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Tohle nesmíte přehlédnout!

Soutěž o nejoriginálnější zpracování vystřihovacího
modelu vítkovického nádraží

měsíčník/číslo 10, ročník 24

Vítkovická světýlka
Jako každý rok pořádá Mateřská
škola Prokopa Velikého lampionový
průvod Vítkovická světýlka, který je
tradičně zakončen ohňostrojem. Letos
se 3. listopadu uskuteční v 17 hodin již
podvanácté.
Více informací přinášíme na straně 8

Pokyny pro voliče
• Před vstupem do volební místnosti si nasaďte roušku nebo obdobnou ochranu
nosu a úst.
• Využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
• Dodržujte vyznačené, nebo přiměřené
rozestupy.
• Doporučujeme využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku.
• Dodržujte pokyny okrskové volební komise.
Buďte ohleduplní ke členům okrskové
volební komise a k ostatním voličům.
Děkujeme!

FANOUŠCI SOUTĚŽÍ A RUKODĚLNÝCH PRACÍ, PROSÍM, ZBYSTŘETE!!! U příležitosti
rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, že vítkovické nádraží je kulturní památkou, nechalo
vedení městského obvodu Ostrava-Vítkovice ve spolupráci s panem Richardem Vyškovským speciálně vyhotovit papírový vystřihovací model stavby vítkovického nádraží
s komentářem. V souvislosti s tím vedení obvodu vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější
zpracování tohoto papírového modelu.
Veškeré informace o soutěži naleznete na straně 5 a na webových stránkách obvodu.

Inspiraci jsme hledali v Havířově
Zástupci vedení městského obvodu Vítkovice spolu
s některými zaměstnanci
vítkovického úřadu navštívili ve středu 19. srpna
Magistrát města Havířova. S náměstky Ondřejem
Baránkem a Bohuslavem
Niemiecem projednávali
zkušenosti s úskalími, jež
provázejí současnou rekonstrukci havířovského
nádraží, a také zkušenosti,
které posbírali během výstavby nové smuteční síně.
Pokračování na straně 5

Ve Vítkovicích je
Centrum života!
První červencový den tohoto roku se
v našem městském obvodě otevřelo poradenské a konzultační centrum pro onkologické pacienty a jejich blízké. Najdete ho
v ulici Jeremenkově 13, v bývalém domě
U Šraněk.
Klientům je zde poskytováno zdravotní
poradenství, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a paliativní péče, probíhají zde konzultace s lékaři, psychology
a odborníky, například z oblasti práva, financí a výživového poradenství.
Pokračování na straně 12

1

říjen 2020
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Vítkovice
starosta

www.vitkovice.ostrava.cz

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Starosta městského obvodu Vítkovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. října 2020 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 23001
ve volebním okrsku č. 23004
je volební místnost v PORGu – gymnáziu a základní škole, o.p.s.
je volební místnost v Základní umělecké škole Leoše Janáčka, p.o.
Rostislavova 7, Ostrava-Vítkovice
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Erbenova
47, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
Dehtová
7, 9
69, 71, 73, 74, 74A, 76, 79, 80, 82, 84, 85, 87,
Franklinova
2, 3
89, 91, 93, 101, 103, 105, 107, 109
Holubova
3, 6, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28A, 30,
Kovářská
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
31, 35, 37
Meziuliční
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kořenského
3, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 28,
Nerudova
1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 8, 9, 9A, 11, 13, 13A, 15,
29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45
15A, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 39,
Maixnerova
7, 9, 11
39A, 40, 42, 43, 44, 48
Mečnikovova
4, 8, 8A, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 25
Obránců míru
7, 7A, 10, 11A,11B, 14, 15, 15A, 17, 18, 19,
Pasteurova
4, 6, 7, 8, 9
19A, 22, 22A, 24,24A, 25, 26, 27, 35, 37, 38,
Rostislavova
2, 3, 4, 6, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 22
38A, 39, 39A, 40, 42, 42A, 43, 45, 47, 48, 52,
Ruská
70A, 120, 121, 125, 131
55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74
Sovova
4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16
Rudná
6, 9, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44,
Svatoplukova
20, 22, 24, 26, 28, 34
44A, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Syllabova
3, 5, 9A, 9B, 10, 10A, 10B, 11, 12, 16, 16A,
Tavičská
10, 10A, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 30,
17, 17A, 19, 19B, 19D, 20, 24, 25, 26, 27, 28,
32, 34, 42, 45
29, 30, 31, 32, 34
ve volebním okrsku č. 23005
Štramberská
2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17,
je volební místnost ve Střední škole technické a dopravní, p.o.
17A ,18, 19, 21, 23, 29, 29A, 31, 33, 35, 37,
Středulinského 8, Ostrava-Vítkovice
37A, 41A, 41C, 43, 43D
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Thomayerova
7, 9, 11, 13, 17, 26, 28
U Cementárny
1, 3, 5, 7, 9, 11, 11A, 13, 15, 17, 23, 29, 31
Barbořina
3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8
Vrázova
5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21,
Místecká
99, 103
22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
Na Obvodu
21, 23, 25, 27, 45, 47, 49
40,42
Přerušená
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
96, 98, 135, 137
Závodní
18, 19, 20
ve volebním okrsku č. 23002
Starobní
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25,
je volební místnost v Základní škole, p.o. v budově Halasova 30
27, 28, 29, 31, 33, 35, 37
Ostrava-Vítkovice
Středulinského
3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
U Nádraží
27, 45, 47, 49
Halasova
3, 6, 7, 8, 8A, 16, 20, 21, 23, 32
Urbančíkova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
Jeremenkova
1, 5, 11, 13, 16, 19, 21
Uzavřená
2, 3, 4, 6, 7, 8
Kutuzovova
5, 6, 7, 8, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 29, 31
V Sadě
3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8
Mírová
17, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36A, 36B,
Závodní
78, 80
36C, 38, 39, 41
ve volebním okrsku č. 23006
Mírové náměstí
1
je volební místnost v Základní umělecké škole Leoše Janáčka, p.o.
Nám. J. z Poděbrad
2, 3, 14, 15
Lidická 56, Ostrava-Vítkovice
Obytná
5, 6, 9
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Prokopa Velikého
5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
Ocelářská
10, 10A, 10B, 15, 16, 18, 23, 23A, 33, 35, 37,
27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 40
38, 41, 42, 43, 44, 45, 47
Ruská
11, 20, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 37A, 38, 38A,
Okružní
15, 17, 19, 21, 23, 25
39, 48
Ryskova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Šalounova
18, 20, 22, 26, 30, 33, 35, 37
Sirotčí
13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27A, 29, 29A, 39A,
Tržní
2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 8A, 10, 12, 14, 16
41, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45, 45A, 46, 48, 50,
Zalužanského
2, 5, 9
52, 56, 68, 74
Výstavní
97A
Šalounova
40, 43, 45, 45A, 47, 49, 51, 52, 52A, 53, 59, 61
ve volebním okrsku č. 23003
Zengrova
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32A, 32B,
je volební místnost v Domě zvláštního určení, Ocelářská 16 (vchod z ulice
32C, 32D, 33, 35, 37, 45, 48, 49, 50, 53, 55, 62,
Obránců míru) Ostrava-Vítkovice
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 77A,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
78, 79, 80, 80A, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 88A,
Bivojova
1, 10, 11, 12, 14
89, 90, 91, 93, 93A, 93B, 97, 101
Erbenova
1, 3A, 5, 6, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 37A
Lidická
1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8,
8A, 9,10,11,12,13,13A,14,15, 15A,17, 18, 18A,
19, 21, 21A, 24, 25, 26, 27, 29, 50, 52, 55, 56
Výstavní
108, 108A
Šalounova
7, 8, 10
Zengrova
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14A
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Ostravě-Vítkovicích, dne 9. 8. 2020
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EDITORIAL
Vážení občané obvodu,
v pondělí 14. září se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva městského obvodu Vítkovice. Zúčastnilo se ho 13 zastupitelů, kteří
byli při hlasování o jednotlivých bodech
jednání ve většině projednávaných bodů
zajedno.
Nejdůležitějším momentem zasedání
zastupitelstva bylo projednání důvodové zprávy týkající se zajištění úvěru na
rekonstrukci domů v ulicích Štramberská 10 a Tavičská 34 a na rekonstrukci
smuteční síně. Vítkovičtí zastupitelé odsouhlasili, že obvod požádá vedení města
o schválení přijetí úvěru ve výši 57 milionů korun, za který se zaručí. Z tohoto
úvěru by byly hrazeny zejména náklady
na rekonstrukci domů a částečně smuteční síně. V tomto případě však předpokládáme, že na rekonstrukci smuteční síně,
která neslouží jen občanům Vítkovic,
ale celé Ostravy, se město bude finančně
podílet zhruba 60 procenty z celkových
nákladů. Pokud se městu podaří zajistit
úvěr a bude ochotné nás při rekonstrukci
smuteční síně finančně podpořit, můžeme
se přinejmenším do oprav domů pustit už
začátkem příštího roku. Projektová dokumentace už je z větší části připravena.
Se zastupiteli jsme se shodli i na tom,
že obvod neprodá pozemky v ulicích Vrázova, Meziuliční a U Cementárny, které
má ve správě. Jak už jsme avizovali dříve,
nechceme se pozemků zbavovat především z toho důvodu, abychom předešli
jejich zneužívání, a tím i zhoršování bezpečnostní situace ve Vítkovicích. Zmíněné
plochy chceme v budoucnu využít k obecně prospěšným účelům a pro dobro všech
obyvatel obvodu. Odsouhlaseny však byly
prodeje pozemku pod budovami v areálu
bývalé sběrny kovového odpadu v ulici
Sirotčí. Tyt budovy nejsou ve správě obvodu.

