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Úřad na cestě k rovnosti
Obvod Vítkovice uspěl ve 14. ročníku
soutěže Úřad na cestě k rovnosti, kterou pořádá Institut pro veřejnou správu Praha ve
spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem vlády ČR, a umístil se na 15. místě ze
42 obcí a měst, které se v tomto roce soutěže zúčastnily. Tato soutěž od roku 2007
podporuje zavádění politiky rovnosti žen
a mužů a principu gender mainstreamingu
do práce úřadů veřejné správy.	-red-

Zasněžené Vítkovice
Víte, že náš obvod má svého jmenovce?
Je jím obec Vítkovice v Krkonoších, o které
přinášíme více informací na straně 7.

Jsme připraveni pomoci podnikatelům,
kteří jsou nájemci komerčních prostor
ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
městského obvodu Vítkovice,
a jsou znovu omezeni vládními opatřeními
Městský obvod Vítkovice je znovu připraven podpořit místní podnikatele ve
snaze zmírnit dopady negativních vlivů
nouzového stavu, a to do doby rozvolnění
přijatých vládních opatření.
Není na škodu připomenout, že v současné době fyzickým osobám – podnikajícím
a právnickým subjektům – aktivně pomáhá

stát, který vyhlásil 2. výzvu COVID- nájemné II. Podnikatelům, na které pandemie
dopadla, přispívá na nájemné v celkové
výši 50 procent z celkového nájemného za
3. čtvrtletí 2020, tedy období červenec až
září. Jde v podstatě o podporu, která odpovídá 1,5 měsíci plného nájemného za toto
období. Nově už není přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele tak, jako tomu
bylo u první výzvy. Podmínkou při podání
žádosti však zůstává doložení uhrazení alespoň poloviny nájmu pronajímateli. Žádosti
je možné podávat do 21. ledna 2021, informace jsou dostupné na webových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Také my jsme nad výše uvedenou pomoc
připraveni podpořit místní podnikatele
a živnostníky, kteří jsou v těchto těžkých
časech znovu omezeni ve své činnosti.
Pokračování na straně 2

Ve vítkovických
školkách nudu neznají
I když na podzim coronavirová nákaza opět ovlivnila společnost, na výchovně
vzdělávací proces ve vítkovických mateřských školách neměla až tak velký vliv. Také
my jsme byli nuceni zrušit naše společné
akce jak ve školce, tak i mimo školu – divadla, podzimní sportování v parku, návštěvy Dolních Vítkovic, vystoupení ve vítkovických domovech pro seniory, uspávaní
broučků spojené s lampionovým průvodem.
Ale naše děti o nic neochudíme. Nadále pro
ně připravujeme kvalitní zábavné akce, při
nichž se radují a nejsou ohroženy nákazou.
Pokračování na straně 9
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Jsme připraveni pomoci podnikatelům,
kteří jsou nájemci komerčních prostor ve vlastnictví
statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice,
a jsou znovu omezeni vládními opatřeními

Pokračování ze strany 1
Vedení městského obvodu Vítkovice
s ohledem na pandemickou situaci upozadí
ekonomickou stránku hospodaření s obecním majetkem nad stránku společenské
odpovědnosti, která z našeho pohledu odpovídá maximální podpoře místních provozoven pro zachování podnikání, zaměstnanosti i služeb našim občanům.
Stejně jako na jaře tohoto roku, i nyní
statutární město Ostrava na základě rozhodnutí Rady města Ostravy vyzvalo všechny své městské obvody, aby zvolily totožný
postup jako vedení města, a byly připraveny podílet se na ztrátách příjmu v rámci
poskytnuté slevy z nájemného formou jejich kompenzace ve výši 50 procent. Do této
kompenzace základního nájmu nelze zahrnout zálohy za užívání služeb spojených
s nájmem komerčních prostor, které se zúčtují podle platného zákonného předpisu.
Vedení městského obvodu Vítkovice je
připraveno obdobné opatření projednat ve
svých orgánech. Jsme připraveni projednat individuální žádosti našich obchodních
partnerů o slevy či prodloužení splatnosti
nájmů.
Fyzické a právnické osoby v případě
potřeby mohou požádat městský obvod
Vítkovice o poskytnutí slevy ve výši 50 procent z nájemného za užívání komerčních
prostor ve vlastnictví statutárního města
Ostravy, svěřených městskému obvodu Vítkovice, přenechaných do užívání, a to za
současného předpokladu, že tyto fyzické
a právnické osoby ke dni 12. říjnu 2020
provozovaly v provozovnách umístěných
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v těchto prostorách živnost a zároveň na
základě krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci České republiky, přijatých od 12. října 2020 v souvislosti
se šířením epidemie onemocnění covid-19,
byl provoz v provozovnách omezen či
zakázán. O slevu lze požádat za období
omezení zákazu provozu v provozovnách.
Poskytnutí slevy bude Rada městského
obvodu Vítkovice řešit individuálně na základě žádosti nájemce nebytového prostoru
ve vlastnictví SMO‑MOb Vítkovice.
Městský obvod Vítkovice dlouhodobě
pronajímá na padesát komerčních prostor
určených k podnikání. Jen zlomek z nich
tvoří provozovny širokou veřejností využívané, umístěné v bulvárech páteřních ulic
a náměstí, které prezentují centrum našeho městského obvodu. Jedná se zpravidla
o provozovny obchůdků a služeb, které zde
mají letitá zázemí.
Vážíme si toho, zároveň klademe důraz
na to, aby každá nová služba, byla přínosem pro obyvatele obvodu. Dlouhodobé
podnikání v komerčních prostorech obvodu je nejlepším důkazem toho, že klienti
si k nim cestu nejen našli, ale zároveň je
aktivně vyhledávají, neboť jejich reklama
je šířena především dobrou pověstí a dostupností. V tomto ohledu jsme sice stabilním pronajímatelem komerčních prostor,
zdaleka ne však velkým.
Na jaře letošního roku vedení městského
obvodu Vítkovice vyhovělo všem nájemcům provozoven, kteří byli ve svém podnikání omezeni opatřením vlády ČR a museli
svou činnost přerušit. Týkalo se to zejména

využití restauračního zařízení, obchodů
s konfekcí a pracovními oděvy. Reagovali
jsme vstřícně i na žádosti podnikatelů, kteří se na nás obrátili s prosbou o odložení
splatnosti nájemného. Vedení městského
obvodu rozhodlo, že po dobu prodloužení
splatnosti nájmů budou tito nájemci osvobozeni od úroků z prodlení.
Pokud budou fyzické a právnické osoby
kombinovat dostupné podpory úlev na nájemném tam, kde vládní opatření nařídila
provozovny uzavřít, bude podpora státních
kompenzací spolu s podporou městského
obvodu místním podnikatelů nezanedbatelná.
Doba covidová nás všechny trápí. Některých z nás se prozatím dotkla zlehka, některým mění život a jeho zajeté způsoby. Otázkou „Co bude dál?“ se zabýváme všichni.
Najděme v každém z nás odpovědnost, solidárnost a empatii, začněme u sebe, u svých
mnohdy i omezených možností. Podporujme se vzájemně v místě svého bydliště,
v místě svého pracoviště, pomozme našim
domácím živnostníkům, abychom o jejich
služby do budoucna nepřišli. Uvědomme
si všichni, kam naše kroky nejčastěji míří,
a jak bychom byli omezeni, kdyby se zdejší
obchůdek zavřel. Nikdo z nás jistě nechce
míjet prázdné výlohy, zaprášené a šedé výkladce. Přejme si vzájemně, abychom těžkou dobu přestáli a vrátili život do svých
oblíbených ulic.
Na jaře bylo pro nás vše nové, byli jsme
pandemickými událostmi zaskočeni. Nezbývá nám všem, než se s touto situací
sžít, ale, prosíme, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme, případně vás
nasměrujeme k pomoci. Náš úřad, stejně
jako ostatní úřady, je nařízeními vlády
také omezen na styku s veřejností, nicméně nájemci nebytových prostor jsou s námi
v permanentním styku a dobře vědí, na
koho se mají obrátit. Využijte telefonický,
e‑mailový i písemný kontakt s námi. Jsme
tu pro vás a vynasnažíme se vám v těchto
těžkých časech pomoci.
Adresa: SMO, Úřad městského obvodu
Vítkovice, Mírové náměstí 1/516,
703 79 Ostrava
E‑mail: rmarcanova@vitkovice.ostrava.cz
Tel. č.: 599 453 145
Rada městského obvodu Vítkovice
Zpracování textu, snímky:
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru bytového a majetkového
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EDITORIAL
Vážení občané obvodu,
v neděli 29. listopadu, tedy v první den
adventu, se Vítkovice rozzářily vánočním
osvětlením. Byl bych rád, kdyby sváteční
světla v ulicích obvodu prosvětlila nejen
přítmí adventních večerů, ale rovněž symbolickou tmu, která přišla společně s koronavirovou pandemií.
Nemíním se rozepisovat o tom, jak covid-19 negativně ovlivnil naše životy, těchto informací se na nás ze všech stran valí
přehršel. Spíš chci vyzvednout to, že jsme
se snažili – každý z nás svým dílem – udělat
maximum, aby se normální běh života ve
Vítkovicích nezastavil. Rada obvodu kromě
jiného schválila podpis dohody o partnerství
s Dolními Vítkovicemi, který se uskuteční
hned, jak to v návaznosti na vývoj situace
spojené s koronavirovou pandemií dovolí
příznivější podmínky. Pustili jsme se také do
zajištění přípravy projektu na rekonstrukci
hřiště u školní budovy v Šalounově ulici. Ředitel školy Jaromír Šedý už podal na město
projektovou dokumentaci a my se budeme
snažit v příštím roce získat na tuto akci prostředky z města i z dostupných dotací.
Nezapomněli jsme ani na významné státní svátky, jen se vše muselo uskutečnit bez
přítomnosti veřejnosti. A tak jsme 28. října