Zastupitelé na
svém zasedání také
vyslechli zprávu
o bezpečnostní situaci v obvodu v prvním pololetí letošního roku. Přednesli ji
zástupci Městské policie Ostrava, zástupci Policie ČR se tentokrát ze zasedání
kvůli opatřením spojeným s covidem-19
omluvili. Podle této
zprávy je situace ve
Vítkovicích stabilizovaná, v uplynulých
šesti měsících se
výrazně nezměnila
k horšímu, ale ani
k lepšímu.
Protože bezpečnost obyvatel obvodu je jedním z nejdůležitějších témat, jimž se věnujeme, snažíme
se k zlepšování situace ve Vítkovicích přistupovat aktivně a nečekat, co kdo vyřeší
za nás. Jedním z našich kroků je jednání
s vedením Renarkonu, které se uskutečnilo
v průběhu září. Chceme se s touto organizací dohodnout buď na přesunutí pobočky
mimo náš obvod, nebo alespoň o zřízení
další pobočky, která by Vítkovicím odlehčila. V danou chvíli je totiž náš obvod jedinou spádovou oblastí pro celou Ostravu,
což vede k nemalým potížím a omezování
klidu a bezpečí obyvatel Vítkovic. Věříme,
že přinejmenším vytvořením další pobočky mimo náš obvod by se výrazně ulehčilo
zejména občanům žijícím v blízkosti vítkovického sídla Renarkonu.
Ale ve Vítkovicích rozhodně nežijeme
jen starostmi. Rada městského obvodu Vítkovice na svém zářijovém zasedání kromě jiného odsouhlasila finanční dar pro

Mateřskou školu Prokopa Velikého, která
3. listopadu pořádá už 12. ročník lampionového průvodu s názvem Vítkovická
světýlka. Díky tomu nebude ani tentokrát
chybět ohňostroj, jenž k závěru průvodu
neodmyslitelně patří. Rád bych na tuto akci
i na jiné projekty pořádané buď obvodem,
nebo subjekty, které na jeho území sídlí,
pozval vítkovické občany. Zapojujte se do
aktivit posilujících sousedskou soudržnost
a užijte si Vítkovice i vše, co nabízejí! Rozhodně toho není málo.
Věřím, že do pořádání připravovaných
akcí nezasáhnou koronavirová opatření.
A zároveň prosím všechny, kteří se v říjnu
chystají k volbám, aby dodržovali veškeré
pokyny, o nichž se zmiňujeme i ve zpravodaji. Jde o zdraví nás všech!
Přeji vám, ať zbývající měsíce roku prožijete v dobré kondici a užíváte si každého
dne!
Richard Čermák
starosta městského obvodu Vítkovice

Ocenění sportovců

Spolupráce s Dolními Vítkovicemi

Vedení obvodu se chystá ocenit
sportovce, kteří Vítkovice skvěle
reprezentují doma i v zahraničí.
„Tito sportovci bývali každoročně
oceňování na plese obvodu, letos
k tomu však nedošlo. Proto bychom
tyto osobnosti vítkovického sportovního života rádi v nejbližší době
pozvali na radnici a ocenění jim předali. A zároveň se chceme vrátit k původní tradici slavnostního předávání
cen na vítkovickém plese. Ten by se
v příštím roce měl opět konat v Dolních Vítkovicích, pokud tomu ovšem
nezabrání situace spojená s covidovou epidemií,“ informuje starosta
Richard Čermák.
-gl-

V současné době finišují přípravy
smlouvy o spolupráci obvodu s Dolními
Vítkovicemi. „Těší mě, že smlouva už je
před podpisem, protože vítkovickým občanům přinese nemalé benefity,“ říká starosta Richard Čermák
a poodhaluje některé
z nejzajímavějších částí smlouvy. „Jednáme
například o dnech otevřených dveří, kdy by
občané Vítkovic měli
dvakrát ročně vstupy
do všech expozic zdarma, za velice přínosné
považuji vzdělávací programy pro děti
z vítkovických mateř-

ských a základních škol a jiná ujednání,“
upřesňuje starosta s tím, že přesnější údaje
se nejen čtenáři zpravodaje dozvědí ihned
po podpisu smlouvy.
-glFoto: Jiří Zerzoň
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY PETRA MENŠÍKA
Vážení občané, příznivci Vítkovic
a sousedé,
je tady podzim, který bývá často spojován s úklidem, a to nejen doma, ale také na
zahradě. Městský obvod opět, jako každý
rok, zajistil přistavení velkoobjemových
kontejnerů. Stanoviště a termíny přistavení
byly zveřejněny v minulém čísle zpravodaje a jsou i na webových stránkách úřadu.
Budu rád, když využijete této bezplatné
opakované nabídky odvozu nepotřebných
věcí z domácnosti.
K podzimu také neodmyslitelně patří
listí, a s tím spojený úklid. Nezapomínejte,
že se jedná o bioodpad, který se rozhodně
nepálí! Zaměstnanci odboru KSDaHS taktéž
v tomto období zajišťují ořezy, a to jak stromů – uschlých větví –, tak keřů. Od září jsme
přijali další zaměstnance z Úřadu práce ČR,
kteří budou zapojeni do úklidu v našem obvodě a od října se k nim připojí další čtyři
na dobu jednoho roku. Věřím, že toto navýšení počtu zaměstnanců našeho technického
zázemí bude znatelné, a že tito nováčci nám
budou pomocí nikoliv brzdou. Jsem rád, že
touto cestou máme možnost dát příležitost

i těm, kteří – ať už z jakéhokoliv důvodu – přišli o práci a nepodařilo
se jim zapojit se zpět do
pracovního procesu.
Podzim taktéž bývá
spojován s úklidem
hrobových míst a návštěvou veřejného
pohřebiště. I my se na
nadcházející Památku
zesnulých připravujeme a po tuto dobu
pro občany opětovně
rozšiřujeme provozní
čas správce pohřebiště
a referentky dokumentace hrobových míst.
Ve dnech 30. října
a 2. listopadu se na naše zaměstnance můžete se svými dotazy, problémy a podněty obracet přímo na veřejném pohřebišti,
a to v době od 8 do 20 hodin. Taktéž jsme
na tomto pracovišti nechali vyhotovit mapy
hrobových míst, která jsou geodeticky zaměřena, takže budete moci u správce po-

hřebiště nahlédnout do této mapy a zcela
přesně identifikovat vaše hrobové místo.
Přeji vám příjemné prožití nadcházejících dnů.
Petr Menšík
místostarosta
městského obvodu Vítkovice
Foto: archiv úřadu a ilustrační foto