položili za dodržení všech bezpečnostních
opatření věnec u památníku na vítkovickém hřbitově a připomněli jsme si i výročí
spojené se 17. listopadem.
Samozřejmě jsme pokračovali i v přípravě rozsvícení vánočního stromu a mikulášské nadílky, byť jsme museli počítat s tím,
že tuto tradiční akci nebudeme moci v souvislosti s rozhodnutím vlády uspořádat.
V souvislosti s tím chci poděkovat zaměstnancům Úřadu městského obvodu
Vítkovice za to, jak zvládali a zvládají nestandardní situaci posledních měsíců. Díky
jejich úsilí a zodpovědnému přístupu byl
chod úřadu zachován v plné míře i v době,
kdy komunikace s občany musela být ve
zkráceném režimu úředních hodin. Pokračovala i příprava nových projektů, pracova-

lo se na rozpočtu na rok 2021, prostě vše
fungovalo tak, jak má.
Můj vděk patří rovněž lidem v takzvané
první linii – zdravotníkům, sociálním pracovníkům, zaměstnancům domovů pro seniory, prodavačkám a dalším profesím. Učitelé a vlastně i žáci byli nuceni zvládnout
distanční výuku, rodiče museli ke svým
běžným domácím povinnostem přidat i domácí vzdělávání. Koronavirová pandemie
se výrazně dotkla i mnoha firem a společností, proto si cením toho, že ve snaze zmírnit tyto dopady se vedení obvodu opětovně
dohodlo na pomoci podnikatelům.
Vážení občané, poděkovat je třeba
každému z vás za to, jak jste tento rok
a všechny problémy spojené s nouzovým
stavem zvládli, za pochopení, vstřícnost
i za zodpovědnost nejen k sobě samým.
Přeji vám všem klidné Vánoce plné domácí pohody, příjemný závěr roku i šťastný
vstup do toho nového. Ať rok 2021 přinese
rozvolnění a vítězství nad koronavirem,
všem přeji pevné zdraví. A ať jsou Vítkovice bezpečným a klidným domovem pro
každého, kdo si váží dobrého zázemí i lidí
kolem sebe!
Richard Čermák
starosta městského obvodu Vítkovice
Foto: archiv

Připravujeme se na rok 2021
Zastupitelstvo městského obvodu Vítkovice bude 14. prosince
projednávat rozpočet obvodu na rok 2021, který počítá se snížením
příjmů ze strany statutárního města Ostravy. Toto snížení je dáno
nepříznivým vývojem hospodářské situace v souvislosti s koronavirovou pandemií – podle sdělení Ministerstva financí ČR budou
v roce 2021 nižší daňové příjmy všech obcí v České republice.
„Přestože se tento fakt promítne do hospodaření obvodu,
čekají nás v příštím roce významné investiční akce, na jejichž
přípravě a možnostech financování jsme intenzivně pracovali
už letos,“ říká starosta Richard Čermák. „Z prostředků, jejichž
zajištění formou úvěru ve výši 57 milionů korun už schválilo Zastupitelstvo města Ostravy, bude zahájena rekonstrukce zdevastovaného objektu v ulici Štramberské 10 a výstavba nové smuteční síně na vítkovickém hřbitově. Získané prostředky chceme

Stávající smuteční síň bude brzy patřit minulosti

Zdevastovaný objekt v ulici Štramberské 10 čeká rekonstrukce
rozprostřít do dvou let, proto s avizovanou rekonstrukcí domu
v Tavičské 34 začneme o rok později.“
Rada městského obvodu Vítkovice už odsouhlasila zpracování
projektové dokumentace na výstavbu nové smuteční síně, ale starosta dodává, že vedení obvodu nadále jedná s městem o finančním podílení se na výstavbě smuteční síně, která bude sloužit
obyvatelům celé Ostravy. „Z našeho rozpočtu nejsme schopni tuto
akci realizovat, proto potřebujeme příslib města, že se na ní bude
podílet. Vedení města bude kapitálový rozpočet řešit v prosinci,
od něj se bude vše odvíjet,“ informuje Richard Čermák s tím, že
demolice stávající smuteční síně by měla být provedena už v roce
2021 a měla by být zahájena výstavba moderního objektu odpovídajícího současným požadavkům. „O datu uzavření smuteční
síně budeme včas informovat. Pohřby se pak přesunou na Slezskou, která plánuje rekonstrukční práce na rok 2023. V té době
už bude vítkovická smuteční síň hotova a bude schopna převzít
závazky Krematoria Ostrava,“ uzavírá starosta. Text a foto: -gl-
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY PETRA MENŠÍKA

Vážení občané, příznivci Vítkovic
a sousedé,
závratným tempem se blíží konec roku.
Toto období bývá často spojováno s bilancemi a rozvahou, co se nám za ten rok povedlo
a co naopak nepovedlo. Sám za sebe mohu
říct, že tento rok byl velmi náročný, a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací nejen u nás, ale v celém světě. Jak jsem
již zmiňoval v předchozích číslech, jsem optimista a věřím, že společným úsilím a dodržováním nařízených pravidel to zvládneme.
V rámci podzimních prací a úklidu jsme
opětovně, jako každý rok, nechali na předem vytipovaná místa přistavovat velkoobjemové kontejnery. Jsem rád, že naši občané této velkorysé nabídky ze strany obce

využívají, a že tato služba občanům bude
nadále poskytována. V souvislosti s podzimním úklidem jsme se taktéž pustili do sběru
listí, kdy naši zaměstnanci vyfoukávají každou uličku. Prosím tedy o trpělivost v těch
lokalitách, kde se ještě nedostali. Snad nám
bude počasí nakloněno a tyto práce dokončíme včas. V polovině listopadu jsme taktéž
zahájili práce na výsadbě trvalkových záhonů, kdy jsme některé plochy nechali osázet
cibulovinami, takže se na jaře budeme těšit rozkvetlými záhonky, kterých v našem
územním obvodu mnoho nemáme.
Neúprosně se blíží čas Vánoc – krásné
období klidu, pohody a setkání s rodinou.

Stejně jako v loňském roce budou vánoční
výzdobou ozdobeny ulice, kašny i budova
radnice. Vánoční strom se rozzáří na náměstí Jiřího z Poděbrad. Možná budeme mít vánoční pohodu umocněnou bílou pokrývkou,
což bych si velmi přál, neboť v posledních
letech mnoho sněhu v ulicích města nebylo.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
příjemné prožití těchto dní v této nelehké
době. Hodně zdraví vám i vašim blízkým
a mnoho pozitivní síly a optimismu do nadcházejících dní.
Petr Menšík
místostarosta MOb Vítkovice
Foto: archiv Úřadu
městského obvodu Vítkovice

Při vánočním úklidu využívejte sběrné dvory!
Pustili jste se do vánočního úklidu? Pak
nezapomeňte na to, že větší předměty,
které se nevejdou do kontejnerů, patří do
sběrných dvorů společnosti OZO Ostrava.
Ty jsou otevřeny neustále, i v období nouzového stavu. Nic vás tedy nenutí zakládat
vedle kontejnerů černé skládky, za které
hrozí pokuta až 50 tisíc korun!

Ostravské sběrné dvory přešly 1. listopadu na zimní provozní dobu (více na
https://www.ozoostrava.cz/pro‑obcany/
ostrava/sberne‑dvory). Využívat je lze
i nadále v plné míře, jen je třeba, aby se
v nich občané chovali odpovědně, dodržovali doporučenou vzdálenost, nosili roušky
a dbali pokynů obsluhy. Ve sběrných dvo-

Ve sběrných dvorech můžete bez omezení odevzdávat také věci pro opětovné využití, přestože
Reuse centrum OZO Ostrava je v době nouzového stavu uzavřeno.
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rech mohou obyvatelé Ostravy bez omezení
odevzdávat také věci pro opětovné využití, přestože Reuse centrum OZO Ostrava
je stejně jako jiné obchody zavřeno. Tyto
předměty budou nabídnuty do prodeje,
jakmile vládní nařízení umožní opět reuse
centrum otevřít.
Odpady nepatří na zem vedle popelnic
v žádném případě. Jak už bylo řečeno, ty
objemné odpady je třeba odvézt do sběrného dvora. Vedle kontejnerů ale nelze pokládat ani běžný odpad z domácnosti, a to ani
v případě, že je popelnice přeplněna. V tom
případě je třeba počkat na její vyvezení,
nebo vyhledat nejbližší volnější nádobu.
„Prosíme o pochopení, když popeláři
přijíždějí i v méně obvyklou dobu, někdy
i brzo ráno, nebo naopak později. Je to
proto, že kvůli koronaviru musela být učiněna opatření, aby se mezi sebou pracovníci svozu odpadu co nejméně potkávali,
takže některé osádky vyjíždějí dříve, jiné
zase později. Ale i tak svoz stále zvládáme
v pravidelném režimu, přestože covid-19 už
zasáhl i do řad popelářů,“ vysvětluje Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava
a děkuje občanům Ostravy za pochopení.
„Společnost OZO Ostrava je i přes nepříznivé okolnosti stále připravena poskytovat
své služby,“ zdůrazňuje. 
-gl
Foto: archiv OZO Ostrava
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Věřím, že tomuto mimořádnému stavu
dokážeme společně a ve zdraví čelit
Vážení spoluobčané,
opět se nacházíme v nouzovém režimu,
znovu musíme svůj život přizpůsobit řadě
opatření a omezení, která nám mají pomoci
navrátit se do běžného života. V souvislosti s pokračující situací, vyvolanou šířením
onemocnění covid-19, považuji za důležité
vás ujistit o tom, že každý den bereme na
vědomí informace z vlády ČR k aktuálnímu
vývoji situace, na jejichž základě přijímáme řadu preventivních opatření, která mají
přispět k tomu, abychom současnou krizi
společně překonali.