Místní poplatek ze psů
Místní poplatek upravuje zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Poplatek ze
psa na svém území zavádí obec obecně
závaznou vyhláškou. V podmínkách statutárního města Ostravy se jedná o obecně závaznou vyhlášku č. 19/2019 a obecně
závaznou vyhlášku č. 8/2020, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 19/2019.
Správu místního poplatku ze psů vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy a je prováděna
dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve
znění pozdějších předpisů. Poplatek má
tedy charakter daně.
Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa, který je na území městského obvodu přihlášen, nebo zde má sídlo v den,
kdy pes dovrší stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy držitel psa staršího tří měsíců nabyl. Vznik poplatkové povinnosti je
držitel psa povinen ohlásit do 15 dnů od
vzniku poplatkové povinnosti, a to vyplněním ohlášky k místnímu poplatku
ze psů, která je dostupná na webových
stránkách městského obvodu, v tištěné
verzi pak na chodbě úřadu nebo u správce místního poplatku, stejně jako ohlášení zániku této poplatkové povinnosti.
Přihlášení k místnímu poplatku ze psů
jsou povinny doložit také osoby od poplatku podle zákona a obecně závazných
vyhlášek osvobozené.
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Na vznik a výši poplatku má vliv také
změna místa přihlášení nebo sídla poplatníka. Poplatek se platí za každý, i započatý kalendářní měsíc.
V případě zániku poplatkové povinnosti, např. úhynu psa, ztráty, darování, prodeje, odstěhování se, změny sídla apod., je
poplatník povinen tuto skutečnost taktéž
oznámit správci poplatku, ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost nastala, a to
vyplněním formuláře pro ohlášení zániku
poplatkové povinnosti.
Častým nešvarem je úmrtí psa, které není úřadu oznámeno, a prosté nahrazení psa psem novým. V ohlášce
k místnímu poplatku ze psů uvádí držitel psa skutečnosti o konkrétním psu,
tj. pohlaví, rasu, jméno, stáří a číslo evidenční známky. Pokud je pes nahrazen
jiným, evidované údaje již neodpovídají
skutečnosti. Evidenční známka, kterou
vydá městský úřad, je nepřenosná na
jiného psa, i kdyby šlo o psa poplatníka, a v případě jejího odcizení nebo
ztráty vydává správce poplatku známku
novou.
Taktéž bych ráda upozornila na skutečnost, že úřad vlastní činností neověřuje, že se poplatník z území městského
obvodu odstěhoval, nebo mu pes uhynul. Povinnost hradit místní poplatek ze
psů není například ukončením nájemní
smlouvy a změnou trvalého pobytu automaticky ukončována, správce daně se

o této skutečnosti nedozví, pokud mu ji
poplatník sám nesdělí.
Splatnost poplatku ze psů je obecně
stanovena obecně závaznou vyhláškou
do 31. března příslušného kalendářního
roku a poplatek je splatný bez výzvy nebo
složenky. Není-li poplatek zaplacen včas,
nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem. Včas
neuhrazený poplatek může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Neuhrazené poplatky ze psů správce daně vymáhá a často dochází také
k exekučním řízením. Takovéto řízení je
rozhodně nepříjemné, a proto apeluji na
to, aby obyvatelé obvodu své psy řádně
přihlásili, a nahlásili skutečnosti, které
mají vliv na vznik, zánik a výši místního poplatku ze psů. Pokud poplatník nesplní povinnost ohlášení změny ve lhůtě
15 dnů, bude poplatek vymáhán v plné
výši. Jakmile správce poplatku vydá platební výměr, je tento pravomocným vymahatelným rozhodnutím.
Správcem místního poplatku ze psů
je v Úřadě městského obvodu Vítkovice
Zita Navrátilová, tel. č.: 599 453 142, jež
ráda zodpoví všechny dotazy a pomůže
řešit všechny záležitosti, které se tohoto
poplatku týkají.
Lenka Šindlářová,
vedoucí odboru
financí a rozpočtu

www.vitkovice.ostrava.cz
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Tohle nesmíte přehlédnout!

Soutěž o nejoriginálnější zpracování vystřihovacího modelu vítkovického nádraží
Pokračování ze strany 1
Zapojit se může opravdu každý, soutěž
totiž není věkově omezena. Cílem vytvoření tohoto papírového modelu vítkovického nádraží je zabavit se nejen skládáním,
ale také se dozvědět mnoho zajímavých
informací o historii nádraží, o jeho provozu a rovněž o talentovaném architektovi
Richardovi Vyškovském, který papírovým
modelům zasvětil celý svůj profesní život.
Principem soutěže není pouze samotné
složení vystřihovánky, ale hlavní je její
originální pojetí. Můžete například model
vyzdobit nebo zkrášlit okolní podklad, na
kterém bude stát. Fantazii a iniciativě se
meze nekladou. Vystřihovánku si vyzvedněte v PODATELNĚ (dv. č. 111) v budově

vítkovické radnice na Mírovém náměstí
1, a to v PO a ST v době od 8 do 17 hodin,
v ÚT a ČT od 8 do 14 hodin a v PÁ od
8 do 12 hodin!
Hotové vystřihovánky následně doručte
do 6. listopadu 2020 opět na radnici městského obvodu Vítkovice na Mírovém náměstí 1, do podatelny (dv. č. 111). Po uplynutí termínu budou všechny odevzdané
modely vystaveny a ohodnoceny odbornou
porotou, která rozhodne o čtyřech nejlepších.
Výherci budou rozděleni do dvou kategorií. 1. kategorie do 15 let, 2. kategorie
nad 15 let. Nejlepší výtvory budou zveřejněny v prosincovém čísle Vítkovického
zpravodaje.

Na výherce 1. kategorie čekají tyto krásné ceny:
1. místo – společenská hra Activity Original,
2. místo – společenská hra Piatnik Tik tak
bum!,
3. místo – společenská hra ADC Blackfire
Dobble.
Na výherce 2. kategorie čeká odměna ve
výši 1 000 korun, publikace Vítkovice 1918–
2018 a kniha Nádraží Ostrava-Vítkovice.
Ostatní účastníci soutěže, kteří se neumístí na předních příčkách, také neodejdou
s prázdnou. Na každého, kdo se zapojí, čeká
malá pozornost na památku.
Pravidla soutěže:
1. Úkolem soutěžících je složit vystřihovánku a být originální.
2. Doručit složený model na radnici
městského obvodu Vítkovice v termínu do
6. listopadu 2020.
3. K modelu přiložit kontaktní údaje,
a to jméno, příjmení, kontakt a kategorii,
ve které soutěží.
4. Napjatě čekat na vyhlášení. Všichni
výherci budou kontaktováni telefonicky
nebo mailem. 
Richard Čermák
starosta městského obvodu Vítkovice

Inspiraci jsme hledali v Havířově
Pokračování ze strany 1
Magistrát města Havířova se do rekonstrukce tamního nádraží zapojil aktivně.
Po dlouhých jednáních se zástupci města,
příspěvkovými organizacemi i samými
občany byl zvolen návrh vytvořit v hale
nádraží multifunkční prostor pro sport
a kulturu. Pozornost byla zaměřena také na
přednádražní prostor, který je významnou
dopravní tepnou města.
Dalším bodem jednání byla smuteční
síň v Havířově, na jejíž realizaci se podíleli
projektanti z Vítkovic, konkrétně PROJEKT
2010, s.r.o., ve spolupráci se společností PPS
Kania, s.r.o. A právě posledně jmenovaná
společnost se podílí na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu smuteční síně v areálu hřbitova ve Vítkovicích.
Nabyté zkušenosti tak mohou být cennou
inspirací i pro záměr městského obvodu
Vítkovice, který v souladu s programovým prohlášením plánuje výstavbu nové
budovy smuteční síně. Samotná prohlídka
objektu v Havířově byla velkou inspirací,
jedná se o moderní a nadčasovou stavbu
s kvalitním zázemím i vhodně řešenou dopravní obslužností. Stavba smuteční síně
v Havířově byla slavnostně otevřena 2. října 2018, přičemž samotná výstavba trvala
dva roky a byla rozdělena do několika fází.
Text a foto: Tereza Molatová
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Autovraky v ulicích nebudou

Velmi často přicházejí stížnosti o odstavených nepojízdných vozidlech, která ve Vítkovicích i léta zabírají místa
k parkování. Doposud se za vrak považovalo vozidlo, kterému chybí podstatná část pro provoz, například volant
nebo jedno či více kol. Pokud je zrezivě-

lé nebo má vyfouklé pneumatiky, nebylo
Silničním správním úřadem uznáno
za vrak, a tím měl Úřad městského obvodu
Vítkovice svázané ruce a nepojízdná auta
v ulicích stála dál. Takové vozy nejenže
narušují vzhled obvodu, ale stávají se místem, kde mohou přespávat závadové osoby.