Když jsem letos v červnovém zpravodaji hodnotil první vlnu koronaviru a od
14. srpna se společně s ostatními radoval
ze skončené povinnosti mít zakryté dýchací cesty v uzavřených prostorech, netušil jsem, že se druhá vlna objeví tak brzy
a s větší razancí.
Již 7. září přijala vláda ČR usnesení o do-

poručení pro úřady k přijímání opatření
proti šíření onemocnění covid-19. Na jeho
základě jsme na chodbách a veřejně přístupných místech našeho úřadu obnovili
povinnost nosit ochranu dýchacích cest
(roušky, respirátory, šátky, ústenky, šály
a jiné prostředky, které brání šíření kapének). V maximální možné míře jsme také
omezili osobní styk mezi jednotlivými zaměstnanci, který jsme nahradili telefonickou nebo elektronickou komunikací, a dodržovali minimálně dvoumetrové rozestupy
při osobním jednání. A to až do vyhlášení
nouzového stavu, kdy jsme tyto opatření
ještě zpřísnili. Disciplína a akceptace hygienických nařízení se vyplácí a Úřad městského obvodu Vítkovice tak zůstal, na rozdíl od
mnoha jiných městských úřadů, ve výskytu
nákazy koronaviru ve velmi příznivé bilanci
(prozatím méně než 2 procenta). S ohledem
na celkově zhoršující se situaci v republice
jsme byli v souladu s usnesením vlády ČR
nuceni od 12. října, kromě zmíněných dnes
již „běžných“ hygienických opatření, omezit styk s veřejností na dva dny v týdnu po
pěti hodinách. Úředními dny, kde je radnice pro veřejnost otevřena, jsou nyní pouze
pondělí (od 8 do 13 hodin) a středa (od 12
do 17 hodin). Nicméně všichni zaměstnanci
úřadu vám jsou ve všech pracovních dnech
elektronicky či telefonicky nápomocni jak
v oblasti veřejné správy svěřené našemu
úřadu, tak ve věcech veřejného pořádku našeho městského obvodu. A to po celou dobu
nouzového stavu v souladu s mimořádnými opatřeními, která s různými odchylkami
v tuto chvíli platí až do 12. prosince 2020.
V budovách úřadu byla opakovaně prováděna preventivní povrchová virucidní
dezinfekce aerosolem, jednalo se o budo-

vy radnice – Mírové náměstí 1, detašovaná
pracoviště Zengrova 14, Nerudova 49 a Ocelářská 16. Tímto postřikem jsme zabránili
přenosu viru, který se dostává mezi širokou
veřejnost nepřímým kontaktem skrze předměty a povrchy, jichž se mohl potenciální
přenašeč dotknout. Naši zaměstnanci úklidu věnují zvýšenou pozornost opakovanému omývání klik dveří, zábradlí a všech
míst, jichž se dotýká více lidí. Domnívám
se, že jsme v současné době dostatečně zásobeni ochrannými prostředky. Před budovou radnice a budovou odboru sociálních
služeb máme stabilní dávkovače na dezinfekci, které jsou pravidelně doplňovány.
Uvnitř budov jsou umístěny dávkovače pro
veřejnost, stejně tak jako u všech umyvadel.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům úřadu za profesionální přístup, svědomitost a empatii, kterou prokazují, a to bez
ohledu na případná rizika spojená s pandemickou situací spojená. Díky nepřetržitému a zodpovědnému plnění svých úkolů
nadále zachovávají plynulý chod Úřadu
městského obvodu Vítkovice.
Vážení spoluobčané, stávající situace
není jednoduchá pro nikoho z nás, ale
věřím, že této mimořádné situaci dokážeme společně a ve zdraví čelit. Děkuji, že
všechna preventivní opatření reflektující
nezvyklou situaci přijímáte s pochopením.
Zároveň nám všem přeji, ať jsou veškerá
mimořádná opatření co nejdříve minulostí,
a ať stávající období přečkáme ve zdraví.
Zároveň bych vám chtěl popřát příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
v novém roce.
Robert Šimek
tajemník
Úřadu městského obvodu Vítkovice
Foto: archiv

Benefiční akce, kterou byste si neměli nechat ujít!
Centrum pro rodinu
a sociální péči každoročně pořádá benefiční akci
Světlo mladým s handicapem, kdy mladí lidé
s handicapem prodávají
druhou sobotu v měsíci s pomocí dobrovolníků malé svítilničky v obchodním
centru Forum Nová Karolina v Ostravě.
Součástí je také doprovodný program –
koncerty, taneční a sportovní vystoupení
se známými osobnostmi. Akce se vždy
účastní tisíce lidí a celý výtěžek je věnován na společné aktivity a výlety handicapovaných, které probíhají skrz organizaci.

Protože se letos tato akce nemůže
v obchodním centru zorganizovat, rozhodli jsme se ji udělat „co‑virtuálně“.
Na webových stránkách www.svetlomladymshandicapem.cz si můžete koupit různé druhy zboží, které souvisejí se
světlem – minisvítilničky, světla na kolo,
odrazky pro chodce, vánoční osvětlení
a jiné. Kromě toho můžete přispět konkrétní částkou na účely benefiční akce.
Výtěžek bude věnován opět na aktivity
a výlety pro mladé lidi s handicapem.
Díky těmto aktivitám mohou handicapovaní žít „normální“ život, setkávat se s přáteli, jezdit na různé sportovní a kulturní

akce, tak jako jejich zdraví vrstevníci.
Více o aktivitách, které organizace nabízí
pro mladé lidi s handicapem se můžete dočíst na https://vyzva.prorodiny.cz/brana/
socialne‑aktivizacni‑sluzba‑brana/.
Hlavním posláním Centra pro rodinu
a sociální péči je podpora fungování rodiny,
manželství, mezilidských vztahů a poskytování sociálních služeb pro děti a mladé lidi
se zdravotním postižením, prostřednictvím
Středisek RODINA a VÝZVA.
www.prorodiny.cz
https://www.facebook.com/prorodiny/
Veronika Králová
Centrum pro rodinu a sociální péči

5

prosinec 2020

www.vitkovice.ostrava.cz

STRÁŽCI ZÁKONA INFORMUJÍ

Zákon o hazardních hrách
pro někoho neplatí
Asistent prevence
kriminality se osvědčil
Cílem již deváté periody projektu Asistent prevence kriminality je zvýšení
bezpečí a veřejného pořádku v sociálně
vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech Ostravy.
Aktuálně je na území statutárního
města Ostravy do projektu zařazeno
šest asistentů prevence kriminality, kteří
pracují pod vedením zkušeného mentora
z řad strážníků Městské policie Ostrava.
Cílem činnosti asistentů prevence kriminality je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití,
veřejného pořádku, obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce.
Nezanedbatelná je rovněž role asistentů prevence kriminality v rámci pomoci občanům v sociálně vyloučených
a bezpečnostně rizikových lokalitách na
území města.
Při naplňování svých aktivit asistenti
úzce spolupracují se strážníky Městské
policie Ostrava a v rámci multidisciplinárních týmů také se zástupci města,
neziskových organizací a Policie ČR.
Samotný projekt je hrazen z dotací
Ministerstva vnitra ČR a statutárního
města Ostravy.
-jm-

O tom, že pro někoho zřejmě zákony neplatí, se strážníci přesvědčili ve Vítkovicích.
V neděli 4. října krátce po půlnoci upoutala

Nefunkční lednice skončila
u kontejneru
S neoprávněným zakládáním černých
skládek se strážníci setkávají ve službě
pravidelně. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek
29. října v ulici Sirotčí ve Vítkovicích, kde
hlídka spatřila vedle kontejneru na komunální odpad odloženou lednici značky Calex.
Strážníci na základě provedeného šetření
a dobré osobní znalosti během krátké chvíle
zjistili, kdo je původcem založení této skládky. Byl jim 64letý muž, jenž se strážníkům
následně doznal ke skutečnosti, že nefunkční lednici opravdu ke kontejneru odstavil již
v úterý 27. října v devět hodin večer.
O tom, že nefunkční lednice nepatří

Kterak se obětí nestáti
Moravskoslezská policie
představuje novou didaktickou hru s názvem Kterak se
obětí nestáti. Jak již název
napovídá, cílem projektu je
seznámit veřejnost se základními pravidly
bezpečného chování, aby se nestala obětí
trestného činu.
Hra je určena pro dva až šest hráčů ve
věku od šesti let. Jejími komponenty jsou
oboustranná hrací deska, hrací kostky,
figurky, herní karty a pravidla. Na jedné
straně hrací desky soutěží hráči v otázkách
z oblasti vlastního bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou lze uvést
oblasti soutěžních úkolů či doporučení –
bezpečí v dopravě, předcházení majetkové
trestné činnosti, problematika zvyšování
právního vědomí nebo zneužívání návykových látek. Hráči také zjistí, jak se vyhnout
rizikům internetu. Soutěžící si osvojí sou-
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pozornost strážníků v ulici Mírové jim dobře známá nonstop provozovna.
Ačkoliv se zde neměl nacházet již žádný
výherní hrací automat, opak byl pravdou.
Strážníci na místě zjistili hned několik
funkčních, ke hře vyzývajících automatů.
Obsluha provozovny pravdu nijak nezakrývala. Strážníkům sdělila, že si je vědoma porušení zákona. Automaty měly být
již v provozu při jejím příchodu na směnu.
Strážníci tak na místě skutek zdokumentovali a celá záležitost byla oznámena Celnímu úřadu k dořešení.

visející pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu.
Hra Kterak se obětí nestáti bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem k aktuální epidemiologické
situaci ji mohou jako první vyzkoušet v moravskoslezských školách určených k zajištění
péče o děti vybraných profesí (zdravotníků,
záchranářů apod.). Po zlepšení epidemiologické situace ji mohou užít k výuce pedagogové ostatních moravskoslezských škol
a k hravému zopakování bezpečnostních
pravidel i dříve narození v klubech či zařízeních pro seniory a po otevření knihoven
také zájemci z řad široké veřejnosti. Zmíněné subjekty, které mají o novou hru zájem,
mohou Policii ČR kontaktovat prostřednictvím e‑mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce bude zajištěna do vyčerpání zásob.