První vlaštovkou po novelizaci zákona byl vrak vozidla z ulice Sovovy, který v místě parkoval několik let a sloužil jako příbytek osobám pod vlivem návykových látek.

www.vitkovice.ostrava.cz
Po schválení novely silničního zákona,
která vešla v platnost v dubnu 2020 a umožní odtáhnout i zdánlivě pojízdná vozidla,
začal odbor komunálních služeb, dopravy
a hřbitovní správy zmíněný problém s autovraky intenzivně řešit. Postupně ve spolupráci s občany a strážníky Městské policie
Ostrava monitoruje jednotlivá odstavená
vozidla a vydává výzvy k jejich odstranění. Výzva je podle možností zjištění adresy
vlastníka/provozovatele auta zaslána a zároveň vyvěšena přímo na vozidle. Pokud
není ani po dvou měsících vrak z komunikace odstraněn, zajistí to Úřad městského
obvodu Vítkovice ve spolupráci s odtahovou
službou. Vozidlo je odstaveno na vhodném
místě. Tam zůstane ještě po dobu tří měsíců
od odtahu a pak je ekologicky zlikvidováno
a v registru vozidel zrušeno.
Foto a text: Tereza Molatová

STRÁŽCI ZÁKONA INFORMUJÍ

Představujeme pracoviště Městské policie Ostrava

Okrsek D 37

Okrsek je ohraničen ulicemi Halasovou,
Lidickou, Rudnou, Místeckou a Dolními
Vítkovicemi až po řeku Ostravici v městském obvodu Vítkovice.
Za tento okrsek zodpovídá místně příslušný strážník-okrskář Vít Vylíčil, který
má tuto oblast na starost již více než 11 let.

Zástavba je zde tvořena bytovými domy
a sídly firem. Nachází se tu také střední
průmyslová škola strojní.
Dominantou okrsku je sad Jožky Jabůrkové. Jedná se o sportovně rekreační areál
s vnitřní i vnější lezeckou stěnou, workoutovým a dětským hřištěm. Součástí sadu
je zastřešený altán sloužící k odpočinku.
Na toto místo dohlíží městský kamerový
monitorovací systém. I proto zde již nedochází k jeho poškozování, jak tomu bývalo
v minulosti.
Dále se v okrsku nachází Divadlo Mír,
Česká pošta, dům s pečovatelskou službou
v ulici Lidické 55, kde jsou zřízeny dvě senior linky, a Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice. V minulosti se zde shlukovala
závadová mládež. Díky pravidelné preventivní kontrole již k tomu nedochází.
Do okrsku spadají také Dolní Vítkovice.
Tato lokalita je rovněž monitorována stálým kamerovým systémem.
„V okrsku řešíme zejména volný pohyb
psů, sběr použitých injekčních stříkaček
a konzumaci alkoholických nápojů v mís-

tě, kde je to OZV
zakázáno,“ informuje strážník Vít
Vylíčil a dodává:
„Rád bych poděkoval za spolupráci zaměstnancům Úřadu
městského obvodu Vítkovice. Já i kolegové
si této spolupráce velmi ceníme. Rovněž si
ceníme spolupráce s občany, díky ní se problémy snadněji a rychleji vyřeší.“
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.
Telefonický kontakt na vítkovické pracoviště: 596 614 098.
Pokud se bude jednat o urgentní událost, je třeba kontaktovat tísňovou linku
Městské policie Ostrava 156.

Útěk chlapečka měl díky strážníkům šťastný konec
V pátek 11. září po půl deváté ráno přijali strážníci na lince 156 oznámení o malém dítěti, které stojí na jednom z mostů
v Ostravě-Vítkovicích a vypadá zmateně.
Hlídka strážníků po příjezdu na místo
skutečně spatřila malého chlapečka, který
stál uprostřed mostu nad železničním koridorem, odkud pozoroval projíždějící vlaky.
Strážníci proto k chlapci opatrně přistoupili a pokusili se s ním promluvit.
Chlapeček zpočátku se strážníky vů-
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bec nekomunikoval. Postupem času se
jednomu ze strážníků empatickým přístupem podařilo získat si chlapečkovu důvěru.
Později se pětiletý chlapeček strážníkovi svěřil s tím, že utekl mamince ze školky.
K rafinovanému útěku využil chvíli, kdy
jeho maminka odváděla jeho mladšího
bratra do jiného oddělení. Strážníkovi
taky prozradil, že bydlí nedaleko a doma
je jeho tatínek.

Hlídka strážníků se vydala s malým dobrodruhem k místu jeho bydliště. Když pak
zazvonili u dveří, které chlapeček označil,
vyšel překvapený otec malého chlapce. Ten
strážníkům opakovaně poděkoval a rovněž
jim vysvětlil celou situaci.
Po nezbytných úkonech k ověření totožnosti předali strážníci malého chlapečka jeho otci. Útěk chlapečka tak měl díky
strážníkům šťastný konec.
Jindřich Machů, MPO

www.vitkovice.ostrava.cz
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DOLNÍ VÍTKOVICE

Koncerty a divadla v U6

Koncerty a divadla v U6 opět po roce!
I letos se celý podzim můžete bavit
v Dolních Vítkovicích. Čekají na vás talentovaní umělci, jako je ostravská improvizační skupina All Imp, ale také nadaní
hudebníci Martin Harich, Mario Separović,
Tara Fuki a Elis Mraz.
Program startuje již 1. října ostravskou
improvizační skupinou All Imp, která si
v kavárně U6 pro vás připravila večer plný zábavy a improvizované show. Tento divadelní soubor patří k těm, jejichž cílem
je vytvářet ve volném čase „nepřipravená“ setkání nebo „zápasy“, na kterých se podílejí také diváci. Dozajista rozechvěje vaše
bránice a možná vás i zapojí do hry. Pokračovat budeme 8. října
s hudebním vystoupením Martina Haricha, který se během osmi
let zařadil k předním českým zpěvákům a hudebníkům. Kromě
hraní se věnuje moderování různých kulturních akcí a vystupuje
také v muzikálech. Říjnový kulturní program 30. října zakončí
nadaný bluesfunkový muzikant Mario Šeparović, který zde představí svou zářijovou desku s názvem Crosswalk.

Koncerty a divadla budou v U6 pokračovat i v dalším měsíci –
5. listopadu to opět bude ostravská improvizační skupina All Imp,
následuje hudební duo Tara Fuki, které se představí 12. listopadu
a program obohatí o otisky různých hudebních stylů s příchutí
dálek i originálního krasohledu do ženského nitra. Jejich písně
pro dvě dřevěná těla vytvářejí na první poslech křehkou pavučinu tónů, jež se mávnutím smyčce dokáže měnit v nebezpečnou
past. Program ukončí 26. listopadu vystoupení talentované zpěvačky Elis Mraz, která za svůj poměrně krátký život zaznamenala již řadu velkých úspěchů. V roce 2014 vyhrála anketu Objev
roku, účastnila se televizní pěvecké soutěže Hlas Česko Slovenska
a v roce 2020 skončila na druhém místě v národním kole soutěže
Eurovision Song Contest. Pojďme si společně zazpívat její poslední
velký hit Wanna Be Like.