Gabriela Pokorná, vrchní komisař
Foto: archiv Policie ČR

k popelnici, ale do sběrného dvora, neměl
zdání. Celá záležitost byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Jindřich Machů
Městská policie Ostrava
Foto: archiv MPO
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Zasněžené Vítkovice
Pokračování ze strany 1
Horská obec Vítkovice v Krkonoších se nachází v údolí řeky
Jizerky pod majestátní horou Kotlem. Obec leží v Libereckém kraji,
v průměrné nadmořské výšce 683 m n. m. První písemná zpráva
o Vítkovicích se datuje do roku 1606, historii připomíná barokní
kostel sv. Petra a Pavla z roku 1690 a také barokní socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1741.
Panoramata východních Krkonoš je zde jako na dlani a kvalitně značené stezky provedou návštěvníky kolem Rezku, Dvoraček
a Lysé hory až do Harrachova. Na druhé straně se lze podívat
k mohyle Hanče a Vrbaty i k prameni Labe a kolem Labské boudy
sejít do Špindlerova Mlýna. Pro méně náročné túry si lze vybrat
Jestřabí, Kněžice nebo Rovinku.
Lyžařský areál Aldrov leží v nadmořské výšce 733 m. n. m., čtyřsedačková lanovka s červenou a modrou sjezdovkou překoná výškový rozdíl 135 metrů. Na své si přijdou lyžaři všech kategorií, od
dětí po seniory. Aldrov je také domovským areálem Šárky Záhrobské, juniorské mistryně světa ve slalomu 2005 a mistryně světa ve
slalomu 2007. Součástí areálu je i snowpark Jizerka – Freestyle
area s denní údržbou, který v sezoně pořádá výukové kempy i závody ve freeski a snowboardingu. Kolem obce jsou po celou zimu

upravovány běžecké tratě a okruhy, které se dále napojují i na
Krkonošskou magistrálu.
Petr Holman
Foto: archiv obce Vítkovice v Krkonoších

DOLNÍ VÍTKOVICE

Vánoce v Dolních Vítkovicích
Každým dnem se blíží vánoční čas
a s ním i kouzelná atmosféra magického
zimního období v Dolních Vítkovicích.
V současné těžké době je důležité umět
se zastavit, načerpat novou sílu a klid
a věnovat svůj čas rodině, přátelům
a blízkým.
Rádi bychom pozvali všechny návštěvníky do Velkého a Malého Světa Techniky
nebo na Bolt Tower. Pokud nám to aktuální situace dovolí a budeme moci veřejnosti

otevřít cestu nezapomenutelných zážitků
a vzdělávaní, představíme návštěvníkům
vánoční tradicea zvyklosti z celého světa.
Společně si užijeme ten pravý a kouzelný
advent.
Plníme také sliby a budeme se snažit
uskutečnit původně podzimní akci s názvem Děsivá noc v DOV, která se uskuteční
v sobotu 19. prosince od 20 hodin. Zbývají poslední místa, ale stále si ještě můžete
vstupenky zakoupit.

Celý tým Dolních
Vítkovic se neustále
snaží, abychom tu
pro vás mohli být
i nadále,a vymýšlí
spousty skvělých produktů a především
vánočních balíčků, kterými můžete obdarovat své blízké a zároveň také pomoci
Dolním Vítkovicím. Pouze do Vánoc máte
možnost nakoupit vstupenky do všech
našich atraktivit za zvýhodněnou cenu.
Nabídka je opravdu pestrá a potěší nejen
rodiče a děti, ale také firmu, která chce
obdarovat své zaměstnance speciálním
zážitkem. Naprosto unikátní nabídkou budou večerní prohlídky, které se uskuteční
během ledna a února roku 2021. Jedná se
o nezapomenutelný zážitek, jenž se nebude jen tak brzy opakovat. Veškeré informace naleznete na našem eshopu v sekci
Vánoční balíčky.
Expozice v současné době prochází
značnými úpravami. Věnujeme se například exponátům v Dětském Světě, aby se
i ti nejmenší cítili u nás bezpečně. Novinky
pro návštěvníky ale chystá i Hornické muzeum v Landek Parku, které zdokonaluje
svou unikátní prohlídkovou trasu o nové
zážitkové prvky.
Celý tým Dolních Vítkovic Vás zve k návštěvě nebo procházce zimním areálem
a těší se na setkání.
Zuzana Špringlová, vedoucí provozu
Velkého Světa Techniky
Foto: archiv DOV
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL

Jaké je to učit na dálku?
Jsou činnosti, které se musejí dělat pěkně
zblízka, téměř na dosah, na dotyk, na polibek. Jsou ale i činnosti, které jsou úchvatné
na dálku, na vzdálenosti delší než pět balíčků špaget. A tou je nyní distanční výuka.
Ale i na tak obrovskou vzdálenost, jakou
nám technika dovoluje, můžeme cítit blízkost druhých.

A tady zkusme sledovat průběh hodiny
ruského jazyka.
„Když pozorujete, jak probíhá distanční výuka ze školní budovy do hřejivých
domácností, byli byste potěšeni souhrou
paní učitelky a žáků. Tu souhru byste
mohli vidět na pulzujících barevných
bodech, které se pravidelně objevují na
obrazovce, neboť každá otázka, odpověď,
každé slovo se zobrazí roztančenými

chvějícími se kruhy. A že jich je! Nejkrásnější je však ten moment, kdy neodpovídá
jeden žák, ale odpovídají všichni „vměstě“. To se najednou každé srdíčko tam na
druhé straně zvětší a rozsvítí, zapulzuje
tak, že se radost objeví nejen ve tváři paní
učitelky, ale i na dálku můžete cítit, že se
radost rozhostila i tam doma. Neboť odpověď byla správná. A koncert barevných kruhů
pokračuje dál.“
Paní učitelka ruského
jazyka Jelena Trávníčková říká:
„Ráda bych tímto způsobem poděkovala našim
žakům za snahu, statečnost, pochopení, které
projevují při distančním
způsobu výuky. Učím na
naší škole jazyk ruský,
který je pro děti nový,
cizí, neznámý. Učit se
nový cizí jazyk online
zvládne málokterý dospělý! Naši žáci se snaží
a bojují všemi způsoby –
vypracovávají pracovní listy, připojují se
na on‑line hodiny anebo konzultují se
mnou učivo přes internetové sítě. Taky
jsme se zúčastnili Dnů ruského jazyku
a za pěkné výsledky na žáky čekají diplomy a dárečky.“
Škola zapůjčila na žádost některých rodičů notebooky, aby se mohli žáci z domova
připojovat k online výuce. Rovněž škola
zabezpečila od společnosti T‑Mobile 20

sim karet s datovými službami, které jsou
zdarma.
Distanční výuka v naší škole neprobíhá
jen přes počítače. Pro děti, které tuto možnost nemají, připravujeme pracovní listy
z jazyka anglického, ruského, německého
a českého, matematiky a ostatních naukových předmětů. Popelkou nejsou ani
výtvarná a tělesná výchova. Do distanční
výuky se zapojily i naše paní asistentky
a vychovatelky školní družiny, které pro
žáky připravují vždy zajímavé pracovní
listy.
Naším největším přáním je, abychom se
všichni co nejdříve vrátili do školy.
Text: Alena Tůmová
zástupkyně ředitele školy
a Magdalena Mladějovská, učitelka

Tvoříme, malujeme
i v době distanční
výuky
Tvůrčí a výtvarné aktivity pro žačky
a žáky naší Základní školy Šalounova
i druhou budovu Halasova se snažíme
podporovat i v době distanční výuky.
Na listopad jsme vyhlásili výtvarnou
a zároveň fotografickou soutěž Poskládej si svou Podzimní mandalu, pro kterou je možno k fantazijnímu vytváření
využít „co příroda a dům dá“. Na prosinec jsme připravili téma anděl. Děti
budou moci (za naší metodické a materiálové pomoci) vytvořit svého anděla
jako posla dobrých zpráv pro některou
babičku či dědečka, kteří žijí v zařízení
pro seniory.
Text:
Ladislava Vishwanathanová
učitelka
Foto: archiv školy
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL

Ve vítkovických školkách nudu neznají
Pokračování ze strany 1
Podzimní sychravé počasí si děti zpestřily pečením jablečného štrúdlu, vařením
ovocného čaje a dýňové polévky nebo pečením hranolek. Se zeleninou si i hrály,
vytvořily si skřítky Bramboráčky a jejich
kamarády Dýňáčky nebo tradičně dýni
vydlabaly a vytvořily velkou dýňovou podzimní lucernu.
Děti stavěly traktory a košíky na podzimní sklizeň ovoce a zeleniny ze stavebnice
MOY TOY, která je do detailů promyšlená
a umožňuje dětem rozvíjet manuální zručnost a zároveň rozvíjet myšlení při společném učení hrou.