Halloween v Dolních Vítkovicích
Nenechejte si ujít tu hrůůůůzu! Malý
i Velký Svět Techniky se 1. listopadu
v čase od 10 do 17 hodin promění
v domy hrůzy a kromě stálých expozic

se můžete těšit na speciální doprovodný
program.
V Malém Světě Techniky U6 oživne
slavný hrabě Drákula, který si na návště-

vu pozve spoustu svých slavných a především strašidelných přátel. Na příchozí
čeká soukromá prohlídka hraběcího sídla,
spousta zajímavých a zapeklitých úkolů,
děsivé malování na obličej nebo strašidelný fotokoutek.
Velký Svět Techniky se zase promění
v magickou školu čar a kouzel, kterou
ovládli zlí Smrtijedi. Návštěvníky naučíme
obranu proti černé magii, setkají se tváří
v tvář mozkomorům a jednoho si možná
odnesou i domů.
A pro ty největší odvážlivce se brány
expozic Velkého Světa Techniky otevřou
také večer po otevírací době. Na nebojácné návštěvníky čeká detektivní záhada
a společně se pokusíme odhalit tajemného vraha mezi námi. Program začíná od
20 hodin a vstupenky lze zakoupit na:
eshop.dolnivitkovice.cz
Více informací, například o opatřeních
spojených s koronavirovou pandemií, naleznete na www.dolnivitkovice.cz.
Zuzana Špringlová
Foto: archiv DOV
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ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL

Vítkovická světýlka
Pokračování ze strany 1
Průvodu ve školce předchází tematický
blok Zvířátka se připravují na zimu. Děti
získávají nové poznatky o zvířatech na
podzim a v zimě, o zimních spáčích i nespavcích, kteří mají v zimě plno práce se
sháněním potravy. Připravujeme krmítka
a krmení pro ptáčky, kteří v zimě zaletí
na okna školky, na zahradách vytváříme
domečky pro hmyz, aby se broučci měli
v zimě kam schovat. S rodiči (letos však
bez nich) vyrábíme
barevné lampiony
na večerní Vítkovická světýlka, kterými
tematický blok uzavíráme.
Děti s lampionovými světýlky jako
světlušky ukazují cestu domů všem broučkům a beruškám, aby
se včas schovali do
svých domečků a připravili se na dlouhou
zimu.
Pokud se přidáte
se svými dětmi, které

nechodí do mateřské školy, připravte je
na to, že půjdeme uspávat broučky. Pokud se k nám přidají větší děti, které už
nevěří pohádkám a uspávání broučků,
mohou se jen rozloučit s teplým podzimem a připravit se na chladnější dny.
Sejdeme se v Lidické ulici u vchodu do
sadu Jožky Jabůrkové. Večer se rozloučíme ohňostrojem.
Těšíme se na vaši účast.
Mateřská škola Prokopa Velikého

Zahájili jsme nový školní rok
V úterý 1. září Základní škola Šalounova opět ožila. Zahájili jsme nový školní
rok 2020/2021. Slavnostní přivítání našich prvňáčků i jejich rodičů se vzhledem k deštivému počasí konalo v tělocvičně. Zde všechny přivítal a drobné
dárky dětem předal Richard Čermák, starosta městského obvodu Vítkovice.
Kromě dárků si děti odnesly i krásné šerpy, které jim budou tento slavnostní
okamžik připomínat.
V průběhu prázdnin se také vylepšovalo prostředí školy. Zmodernizovali
jsme a vybavili další učebnu – vymalování, pokládka linolea, nový nábytek,
interaktivní tabule a nezbytná výzdoba třídy. Přejeme všem žákům, aby se
jim ve škole líbilo.
Text: Alena Tůmová, zástupkyně ředitele
Foto: Kamila Blažejová, asistentka pedagoga
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Den skautingu
Den skautingu aneb Jak přežít v přírodě
byl název projektového dne pro žáky ze Základní školy Šalounova. Radovan Rafaj, nejen náš učitel, ale i aktivní skaut, připravil se
svými oddílovými kolegy poučné a zábavné
dopoledne pro 265 žáků z 5. až 9. ročníku.
Ti se sešli v sadu Jožky Jabůrkové, získávali
nejen informace ze života skautů, ale měli
možnost vyzkoušet si například i to, jak se
bydlí ve stanu, jak rozdělat oheň a uvařit si
jednoduché jídlo, nebo co obsahuje krabička
poslední záchrany. Pro všechny žáky to byl
nevšední zážitek a už se těší na další projektový den. Tento projektový den byl financován z finančních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostravy.
Text a foto: Alena Tůmová,
zástupkyně ředitele školy

Notebooky pro
Šalounku
Ve spolupráci statutárního města Ostravy a firmy Tieto, obdržela Základní škola
Šalounova pět notebooků, které budou
sloužit žákům nejen v rámci distanční výuky, ale i v běžné školní výuce. Za tento
dar děkujeme.
Jaromír Šedý, ředitel školy

www.vitkovice.ostrava.cz

Čtyřlístek se ve Vítkovicích rozrůstá
Zajímá vás, jaké využití bude mít krásná dřevostavba v ulici Syllabově poblíž
Alzheimercentra Ostrava? V souvislosti s touto stavbou jsme zaznamenali spoustu
dotazů, proto nám dovolte ji představit.
ním, dva pro chráněné
bydlení, také domov se
zvláštním režimem a sociální terapeutické dílny.
V rámci podpory samostatného bydlení se stará o téměř 300 klientů.
V současné době
Čtyřlístek prochází tzv.
transformačním procesem. Jeho cílem je,
aby i lidé s mentálním
postižením mohli žít životem, který se co nejvíce blíží životu běžné
populace. Počátečním
krokem je jejich přeČtyřlístek je centrum pro osoby se zdra- stěhování z velkých domovů do malých
votním postižením, které je příspěvkovou domků. Čtyřlístek ve spolupráci se svým
organizací statutárního města Ostravy. Po- zřizovatelem, statutárním městem Ostramáhá lidem s mentálním postižením, čas- vou, získal z evropských fondů prostředto kombinovaným s tělesným omezením. ky na výstavbu 11 domků a rekonstrukci
Provozuje devět sociálních služeb, čtyři 2 domků.
V první etapě, která byla ukončena
domovy pro osoby se zdravotním postiže-
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v listopadu loňského roku, postavil Čtyřlístek domky a objekty v městských obvodech Slezská Ostrava, Petřkovice, Nová
Bělá a Ostrava-Jih. Ve druhé etapě, která
právě probíhá a zajišťuje ji zřizovatel, statutární město Ostrava, byly již postaveny
domky v městských obvodech Michálkovice a Lhotka, dostavují se domky ve
Vítkovicích a ve Svinově. Ty by měly být
předány klientům včetně vnitřního vybavení v prvním čtvrtletí příštího roku.
A právě v domku v ulici Syllabově bude
12 mladých klientů.
K tomu všemu Čtyřlístek zajišťuje ještě
výstavbu a rekonstrukci dvou domků v obvodu Slezské Ostravy. Celý transformační
proces bude ukončen pravděpodobně v létě
příštího roku rekonstrukcí stávajícího Domova Jandova v Ostravě-Záběhu, kde bude
umístěno 18 imobilních klientů.
Vítkovický domek má již téměř finální
podobu a tato sympatická dřevostavba
zapadla do charakteru zdejšího klidového
území našeho obvodu.
Svatava Köhlerová,
vedoucí odboru bytového a majetkového
Foto: archiv

Nevytvářejte odpad! Umožněte věcem
šanci na druhý život
Zabýváte se myšlenkou, jak minimalizovat objem odpadu? Cest
je více, jednou z nich je i metoda reuse – použít znovu. Reuse
centra jsou ve světě velmi oblíbená, takže dobrou zprávou je, že
své vlastní reuse centrum má už také Ostrava!
V areálu společnosti OZO Ostrava v Přívoze bylo v září slavnostně otevřeno Reuse Centrum OZO Ostrava, tedy centrum pro
opětovné použití věcí, které by jinak skončily jako odpad. Jde
o společný projekt města Ostravy a společnosti OZO Ostrava. Celý
výtěžek z prodeje předmětů v Reuse Centru OZO Ostrava bude
věnován na výsadbu zeleně ve městě.
„Chceme ukázat, že funkční předměty, o něž už původní vlastníci nestojí, se kvůli tomu ještě nemusejí stát odpadem. Po nenáročné opravě nebo renovaci mohou dělat radost novým majitelům,“ vysvětluje jednatel městské odpadové společnosti OZO
Ostrava Karel Belda a upřesňuje, že z reuse centra si bude možné za symbolickou částku v rozmezí od 10 do 200 korun odnést
předměty buď v podobě, jak byly darovány, či po drobné opravě.