Pohádky jsou jeden z nejkrásnějších
výchovných prostředků, děti je mají rády
a rády je hrají jako opravdoví herci. Celé
dny jsme si společně hráli s pohádkami Boudo, budko, O veliké řepě, Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, dokonce proběhlo zajímavé dopoledne s názvem Pohádky děti
dětem, kde si jednotlivé třídy nacvičily pohádku, kterou si potom vzájemně zahrály.
V jedné mateřské škole měli rodiče a jejich děti možnost zúčastnit se Velké podzimní výzvy a vytvořit veselý podzimní obrázek,
který byl nakonec odměněn malou sladkou
dobrotou a momentálně zdobí plot školky.
Na začátku listopadu se naše školky proměnily ve strašidelná doupata plná
malých i velkých
kouzelníků, čarodějnic a strašidel. Děti
během Strašidelného reje plnily zábavné úkoly, například
posunování a let
netopýra, věšení pavouků na pavučinu,
třídění myšek a ještěrek. Všem se podařilo zadání splnit
a čekala je zasloužená odměna v podobě razítek, nálepek,
diplomů a dobrot.

Ve všech mateřských školách děti sledovaly barevnost a pestrost přírody, sbíraly
kaštany, žaludy, listy a tvořily z přírodnin
nejrůznější výtvory, dekorace a užívaly si
kouzelného podzimu.
I když dnešní covidová doba je plná překážek a problémů, všichni zaměstnanci
mateřských škol se stále s profesionálním
nasazením věnují všem dětem.
Text a foto:
Mateřská škola Ostrava‑Vítkovice:
Prokopa Velikého, Erbenova,
Kořenského, Obránců míru

Podzim v Mateřské škole Erbenova
V Mateřské škole Erbenova je letos všechno úplně jinak, než na
co jsou děti zvyklé. Mateřská škola se totiž proměnila v hrad plný
princezen, rytířů, draků a strašidel a děti se učí, co všechno je na
hradě správné a co ne.
V říjnu jsme se rozhodli pomoci našemu hradnímu kuchaři, který si vůbec nevěděl rady, kde má sehnat suroviny na hradní hostinu. A tak mu naše děti pomohly založit zahrádku a naučily ho, co
vše na takové zahrádce může
pěstovat, co roste na stromech
a co zase v hlíně a jaké dobroty se ze všeho dají vyrobit. Nakonec mu pomohly uspořádat
hradní hostinu plnou chutných
a lahodných dobrot. Děti zvládly tento zapeklitý úkol na jedničku a naučily našeho kuchaře
znát veškerá tajemství zahrady.
Ale to ještě netušily, co všechno je na hradě ještě čeká. Děti
a paní učitelky nejsou jedinými
obyvateli hradu. Každý ví, že
vysoko ve věži má svou komnatu čarodějnice Mrzimíra.
Ta svými kouzelnými lektvary
umí naučit zvířata mluvit, vzít

na sebe podobu kohokoli jiného a dokonce změnit roční období.
Mezi zdmi hradu se zase zvesela prohání duch Emilek. Ze všeho
nejraději má Emilek hru na schovávanou. Pokud vidí, že se na
hradě povalují neuklizené věci, schová je do své tajné skrýše, aby
si každý zapamatoval, že každá věc má své místo. V lesíku u hradu
zase žije kamarád Hejkal, ten má svůj les hrozně rád, ale nemá
rád, když je v něm velký hluk. Takže pozor na to, děti! Ve sklepení hradu zase drží stráž drak
Šmak. Má deset hlav a každá je
úplně jiná.
Se všemi těmi strašidly si
budou muset naše děti poradit
a naučit se společně s nimi žít
na našem hradě, dodržovat veškerá hradní pravidla a snažit se
nikoho nerozhněvat, protože už
teď prosakují na povrch tajné
zprávy, že pokud nebudou čarodějnice Mrzimíra a duch Emilek s dětmi spokojeni, pozvou si
na hrad kamarády čerty. A to
teprve bude na našem hradě
pořádné pozdvižení!
Text a foto:
Mateřská škola Erbenova

9

prosinec 2020

Péče o blízké
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí 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 člověka a získáte související
informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Termín společného kurzu je 17. prosince od 14 do 17 hodin v budově Hospice
sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava
‑Výškovice.
Na kurz se přihlaste předem. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci
telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo podle domluvy).
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Alexandra Čubová, tel.
č. :731 534 002, e‑mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.

www.vitkovice.ostrava.cz

Blahopřání formou dopisu
Každý rok na radnici městského obvodu Vítkovice tradičně
probíhalo setkání jubilantů.
V letošním roce
z důvodu nákazy covid-19 se tato setkání
uskutečnit nemohla.
Proto starosta Richard Čermák alespoň poslal – a ještě
bude posílat – milým
vítkovickým oslavencům srdečné blahopřání formou osobního dopisu a malého
dárku. Všem všem
štěstí, spokojenost,
pohodu a hlavně hodně zdraví.
A dodal, že se všichni moc těšíme na společné setkání v lepších
časech.
Milena Pacnerová
matrikářka
ÚMOb Vítkovice
Foto: archiv
Domova Magnolie

Zdravíme a děkujeme
Ilustrační foto

Bezplatné poradenství
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 nemusejí uvádět žádné osobní údaje, služby
jsou bezplatné a dostupné lidem starším
18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím
objednání na níže uvedených kontaktech.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel. č. :
599 526 906, 731 625 767, e‑mail: poradna@
ostrava.charita.cz.

Hledáme nové kolegy
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici
sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním
stádiu života a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned,
nebo podle dohody.
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Dovolte, abych jménem klientů Domova
Magnolie poděkovala vedení vítkovické radnice v čele s panem starostou Richardem
Čermákem. Několikrát ročně se setkáváme
při příležitosti oslav narozenin našich klientů, které jsou vždy příjemné a oboustranně
přínosné. Vzhledem k současné situaci se
samozřejmě oslava v říjnu nemohla konat,
přesto nám byly dárky i s osobním dopisem
pana starosty pro každého klienta doručeny. Moc si toho vážíme! Ráda bych poděkovala také paní matrikářce Mileně Pacnerové
za skvělou, mnohaletou spolupráci.
Také bychom chtěli z Domova Magnolie
pozdravit čtenáře Vítkovického zpravodaje
a popřát jim v těchto dnech hlavně pevné
zdraví a mnoho optimismu do dalších dní
a měsíců v novém roce. Martina Müllerová
Foto: archiv Domova Magnolie

Divadlo Mír online
Divadlo Mír samozřejmě počítalo s tím,
že se může opakovat situace z jara. „Plán
byl jasný. Když zavřeme divadlo, otevřeme se světu přes online média. Jsme dobří surfaři, takže stejně jako během první
vlny jsme okamžitě naskočili i na druhou
vlnu a začali živě vysílat na YouTube,“

říká Jan Lipovský z Divadla Mír. „Novinku, kterou se chystáme spustit v prosinci,
zatím pracovně označujeme jako Tygří
noční show. Bude to něco, co změní tvář
našich livestreamů. (Ne)pravidelně budeme vysílat v pátky, pravděpodobně od
22.02 hodin.“	
-red-
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VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Nádor na konec pandemie nečeká, varují lékaři
Jedním z pilířů úspěšné léčby rakoviny je její včasné odhalení
během preventivních vyšetření, ale zájem o ně v první polovině letošního roku klesl. Jarní obava z nákazy COVID 19 s sebou přinesla
strach lidí navštěvovat zdravotnická zařízení. Lidé často odkládali
cesty k lékařům, i když měli zdravotní problémy. Centrum péče
o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice nyní eviduje
nárůst karcinomů tlustého střeva. Řada pacientů totiž očekávala,

Primář Centra péče o zažívací trakt Petr Fojtík

že pandemie potrvá stejně jako
chřipková epidemie dva až tři
měsíce, a tak se přeobjednávali
na pozdější dobu.
Lékaři v Centru péče o zažívací trakt obdrželi před několika
týdny dodávku s novými gastroskopy, kolonoskopy a moderní přístroje jsou ve vítkovické nemocnici hned od počátku vytížené na
maximum. Jen během července zde odhalili dvacet karcinomů
tlustého střeva. „Přitom za celý loňský rok jsme jich odhalili šedesát,” upozorňuje MUDr. Petr Fojtík, Ph.D., primář Centra péče
o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice s tím, že se
jedná o opožděné diagnostiky pokročilých nádorů. Mnoho lidí
s příznaky nemoci během pandemie do nemocnice na vyšetření
nepřišlo z obavy, že v nemocnici mohou chytit koronavirus.
„Přitom to tak není. Lidé by se neměli bát endoskopického
vyšetření. Dodržujeme přísná hygienická pravidla k minimalizaci jakéhokoliv rizika. Proto není rozhodně na místě příznaky
onemocnění trávicího traktu potlačovat, je důležité přijít na vyšetření včas, protože včasný záchyt polypů ve střevě, znamená
jejich včasné odstranění a uzdravení,” zdůrazňuje primář oddělení MUDr. Petr Fojtík. „Když už se polyp dostane do fáze nádoru,
jedná se o pozdní záchyt a není možné tento problém řešit endoskopicky, ale chirurgicky velkou operací s resekcí části střeva,”
varuje.
V České republice si ročně diagnózu rakoviny vyslechne kolem 100 tisíce lidí, téměř třetina z nich zákeřnému onemocnění
podlehne.