Stávající majitelé mohou předměty určené pro reuse centrum
odevzdávat ve všech ostravských sběrných dvorech. „Nové reuse
centrum bylo vybudováno v areálu OZO Ostrava ve Slovenské
ulici v Přívoze, kde se nachází sběrný dvůr. Takže v podstatě může
člověk na jednom místě odložit nepotřebný předmět a zároveň si
z reuse centra odvézt něco, co se mu hodí,“ inspiruje a upozorňuje,
že unikátním doplňkem reuse centra je veřejná dílna, kde si lidé
mohou zakoupenou věc sami opravit nebo vylepšit.
V reuse centru budou pořádány workshopy zaměřené na upcyklaci, swapy – neboli výměnné obchody – či inspirující přednášky
zaměřené na předcházení vzniku odpadu i na to, jak využívat věci,
dokud mají užitnou hodnotu. 
-redFoto: Jiří Zerzoň

Provozní doba Reuse Centra OZO Ostrava
ÚT až PÁ 9 až 12 14 až 18 hodin
SO		
9 až 12
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Den otevřených
dveří
Poradna
sv.
Alexandra a Target – podporované zaměstnávání
zvou na den otevřených dveří,
který se uskuteční
15. října v době od
9 do 16 hodin v ulici Fr. Formana 13,
Ostrava-Dubina. K dispozici budou sociální pracovnice, které představí prostory, v nichž jsou poskytovány služby
Poradny sv. Alexandra v oblasti sociálního a právního poradenství, a Targetu
– podporovaného zaměstnávání zacíleného na podporu lidí se zdravotním
postižením při hledání práce.
Obě služby jsou realizovány za podpory statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Adéla Harabišová, DiS.
Target – podporované zaměstnávání

Jak pečovat
o nemocného doma
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 a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín kurzu je 22. října
od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv.
Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Na kurz se přihlaste předem. Zájemcům 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,
731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.

Výstava obrazů
studentů – seniorů
Výstavy obrazů členů Kurzu výtvarných
technik Ostrava!!!, vedeného malířem
a grafikem Josefem Odráškou v galerii G
v Charitním středisku Gabriel – komunitním
centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu,
je veřejnosti přístupná každý všední den
v době od 8 do 15 hodin až do 10. listopadu.
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Setkání s jubilanty
O prázdninách jsme se sešli, abychom
po delší době společně oslavili narozeniny klientů narozených v měsících
únor až červenec. S paní ředitelkou
jim popřáli a dárečky donesli také hosté
z vítkovického úřadu, matrikářka Milena Pacnerová a zastupitel Leoš Koláček. Přestože se nemohl konat hudební
program, klienti se i tak dobře pobavili,
společně si zazpívali a mlsali dobroty.
Ostatním oslavencům jsme dárky předali na jejich pokojích.
Domov Magnolie

Pomáhej s Igráčkem
Jménem celého kolektivu Domova
Magnolie děkujeme za možnost zúčastnit
se projektu Pomáhej s Igráčkem. Využili
jsme možnost zakoupit si Igráčky s rouškou od paní Rudské z Dětského ráje v Ostravě-Vítkovicích. Tím jsme se vrátili do
dětských let a zároveň se nám líbila myšlenka, že jejich koupí pomůžeme našim
klientům.
Jsme vděční, že jsme si mohli vybrat pro-

dukt, který je v této době pro naši organizaci nezbytný. Pan Miroslav Kotík z firmy
EFKO-karton, s.r.o., nám věnoval germicidní lampy, které pomáhají dezinfikovat
prostředí i v přítomnosti klienta, tedy dokážou zabránit šíření infekce nejen v době
pandemie.
Jsme rádi za takové skvělé projekty, které mají smysl.
Kolektiv Domova Magnolie

Projekt Jedu s dobou zve řidiče-seniory na polygon. A navíc zdarma!

Víte, jak správně provést vyhýbací manévr, nebo jak se vypořádat s přetáčivým
a nedotáčivým smykem? Pokud patříte
mezi aktivní řidiče nad 65 let, můžete si
to zdarma vyzkoušet na nejbližším polygonu v rámci projektu Jedu s dobou. Ten
díky svým organizátorům, jimiž jsou Autoklub ČR a Česká kancelář pojistitelů,
přináší zdokonalovací kurzy řízení pro
řidiče-seniory zcela zdarma. V Ostravě
je můžete absolvovat v Centru bezpečné
jízdy Libros.
Šestihodinový program zahrnuje teoretickou část, ve které se řidiči seznamují s novinkami v legislativě a zásada-

mi bezpečné jízdy. Navazující praktická
část na polygonu umožňuje vyzkoušet si
zvládnutí krizových momentů a poznat
chování vozidla v mezní situaci. Senioři
tak vypilují správnou techniku zvládnutí
smyku, vyhýbacího manévru či krizového brzdění – navíc v různých rychlostech
a na různých površích. Součástí kurzu je
také nácvik první pomoci pod vedením
zdravotníků.
Přihlášení do kurzu je dostupné na
adrese: http://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/.
Renata Faltejsková
Jedu s dobou

www.vitkovice.ostrava.cz
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VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Dětské oddělení nabízí široké
spektrum služeb v ambulantní péči
Nejen příjemné prostředí a erudovaný a vstřícný personál jsou zárukou komplexní péče o děti všech věkových kategorií. S jakými problémy se mohou rodiče
dětí obracet na jednotlivé ambulance v areálu Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice?

Alergoimunologická
a gastroenterologická
ambulance

Alergie jsou nejčastějším dlouhodobým
zdravotním problémem u dětí. Alergii způsobuje nedostatečná obranyschopnost organismu na cizorodou látku. Důvodů může
být mnoho, od špatné výživy, přehnané hygieny, nadměrného používání antibiotik až
po vliv okolí a životního prostředí.
U dětí bývají alergie často spojeny s onemocněním zažívacího traktu, proto spolu
alergoimunologická a gastroenterologická
ambulance spolu úzce spolupracují.
Alergie se v rámci prvotního vyšetření
zjišťují jak klasickými Prick testy, kdy se
alergie zjišťují pomocí drobných vpichů
do předloktí, tak především z komplexního rozboru krve.

Obezitologická ambulance

Obezita v současné době patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a stále
více trápí kromě dospělých i malé děti.
Zhruba u 90 procent dětí se přitom jedná
o obezitu primární, tedy takovou, kterou
má na svědomí nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. Hlavní příčinou je nezdravý jídelníček, nadměrný
příjem slazených nápojů a dalších cukrovinek na jedné straně a málo pohybových
aktivit na straně druhé. Děti tráví většinu
času u televize nebo počítače, bez jakékoli
fyzické námahy.
Obezita má kromě závažných dopadů
na zdraví navíc často také negativní dopady na psychiku, a to zejména ve školním
věku, kdy se děti v důsledku obezity stávají
terčem posměchu a zároveň hůře navazují
sociální kontakty.
Při prvotním vyšetření je dítěti odebrána anamnéza, je proveden odběr krve, dítě
je vyšetřeno na speciální váze Tanita, která je schopna provést celkovou tělesnou
analýzu. V dalších dnech děti společně
s rodiči zaznamenávají množství a skladbu svého jídelníčku a pohybovou aktivitu.
Při příští návštěvě lékař na základě všech
informací doporučí změny, které by bylo
dobré provést. Určitě ale dětem nic nezakazuje, jde o postupnou a nenásilnou
změnu.
Obezita v současné době patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a stále
více trápí kromě dospělých i malé děti.
Zhruba u 90 procent dětí se přitom jedná

Tel. kontakty
Dětská příjmová
ambulance: 

595 633 535

Edukační poradna: 

595 633 545

Odborné ambulance:

595 633 551

Praktický lékař pro děti
a dorost: 

595 633 550

o obezitu primární, tedy takovou, kterou
má na svědomí nerovnováha mezi energetickým příjmem a výdejem. Hlavní příčinou je nezdravý jídelníček, nadměrný
příjem slazených nápojů a dalších cukrovinek na jedné straně a málo pohybových
aktivit na straně druhé. Děti tráví většinu
času u televize nebo počítače, bez jakékoli
fyzické námahy.
Obezita má kromě závažných dopadů
na zdraví navíc často také negativní dopady na psychiku, a to zejména ve školním
věku, kdy se děti v důsledku obezity stávají
terčem posměchu a zároveň hůře navazují
sociální kontakty.
Při prvotním vyšetření je dítěti odebrána anamnéza, je proveden odběr krve, dítě
je vyšetřeno na speciální váze Tanita, která je schopna provést celkovou tělesnou
analýzu. V dalších dnech děti společně
s rodiči zaznamenávají množství a skladbu svého jídelníčku a pohybovou aktivitu.
Při příští návštěvě lékař na základě všech
informací doporučí změny, které by bylo
dobré provést. Určitě ale dětem nic nezakazuje, jde o postupnou a nenásilnou
změnu.