Epidemie změnila v Nemocnici AGEL Ostrava
‑Vítkovice také chod Dopravní zdravotní služby
Se zvyšujícím se počtem pacientů s pozitivním testem na COVID došlo i nárůstu
počtu pozitivních pacientů, kteří vyžadují
přepravu sanitním vozem. Na tuto situaci
muselo dopravní oddělení reagovat a výrazně změnit chod oddělení. Došlo k rozdělení řidičů do dvou skupin, aby v případě nakažení nedošlo k výpadku celého
oddělení. Zvýšila se frekvence desinfekce
vozidel i pracovních prostor a v týmu se
najelo výhradně na online a telefonickou
komunikaci.
„Pro pacienty s COVID jsme vyčlenili jedno sanitní vozidlo. V případě, že by
bylo potřeba ve stejném čase převážet jiného COVID pacienta, použili bychom sanitní vozidlo z běžného provozu. To ale není
problém, protože sanitní vozidlo se musí
po každém převozu pacienta dezinfikovat a obzvláště to platí v případě COVID
‑pozitivního. Dezinfekce sanitního vozidla
trvá asi 45-60 minut, během ní je sanitní
vozidlo odstavené z provozu. Dezinfekci
provádí řidič, který daného pacienta převážel. Následně samotného řidiče přijde
vydezinfikovat kolega,“ zmiňuje Ing. Mário Štiber, vedoucí dopravního oddělení
Nemocnici AGEL Ostrava‑Vítkovice.

převozu jsou schopni se vzájemně vydezinfikovat. Posádku v každém případě, ať už
se jedná o COVID nebo NON‑COVID klienta,
tvoří řidič a v některých případech také pomocná síla,“ dodává Ing. Štiber.
Texty: Lenka Němečková
Foto: archiv Nemocnice AGEL
Ostrava‑Vítkovice

Nově i antigenní
testování samoplátců
Jak celý proces funguje v praxi? V první
řadě přichází hlášení o transportu pozitivního pacienta z oddělení nemocnice, poté
se posádka sanitního vozidla vybaví na
dopravním oddělení osobními ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, rukavice,
ochranný oblek a štít) a nasedá do vyčleněného „COVID sanitního vozidla“. V tento moment jsou připraveni na vyzvednutí
a převoz pacienta. Po návratu řidič dezinfikuje sanitní vozidlo a následně je řidič
dezinfikován kolegou. „V případě, že se
jedná o imobilního pacienta, tak je vyslaná tzv. dvoj posádka. Oba mají ochranné
pomůcky a jediná změna je, že po ukončení

Odběrové místo na testování onemocnění covid-19 v areálu Nemocnice AGEL
Ostrava‑Vítkovice od listopadu slouží
i k rychlému antigennímu testování samoplátců. Zájemci se zde mohou objednávat jednoduše prostřednictvím online
systému, a to jak na antigenní testování,
tak i na již dříve nabízené testy PCR.
Antigenní testování po samoplátce
je zde k dispozici každý všední den od
13 do 15 hodin, a to pro pěší příchozí.
Zájemci se mohou objednávat na webu
agellab.cz. Cena antigenního testu pro
samoplátce je 590 korun, cena PCR testu
pro samoplátce je 1 900 korun.
-ld-
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Soutěž o nejlépe zpracovaný model
vítkovického nádraží má své vítěze
Ve středu 18. listopadu převzali z rukou starosty Richarda Čermáka a předsedy komise školství a kultury Petra Baška ceny vítězové
soutěže o nejlépe zpracovaný model vítkovického nádraží. V kategorii do 15 let vyhrál 12letý Miloslav Holek, oceněni byli i tvůrci dalších
dvou modelů, a v kategorii nad 15 let uspěla Simona Musialková.

Když si uvědomíme, že architekt kreslil
model pouze rukou, klobouk dolů!
„O soutěži jsme se dozvěděli náhodou od našich kamarádů z Liberce. Modely pana architekta Vyškovského jsou velmi uznávané
a ceněné. Model vítkovického nádraží již vyšel v časopise ABC
a je mezi modeláři známý. Proto jsme se rozhodli této soutěže zúčastnit. Papírové modely nás provázejí již delší dobu, pravidelně
se účastníme soutěží mistrovství ČR,“ říká Miloslav Holek junior,
který je již dvojnásobným absolutním mistrem republiky v kategorii mladších žáků. A tak věřte, že o slepené modely u nich doma
není nouze. „V naší rodinné sbírce – lepí totiž u nás celá rodina –
je zhruba 200 modelů. Model vítkovického nádraží nepatří mezi
složité modely, díly jsou přesné, a když si uvědomíme, že pan architekt to kreslil pouze rukou, tak klobouk dolů. Jsou to modely,
které se dají slepit za den. Je to trošku zkreslující, ale asi kolem
15 hodin času přípravy a lepení, během nichž dochází dost často
k odložení lepení modelu na další den, protože se prostě nedaří.
Ale u tohoto modelu k tomu naštěstí nedošlo.“
V současné době je Miroslav Holek členem Klubu papírových
modelářů Ostravan – Modelář Ostravski, který se věnuje práci
s dětmi a mládeží a pravidelně se účastní soutěží papírové ligy.
Klub zároveň pořádá největší mezinárodní výstavu papírových
modelů v republice, která je součástí mistrovství ČR. Papír Show
2021 se bude pořádat v březnu 2021 v prostorech školy B. Dvorského na území obvodu Ostrava‑Jih.
Soutěže o nejlepší zpracování modelu vítkovického nádraží se
zúčastnil také Miloslav Holek starší, otec vítěze první kategorie.
Ten k soutěži říká: „Budova vítkovického nádraží mě celé vyprovázela jak na cesty za studiemi, tak později s turistickým oddílem na
cestách do přírody. Poslední dobou již toto nádraží nevyužíváme,
a musím se přiznat, že jsem ho navštívil na základě vaší soutěže.
Ze současného stavu vestibulu jsem hodně smutný a doufám, že
se najdou finance na celkovou obnovu tohoto objektu,“ zmiňuje
Miloslav Holek starší.

Práce na modelu trvala zhruba
dvaadvacet hodin
V kategorii nad 15 let uspěla Simona Musialková. Co o modelu
a práci na něm říká, se dočtete v následujícím rozhovoru.
Co vás na soutěži zaujalo, proč jste se jí zúčastnila?
Ráda tvořím, a jelikož jsem z vítkovického nádraží jako malá
jezdívala na chalupu, nápad s modelem se mi zalíbil.

12

Měla jste zkušenosti se skládáním papírových modelů?
Ano, odmalička jsme s mamkou tvořily různé výrobky z papíru.
Poté přišly na řadu vystřihovánky z časopisu ABC a podobných.
Jaké jiné modely jste už složila?
Asi nejvíc pyšná jsem na Burdž al‑Arab z časopisu ABC a letadlo
z časopisu Tarsicius.
Jak dlouho trvalo složení modelu vítkovického nádraží?
Přibližně 22 hodin. Každá budova nádraží asi 8 hodin, tramvaje pak asi 4 hodiny a dokončovací práce asi další 1 až 2 hodiny.
Začínala jsem budovou v současném stavu, našla jsem si fotky
nádraží, naskenovala si do počítače přední stěnu, která je ve skutečnosti modro‑fialová, přebarvila jsem ji v grafickém programu
a přidala strukturu OSB desek a plakátovacích ploch, které jsem
pak lepila na zdi, dveře a okna v přední části. Poté jsem pokračovala graffiti na hlavní prosklené stěně a dveřích. Všechny tyto malé
nápisy jsem vytvořila namáčením párátka do bílé barvy. Graffity
se dále nacházejí po celém obvodu nádraží. Nechybí ani papíry na
dveřích odkazující cestující na provizorní cestu k nástupištím, či
zkorodované vlajkové stožáry. Po dokončení prvního modelu jsem
pokračovala vyhledáním modelů tramvají, které jezdily v roce
1967 a nyní a jejich vystřihovánkami. Tramvaje jsem lepila dvakrát, kvůli poměru velikosti nádraží a tramvaje. A nakonec přišla
na řadu budova z roku 1967, u které jsem v grafickém programu
upravila rámy trojúhelníkových oken na bílo, vybělila hrany stříšky a vytvořila černo‑bílé dekorativní bloky vedle vstupních dveří.
Na obou modelech je také pod stříškou přilepená miniaturní mapa
Ostravy.
Zažila jste nějaký krizový okamžik, kdy jste chtěla práce na
modelu zanechat?
Asi na začátku, kdy mě hned první bod návodu vyvedl z míry
a já neměla nejmenší tušení, kam přesně nalepit stěnu s dveřmi na
stříšce. Naštěstí jsem zachovala chladnou hlavu, přečetla si zbytek
odstavce a usoudila, že první krok přeskočím a začnu druhým.
Poté bylo asi ještě lehce záludné přilepení přední stěny k prosklené
části, přístup k nástupišti a střecha.

Jak byste si představovala další osud vítkovického nádraží?
Vůbec nevím, určitě by byla škoda tu budovu zbourat, protože
jde o nedílnou součást historie Ostravy. Takže jsem ráda, že se ji
podařilo zapsat jako památku. Přála bych si, aby se investice do
rekonstrukce co nejvíc vrátila, a navíc byla užitečná pro místní,
nebo ještě lépe pro lidi z celé Ostravy. Množství lidí, kteří využívali toto nádraží k cestě do práce, razantně ubylo kvůli změnám
v trasách vlaků. Nic konkrétního mě nenapadá, ale asi nejvíce se
mi líbí myšlenka místa pro vzdělávací nebo kulturní instituce,
středisko volného času pro mládež nebo něco podobného.

Text a foto: Tereza Rašíková
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V době uzávěrky Vítkovického zpravodaje byla
Knihovna města Ostravy uzavřena v souvislosti
s opatřeními vlády.
Sledujte prosím web knihovny www.kmo.cz, situace
se může průběžné měnit. Děkujeme za pochopení!

prosinec 2020

Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž pro všechny dětské čtenáře, kteří rádi kreslí nebo malují. Téma je libovolné, těšíme se na fantazii malých
výtvarníků. Přijímání soutěžních prací je prodlouženo do 22. ledna 2021. Všechny obrázky budou vystaveny během února v galerii
naší pobočky.
Vaše knihovna

Rok plný nepředvídatelných situací
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
máme tady konec roku plného nových, mnohdy nepředvídatelných situací, které zasáhly každého z nás – knihovnu a knihovníky
nevyjímaje. Knihovna byla celý listopad zavřena, ani nadále se
na tomto stavu nic nemění (pozn. red.: situace k době uzávěrky
zpravodaje). To ovšem neznamená, že zahálíme. Právě naopak!
Nevzdáváme se a snažíme se hledět do budoucnosti, a proto pro
vás připravujeme celou řadu akcí a aktivit, při nichž vás, doufáme,
budeme moci co nejdříve přivítat. Vzděláváme se a také plníme
úkoly, na které není vždy v běžném provozu tolik času – opravujeme poškozené knihy, přelepujeme piktogramy. A chystáme pro vás
knižní novinky. Na své si přijdou milovníci všech žánrů – čekají
na vás příběhy plné napětí i romantiky, ale také skutečné příběhy
ze současnosti i z historie. Také se snažíme knihovnu zútulnit, aby
pro vás, až to bude možné, byl pobyt tady ještě příjemnější.
Pokud se jedná o základní služby knihovny (půjčování knih,
časopisů a jiných dokumentů), platí nadále (pozn. red.: v době
uzávěrky zpravodaje) následující opatření:
Výpůjčky všech čtenářů jsou prodlouženy automaticky do doby
znovuotevření knihovny.
Sankční poplatky zůstávají zmraženy a nové se nevytvářejí.
Nevyzvednuté rezervace a objednávky knih zůstanou připraveny do otevření.
Situace se ovšem může každým dnem změnit v souvislosti s případným rozvolňováním vládních opatření, proto je dobré sledovat
stránky městské knihovny www, kmo.cz, kde najdete ty nejaktuálnější informace k provozu všech poboček.
Musíme říci, že zavřená knihovna bez našich čtenářů a návštěvníků a bez každodenního ruchu je smutná. Proto se na vás všechny
těšíme a doufáme, že to již nebude dlouho trvat a budeme se zase
moci potkávat v knihovně osobně. Konec roku je spojen se spoustou
tradic, rozjímáním během adventního času a vánočních svátků.
Přejeme vám, ať tento čas strávíte ve zdraví spolu se svými blízkými,
ať je naplněn štěstím a klidem a ať plný pohody. Vaše knihovna

Kontakty
Tel. č.: 599 522 102, 599 522 106
e‑mail: vitkovice@kmo.cz
www.kmo.cz

Galerie 55letá…
V roce 1965 si v budově Základní devítileté školy, dnes AHOL,
žáci a jejich učitelé řekli, že je třeba cosi změnit v pohledu na kulturní povědomí ve škole. Tehdejší „devítka“ si chtěla vyzdobit svoji
domovskou třídu po svém. Spřízněnou duší se ukázal jejich třídní
učitel, češtinář a výtvarník, pan Jiří Seidl, který žákům navrhl, jak
by se to mohlo udělat. Nápad na obrazovou galerii z děl ostravských výtvarníků brzy přesáhl rámec jedné třídy. Byla to veliká
sláva – zrodila se Pionýrská galerie, první svého druhu v tehdejším
Československu.

Při zahájení žáci zazpívali znělku pod vedením pana učitele
Víta Laníka. Skladbu složil vítkovický hudební skladatel Miroslav
Klega, ředitel tehdejší Ostravské konzervatoře. Žáky i učitele podporovalo tehdejší vedení školy, paní ředitelka Marie Kalíková a její
zástupkyně Milada Hojecká. Do realizace výstavy se s precizností
zapojila paní učitelka Anna Patáková. Možné i nemožné dokázali
patroni z Vítkovických železáren spolu se školníkem, panem Bohumilem Štverkou. V době normalizace se galerie proměnila v síň
tradic, ale k dvacátému výročí se věci vrátily na původní místo
a galerii uvedla paní ředitelka Olga Rusková. Třicátému výročí
předcházela zevrubná prohlídka a oprava těchto děl, o kterou mě
požádala tehdejší paní ředitelka Libuše Hermannová, což zapříčinilo moje desetileté setrvání na této škole jako učitele výtvarné výchovy. Galerie obsahuje nejen díla žijících, ale i řadu již zemřelých
autorů (Duša, Drha, Dvorský, Salichová, Kapec, Schindler, Haruda),
či ještě žijících legend – význačných osobností moravskoslezského
výtvarného života (profesor Ovčáček). Kolekce i s novými „přírůstky“ čítá kolem 70 originálů a je umístěna ve školní budově
v Halasově ulici.
Karol Hercík, učitel výtvarné výchovy a bývalý žák
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OSOBNOST VÍTKOVIC

Moje první vzpomínka na Vítkovice je dosti děsivá
Letos v říjnu oslavila významné životní jubileum známá folkloristka Anna
Buroňová. Více o této osobnosti obvodu Vítkovice, jíž přejeme pevné zdraví
a spoustu energie do dalších
let, se dozvíte v následujícím
rozhovoru.
Když se za těmi osmi desít
kami let ohlédnete, paní Buro
ňová, které okamžiky nebo
životní období považujete za
nejdůležitější?
Nejkrásnější a nejdůležitější
období ženy je z mého pohledu
přivedení dítěte na svět a jeho
výchova. Já jsem měla to štěstí, že jsem ve
vítkovické porodnici postupně vzala do náručí tři syny a s manželem se nám z nich
povedlo vychovat slušné lidi.
Dalším šťastným a klíčovým obdobím bylo
moje dětství u babičky a dědečka a v rodině
s oběma rodiči a čtyřmi sourozenci, kdy nám
všichni poskytovali hodně lásky, a kde jsme
se už odmala setkávali s písničkou a hudbou.
A třetím nejdůležitějším okamžikem,
a pak obdobím, byla vlastně náhoda: Se
svým dětským folklorním souborem Porubka a deseti dalšími soubory regionu Opavského a Těšínského Slezska, Ostravy a Lašska jsem pro předsletovou akci Sokolské dny
Ostrava 99 připravila hromadné vystoupení.
Na travnatém hřišti v Mariánských Horách
zatančilo 192 tanečníků lidové tance těšiňok, šaroš a kalamajku. Vystoupení shlédla
přítomná režijní sletová komise, které se
skladba natolik líbila, že požádala manžela
o možnost zařazení skladby na XIII. všesokolský slet do Prahy v roce 2000. Manžel se
vrátil domů a překvapil mě slovy: „Matko,
budeš mít další práci! Musíš svou skladbu
připravit pro předvedení na sletě!“ Překvapil nás i zájem dalších souborů a v Praze
nakonec vystoupilo 432 tanečníků – dětí
a mládeže. Úspěch byl ohromný, skladbu
jsme nazvali Rozkvetlá louka.
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A to byl ten okamžik, který odstartoval
celou mou dlouholetou činnost s folklorními soubory Čech, Moravy a Slezska na dalších sokolských sletech v letech 2006 a 2012.
Také to odstartovalo prezentaci našeho folklorního souboru Odra a TK Akcentu ze Sokola
Vítkovice na Světových gymnaestrádách v portugalském
Lisabonu, rakouském Dornbirnu, švýcarském Lausanne a finských Helsinkách 2003, 2007,
2011, 2015. Tam jsme reprezentovali Ostravu a Českou republiku mezi 24 tisíci gymnasty
a tanečníky z 54 zemí světa.
Jaká je vaše první vzpomínka na Vítkovice a jaký je váš vztah k tomuto obvodu?
Moje první vzpomínka na Vítkovice je dosti děsivá. Byla válka, rok 1943, a já, ani ne
tříletá, jsem přijela s babičkou z Jablunkova
‑Návsí vlakem na nádraží Ostrava‑Vítkovice
(nyní Ostrava střed). Byla jsem totiž během
války, a později i mé další malé sestřičky,
u babičky a dědy v krásném beskydském
prostředí u lesa, v přírodě a klidu, protože
naši rodiče, Otto a Marie Žabkovi, pracovali
v Závodním hotelu ve Vítkovicích.
Když jsem s babičkou vystoupila z vlaku,
šly jsme společně s davy cestujících přes
německou vojenskou kontrolu. Jeden voják
mi z ruky vytrhnul můj dětský kufřík, ten
se rozevřel a vysypaly se mi z něj pastelky. Kufřík pak hodil na zem a ještě do něj
kopnul. Začala jsem celá vyděšená brečet
a babička mě rychle táhla pryč. Tento hrozný okamžik a celá atmosféra – čoud z koksovny, hluk a kravál ve mně zanechaly po
dlouhou dobu nepříjemné první vzpomínky na Vítkovice.
Po válce jsme se pak už čtyři sestry vrátily k rodičům do Vítkovic. Můj vztah k Vítkovicím se postupem času měnil. Chodila
jsem zde do školy na Místecké ulici (dnes
Výstavní) od 1. do 5. třídy. Dodnes si vzpo-