Edukační poradna

Stejně nebezpečný jako trend dětské obezity je i další stále častější problém dnešních dětí – poruchy příjmu potravy, které
se objevují už u kojenců a batolat. Pojem
„vybíravý jedlík“ je mezi maminkami už
poměrně známý. Méně už je rozšířen fakt,
že omezená skladba jídelníčku dětí může
vést až k podvýživě a přidruženým zdravotním problémům.
Výživa hraje nezastupitelnou roli ve
správném vývoji dítěte. Je základem pro
optimální růst, zdraví a psychosociální vývoj dítěte. Pro dítě do dvou tří let věku je
správná výživa významným faktorem pro
normální vývoj. Nevhodné stravování dítěte může vést kromě obezity také k oslabení
imunity, podvýživě či dokonce kardiovas-

kulárním onemocněním. Nesprávné držení
láhve, nevhodně zvolená savička a lžička či
nevhodně podávaná strava může vést až
k tomu, že dítě začne jídlo úplně odmítat.
Proto je součástí ambulance také poradenství týkající se manipulace s dítětem.

Nefrologická ambulance –
pomočování

Noční pomočování je po alergiích druhým nejčastějším dlouhodobým problémem u dětí. Trápí až 20 procent dětí ve
věku do 5 let a až 10 procent sedmiletých
dětí. Důvodem „počůrávání“ bývá většinou
kombinace několika faktorů, ať už nedostatečně vyzrálé mechanismy řídící vylučování moči, snížená kapacita močového
měchýře, příjem většího množství tekutiny
před spaním či psychické problémy. Může
být samozřejmě i doprovodným příznakem
některých nemocí, jako zánětu močových
cest, cukrovky atd. Ve většině případů nezpůsobuje žádné fyzické problémy, ale je
psychickou i sociální zátěží pro samotné
dítě i jeho rodinu.
Je třeba zmínit, že pomočování do určitého věku dítěte je přirozený biologický jev.
Pokud přetrvává déle, rodiče a jejich děti
by se neměli bát ani stydět tento problém
řešit. Pokud jsou problémy dlouhodobé, je
to pro děti velmi stresující jev, který v nich
vyvolává pocit hanby a strachu.
Při první návštěvě je vždy odebrána
základní anamnéza, krev k vyloučení především zánětlivých onemocnění. Rodiče
dostanou tzv. pitnou a mikční kartu, kam
následně zaznamenávají příjem tekutin
a množství vyloučené moči. Na základě
těchto informací je s rodiči konzultována
možná změna v příjmu tekutin, popřípadě
i denního režimu.
Ambulance se dále zabývá dětmi s onemocněním ledvin a močových cest – především vrozenými vývojovými vadami, infekčními i neinfekčními záněty močového
ústrojí, a jinými onemocnění ledvin. Ročně
ošetří 1 700 dětí s těmito nemocemi a u více
než tří set z těchto pacientů se jedná o diagnózu nočního pomočování.

Dětská příjmová ambulance

Ambulance slouží nejen k příjmu dětí
k plánovaným hospitalizacím, ale řeší
i akutně vzniklé problémy u dětí ze širokého okolí. I proto funguje 24 hodin denně,
sedm dní v týdnu.
V nemocnici déle funguje dětská sonografická, pneumologická, kardiologická ambulance a praktický lékař pro děti a dorost.
Lenka Němečková
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Ve Vítkovicích je Centrum života!

Pokračování ze strany 1
si klient není jistý navrhovaným lékařským
Návštěvníky Centra života přivítá útulná
postupem ošetřujícího lékaře, jsme schopni
kavárna. Právě tady jsem se při výborné
mu v rámci možnosti vysvětlit či upřesnit,
kávě setkala s autorem myšlenky a provoco jej čeká, nebo případně doporučit jiná
zovatelem Centra života Pavlem Novotným,
zdravotnická zařízení a první jednáni tam
zakladatelem Nadačního fondu Pavla Noi zařídit. V této oblasti úzce spolupracujeme
časnému vedení vítkovické radnice za s Nemocnicí Agel Ostrava-Vítkovice, které
votného.
Co vás vedlo k vybudování Centra ži- vstřícnost a ochotu pomoci nám v zá- děkuji za podporu v naší činnosti.
vota a proč právě u nás, ve Vítkovicích? měru toto centrum vybudovat. O smyDůležitou součástí centra bude i poV první řadě moje vlastní zkušenost, pro- slu svědčí výsledky jeho práce, kdy od radna lékařů, která by měla začít funtože mi lékaři před 11 lety diagnostikovali samotného otevření centra 1. července govat 1. října.
Poradna bude určena jak onkologickým
onkologické onemocnění. V roce 2010 jsem využilo našich poradenských služeb už
svůj první boj nad zákeřným soupeřem vy- 22 klientů – onkologických pacientů a jejich pacientům a jejich rodinným příslušníkům,
hrál, nicméně léčba, kterou jsem musel pod- rodinných příslušníků, a to nejen z Ostrav- tak ostatním zájemcům. Na schůzku bude
stoupit, byla velmi drastická a já dopředu ska, ale i z dalších koutů Moravy.
třeba se přihlásit prostřednictvím rezervačMůžete přiblížit činnost Centra života ního formuláře na našich webových stránvěděl, že může mít vedlejší příznaky. Během
pobytů v nemocnici jsem zjistil, že dospělí v praxi?
kách www.centrum-zivota.cz. V uvedenou
Naše centrum je otevřeno od pondělí do dobu se budou moci lékaře zeptat na proonkologičtí pacienti nemají mnohdy potřebné informace o samotné léčbě, následné re- pátku v době od 8 do 18 hodin. Součástí blémy, které je v souvislosti se zdravotním
habilitaci a další péči. Rovněž jim mnohdy centra je i samotná Kavárna života, která stavem tíží. Kromě tohoto poradenství mají
chybí někdo, s kým by si mohli o svém osudu je pro širokou veřejnost otevřena v době klienti možnost využít v našem centru sluod 9 do 17 hodin. Zvu všechny fajnšmekry žeb maséra, fyzioterapeuta a do budoucna
popovídat, a hlavně kdo je pohladí po duši.
V roce 2016 jsme proto společně s přáteli na výbornou Kávu života, kterou pro nás budou moci podstoupit lymfodrenáže. Tyto
založili Nadační fond Pavla Novotného, je- praží náš dodavatel (není vůbec kyselá), nabízené služby jsou za úplatu. Kromě toho
hož hlavním posláním je pomoc dospělým a dále na úžasné domácí zákusky.
pořádáme v našem centrum pravidelné
Poradenské centrum, které se nachází besedy a přednášky se zajímavými hosty,
onkologickým pacientům. Kromě pomoci se
samotnou péčí, poskytováním poradenství v zadní části pronajatých prostor, je ur- a to na různá témata, která se dotýkají
a dalších informací působí náš fond celkem čeno především pro onkologické pacienty zdraví, veřejného života i různých zajímav 7 nemocnicích v Moravskoslezském kra- a jejich rodinné příslušníky. V diskrétním vých činností. Pravidelně chceme pořádat
ji, kam naši dobrovolníci docházejí zpří- prostředí jsme schopni poradit, odpově- také hudební odpoledne.
jemňovat pobyt onkologickým pacientům. dět, a hlavně vyřídit většinu dotazů, které
Kavárna, ve které sedíme, je velmi
V současné době zaštiťuje činnost celkem onkologické pacienty nebo jejich rodinné příjemná a nabízí nejen skvělou kávu,
100 dobrovolníků. Jedním z dalších poslání příslušníky tíží. A to jak od samotného ale také drobné občerstvení. Je určena
našeho fondu bylo vybudovat do 10 let od sdělení informace od lékaře, že má klient pouze klientům Centra života, nebo se
založení fondu komplexní poradenské cent- onkologické onemocnění, přes návod, jak zde může zastavit kdokoliv?
rum, kde budeme onkologickým pacientům s tímto sdělením naložit, co dělat před
Ano, naše Kavárna života je určena šioperací, další léčbou či během léčby, až po roké veřejnosti a lidé si mohou přijít jak
poskytovat naše služby.
instrukce, na koho se obrátit, na co všech- na výše uvedenou kávu, tak na úžasné doProč právě komplexní centrum?
Jednoduchá odpověď! Ročně onemocní no má pacient nárok, co mu bude hradit mácí zákusky nebo obří chlebíčky, bagety
v České republice přes 100 tisíc nových on- pojišťovna, jestli má nárok na dopravní a další pochutiny. V nabídce máme i výkologických pacientů a prognóza do dalších zdravotnickou službu a další věci. Pokud borné víno od úžasného vinaře z Mutěnic,
let není vůbec příznivá.
takže si myslím, že sorV současné době je ontiment naší kavárny je
kologické onemocnění
opravdu široký. Rovněž
druhým nejčastějším
nabízíme možnost vyucivilizačním onemocžít prostor naší kavárny
něním, na které se
k přednáškám, besedám,
umírá. A mnoho lidí se
workshopům i rodinným
při vyřčení diagnózy
a narozeninovým osla„onkologický pacient“
vám. Celý tým našeho
dostane do situace, že
Centra života se těší na
neví, co se svým živovšechny nové zákazníky.
tem dále. Proto jsme se
Závěrem mi dovolte
v loňském roce při jedpopřát v této zvláštní
době všem hlavně pevnom náhodném setkání
zmínili o tomto našem
né zdravíčko a rodinnou
záměru bývalému vepohodičku. Prosím, nenedení vítkovické radnichejte se otrávit informace v čele se starostkou
cemi týkajícími se panRadomírou Vlčkovou.
demie covid-19. Věřte, že
A dnes už v našem
onkologičtí pacienti jsou
centru sedíme. Chtěl
mnohdy na tom hůř…
bych moc poděkovat Pavel Novotný, zakladatel Nadačního fondu Pavla Novotného a provozovatel Centra
Text a foto:
Tereza Molatová
jak bývalému, tak sou- života
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VÍTKOVICKÁ KNIHOVNA
Knihovna města Ostravy, Vítkovice, Kutuzovova 14