mínám, že mě učily paní ředitelka Linhartová a z dalších učitelek Kudělásková a Filipová a pan učitel Žídek. Vzpomínám si i na
spolužačky a jedna z nich – dnes Věruška
Košnarová – chodí ke mně do Sokola na
cvičení žen. Byla to krásná doba.
V roce 1951 jsme se přestěhovali do
Jablunkova‑Návsí a v roce 1962 jsem se po
svatbě vrátila opět do Vítkovic, do stejného
domu v ulici Ruské 25. To již jako učitelka
Buroňová. Učila jsem na ZŠ Místecká a ZŠ
Rostislavova matematiku a chemii.
V letech 1963 až 1970 se mi narodili tři synové, všichni ve vítkovické porodnici, a jako
občánkové Vítkovic byli přivítáni na vítkovické radnici. To už jsme od roku 1965 bydleli v Porubě, ale stále mě to do Vítkovic táhlo. A tak, po obnově Sokola Vítkovice, jsem
se do Vítkovic vrátila jako vedoucí souboru
Odra, jako cvičitelka dětí a žen, pak jako náčelnice a nakonec jako vzdělavatelka.
Celé roky jsem tam dojížděla se svým
manželem téměř denně a dojíždíme i dnes,
i když jsme ze svých aktivit vzhledem k našemu věku museli ubrat.
Můj vztah k Vítkovicím je velice srdečný,
protože jsem tam strávila víc než polovinu
svého spokojeného a tvůrčího života.
Kde neustále berete tu neutuchající
životní energii?
Myslím, že z celého rodinného prostředí, ve kterém jsem vyrůstala už od dětství,
kdy jsem do sebe vstřebávala krásu ukrytou
v lidových písních, a pak jako učitelka jsem
se chtěla i s dětmi podělit o to, co pěkného
jsem v sobě léty nastřádala. A v tom všem
mě podporuje i má rodina, kdy máme společné zájmy a navzájem si pomáháme. Také
jsem se na své cestě životem setkávala při
práci ve folkloru nebo v Sokole s úžasnými
osobnostmi, od nichž jsem se učila skromnosti, obětavosti a pracovitosti. Své povolání
jsem chápala jako své poslání a vždy jsem se
snažila předávat všem kolem sebe pozitivní
energii. A ta se ke mně zase vracela.
Co chystáte na sklonek letošního roku
a na co se těšíte v roce příštím?
Za dané situace se toho moc nachystat
nedá. Škoda, že nemůžeme letos uskutečnit
naše tradiční adventní setkání se zpěvem
koled. Těším se na Vánoce, které budu jako
každoročně trávit s rodinou. Dále se těším
na to, že se covidová situace zlepší natolik, abychom mohli v Sokole v únoru 2021
uskutečnit naše tradiční šibřinky. Také se
moc těším na naše cvičení žen, protože
nám už to všem chybí. Nejvíce se ale těším
na naše pravidelná pěvecká odpoledne se
zpěvačkami z Odry.
 Pokračování v příštím vydání zpravodaje.

-redFoto: archiv Anny Buroňové
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#BOSMEPARTYJA
Do projektu #BOSMEPARTYJA se během
prvních tří týdnů od vyhlášení zapojilo
prostřednictvím e‑mailu SPOLU2@MSK.
CZ téměř 340 dobrovolníků. Regionální
dobrovolnické centrum Moravskoslezského kraje (RDC MSK) nyní na svých
webových stránkách www.msk.regionalnidobrovolnickecentrum.cz pravidelně
aktualizuje databázi organizací, které
dobrovolníky potřebují. RDC MSK provozuje humanitární organizace ADRA, která
je jedním z partnerů projektu #BOSMEPARTYJA.
Než se dobrovolník dostane do konkrétního zařízení, musí nejdříve absol-

vovat školení, kde se dozví, co přesně
ho čeká. Školení zajišťují dobrovolnická
centra ADRA v Ostravě, Havířově a ve
Frýdku‑Místku. Probíhají několikrát týdně online a zaberou maximálně 1,5 hodiny. ADRA také zajistí potřebné pojištění
a smlouvu. Dobrovolník bude muset doložit negativní test na covid-19, který bude
mít hrazený. Všichni dobrovolníci budou
ze strany zařízení vybaveni ochrannými
prostředky.
Kontakty: Dagmar Hoferková, vedoucí
Regionálního dobrovolnického centra Moravskoslezského kraje e‑mail: dcostrava@
adra.cz, tel. č.: +420 737 913 114, www.

adraostrava.cz, Katarína Kijonková, te
lefonní č.: +420 731 157 469, e‑mail: katarina.kijonkova@adra.cz

Bruslili jsme v pavilonku…
My, dříve narození, rádi vzpomínáme na bruslení v pavilonku, kdy večerní obloha zrůžověla od záře vylévané strusky.
Pavilonek se říkalo místu, kde dnes je hřiště házené, v Lidické
ulici. Před sto lety zde vybudovali slavné tenisové kurty, které
se v zimě měnily v ledovou plochu. Údajně se tady mělo hrát
„světové“ hokejové utkání s Kanadou, ale den před zápasem
led roztál a z události nebylo nic… Kluziště tu ještě bývalo
v šedesátých letech minulého století, scházely se zde hlavně
vítkovické děti a mládež. Navazovaly se tu nové vztahy, které
trvají dodnes, začínaly první lásky. Bruslili jsme v teplákách,
kamaších, bundičkách, manšestrových kabátcích a pletených
svetrech. Brusle jsme si sehnali, kde se dalo, a jaké byly, takové byly, hlavně když se připnuly na boty a jelo se. Kdepak
značkové oblečení a boty! Pro nejmenší byly „kačenky“, pak
ty s kličkou a pro kluky „kanady“. Děvčata se pyšnila bílými
či šedými botami krasobruslařskými, na šněrování a se zoubky! Ty se dědily. Šestnáctileté páry jezdily v kruhu, držely se
nesměle za ruce, holky v plyšových módních kabátcích, na
hlavě puntíkované šátky nebo čepice s bambulí (vzpomenete
si, jak se dělá bambule?). Já měla červený pruhovaný manšestrový
kabátek. Kluci ve zmijovkách, rádiovkách a ušankách se proplétali

mezi holkami a spolužačkám vyznávali lásku bodyčky… Do mě
vrážel jistý Pepa, černooký, černovlasý, líbil se mi moc. K tomu zpíval Matuška a Pilarová, někdy i Cortéz. Jeho
dcera také zpívá, slyšela jsem ji před třemi
lety v Praze na akci Potomci slavných, kterou organizoval Vráťa Ebr, slavný knihkupec
a moderátor. Tak to jsem si na naše bruslení
vzpomněla.
Celou zimu býval i sníh, i uhelné prázdniny jsme měli. Uklízeli jsme si před domy
chodníky, klouzali se na klouzačkách a dělali
obrovské sněhuláky. Sáňkovalo se v Havířském parku a na jediném kopečku u gruntu, tam, kde je dnes nadjezd z Halasovy na
Místeckou. Tak to sáňkování ještě musím
nakreslit, stejně jako vítkovickou cukrárnu,
naše školní třídy nebo ten Havířský park.
Také už po něm není stopy, jen pár stromů,
ale v našich vzpomínkách to vše máme ukryto a měli bychom to vyprávět vnoučatům, tak
je odtrhneme od počítačových her. Věřte mi,
že to jde a ony si před spaním klidně nechají vyprávět, jak to bylo, když jsme byli malí.
Zkuste to, potěší to i vás…

Text a kresby: Lenka Kocierzová
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cykloturistická aplikace

Tato jednoduchá aplikace Vám pomůže zjistit, jaké cyklostezky a stezky se nacházejí
ve zvolené oblasti. Ať už si dovolenou plánujete nebo se nacházíte přímo na místě,
nabídne Vám v dané lokalitě několik tras. Na nich pak mapuje různé body zájmu místa, která stojí za to navštívit, různé atrakce, památky - ale také kde se můžete
najíst, přenocovat nebo „okoštovat“ dobré vínečko. To vše včetně kontaktů a popisu
daných míst.
Aplikace je pro Vás ZDARMA, stačí si ji stáhnout do mobilu a využívat jejích služeb!

Doufáme, že se Vám bude líbit!

www.nakoleipesky.cz
#nakoleipesky
Vítkovice na kole i pěšky

Zkraťte si cestu ke zdraví
Rezervujte si On-line své léky v Lékárně AGEL

Vítkovice se zapojily do projektu Na kole i pěšky a obvod se stane součástí cykloturistické aplikace, která dává svým uživatelům,
jichž je už přes 70 tisíc, tipy na zajímavé výlety.
„Považuji zapojení Vítkovic do tohoto projektu za velmi prospěšné pro obvod i jeho obyvatele. Jde o smysluplné zviditelnění
Vítkovic a také o podporu turismu. Obojí vítáme,“ konstatuje starosta Richard Čermák. 
-gl-

Jistá dostupnost léků při vyzvednutí

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku
Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete
Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz

Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího
roku pravděpodobně ovlivněna omezeními v souvislosti s epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku
do domácností v Ostravě a okolí však tři králové lidem chtějí
i přesto přinést, ať už s rouškami nebo při koledě virtuální, v termínu od 1. do 14. ledna 2021.
Jednadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou České republiky
bude jiný, ale už nyní víme, že záměry Charity Ostrava a Charity
sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi bude možné podpořit příspěvkem na sbírkový účet číslo: 66008822/0800 u České spořitelny
s variabilním symbolem: 7778013.
Více o Tříkrálové sbírce 2021 v Ostravě a okolí, její organizaci
a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz.

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 10. 12. 2020, ZDARMA, Zpravodaj městského obvodu Vítkovice vydává jako měsíčník MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1,
703 79 Ostrava‑Vítkovice, IČO 00845451, www.vitkovice.ostrava.cz.
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