Říjen mezi knihami
Dospělým

Život mezi stroji vítkovických železáren
Přednáška Tomáše Majliše v rámci projektu Společně. Finančně
podpořeno společností OZO.
1. října v 16 hodin.
Za zrcadlem
Výstava koláží Šárky Matějové.
1. až 30. října během půjčování.
Minikvíz o Vítkovicích
Přijďte si ověřit své znalosti o Vítkovicích a v rámci Týdne
knihoven získat malou odměnu.
5. až 9. října během půjčování.
Klobouky a čepice aneb Z Nového Jičína až na konec světa
Přednáška o historii kloboučnictví a osudech kloboučníků na Novojičínsku.
22. října v 16 hodin.

Dětem
Bludiště knihomolky

Projít bludištěm a nezabloudit si žádá odvahu, důvtip a bystré
oči. Interaktivní soutěž v rámci Týdne knihoven.
5. až 9. října během půjčování.

Kdo je tam?

Hádáme příběhy a jejich hrdiny. V rámci Týdne knihoven.
5. až 9. října během půjčování.

Spolkla mě knihovna

Hrátky nejen se stejnojmennou knihou Kláry Smolíkové. Setkání
klubu BOOKovka v rámci Týdne knihoven.
6. října od 14 do 15 hodin.

BOOKovka: Malování na přání

Malujeme obrázky pomocí temperových a vodových barev.
13. října od 14 do 15 hodin.

Prima čtení

Čtenářský klub pro děti a mládež.
15. října ve 14 hodin.

Život u vody

Výtvarná soutěž pro děti ve spolupráci se střediskem volného
času Korunka. 19. až 30. října.

BOOKovka: Bumbrlík

Turnaj nejen ve stolních hrách a odměna pro vítěze…
20. října od 14 do 15 hodin.

Sovičky: Foukej, foukej

Čtení, hraní a povídání v klubu pro děti a jejich rodiče.
23. října v 10 hodin.

BOOKovka: Bookart

Tvoříme hezké věci z vyřazených knih.
27. října od 14 do 15 hodin.

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

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

Týden veřejných knihoven.
A nejen to…
Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
v říjnu jsme pro vás v knihovně připravili mnoho zajímavých akci.
Hned začátek měsíce odstartujeme zajímavou historickou přednáškou Tomáše Majliše o historii Vítkovic s názvem Život mezi stroji
Vítkovických železáren. Beseda proběhne díky finanční podpoře společnosti OZO v rámci projektu Společně. Milovníci historie se mohou
těšit ještě na další přednášku. Tentokrát se přesuneme do Nového Jičína a podíváme se na osudy tamějších kloboučníků. Přednáška nese
název Klobouky a čepice aneb Z Nového Jičína až na konec světa.
Jako již tradičně v říjnu, i letos se uskuteční Týden veřejných
knihoven – celorepubliková kampaň, která každoročně podporuje knihovny a čtenářství. Již 24. ročník akce, kterou pravidelně
vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), se
uskuteční od 5. do 10. října. Hlavní téma kampaně letos zní Regionální historie, a tak si dospělí i dětští čtenáři mohou ověřit své
znalosti o knihách i historii svého okolí.
K vítkovické knihovně patří také pravidelné výstavy. Ta říjnová
s názvem Za zrcadlem návštěvníky seznámí s nádhernými kolážemi Šárky Matějové
(viz ilustrační snímek).
Dále na vás čeká celá řada akcí pro děti
a mládež a celá řada zajímavých knih, které si ve vítkovické knihovně můžete vypůjčit. Myslíme si, že se máte opět na co těšit.
Na závěr je ještě potřeba dodat, že epidemická situace se neustále vyvíjí, i přes
to učiníme vše potřebné, aby akce proběhly v pořádku. O případných změnách vás
budeme informovat.
Přejeme krásné podzimní dny a těšíme
se na shledání v knihovně!
Vaše knihovna

KNIŽNÍ TIP
V šedých tónech
První román autorky Ruty Sepetysové začíná v roce 1941, kdy je
hlavní hrdinka Lina se svou rodinou odvlečena sovětskou tajnou
policií do pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí naučit bojovat
o život, přijímat obtížná rozhodnutí, spolknout ponižování a bití
a hlavně nenechat se zlomit, udržet si vlastní lidství. K tomu jí
velmi pomáhá nejen láska k rodině, ale také k umění, neboť si dění
kolem sebe tajně zapisuje, kreslí a posílá tajné zprávy svému otci.
To vše dělá také proto, aby uchovala osudy a vzdala hold všem na
smrt poslaným nevinným lidem. Knihu V šedých tónech si stejně
jako ostatní knihy autorky můžete půjčit u nás v knihovně.
Vítkovická knihovna
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Nohejbal se povedl
V pátek 11. září se v prostorách oddílu
národní házené SSK Vítkovice uskutečnil
nohejbalový turnaj, který zorganizovala
sportovní komise při Radě městského obvodu Vítkovice. Úspěšné akce, jejímž vítězem
se stalo tým s názvem Áčko, se zúčastnilo
14 mužstev. 
-red-

Divadlo Mír, Halasova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
www.divadlomir.cz, www.facebook.com/divadlomir
1. října
2., 3. a 4. října
5. října
17., 20, 21.,
22., 25., 28.
a 29. října

Trochu hodně mimo
Tři Tygři: V trysku staletí
Úča musí pryč, pronájem

26. října
1. listopadu
2. listopadu

Chlap na zabití

Pokud není označeno jinak,
začátky představení v 19 hodin.

Svaté neřesti, pronájem
Chlap na zabití
Sexem ke štěstí, pronájem

Nová komedie Chlap na zabití
Vítkovická vařečka
V srpnu to v restauraci Osaka krásně
zavonělo gulášem, zazněl rock i folk a zarachotily choppery, všude se ozýval smích
a dokonce se i tančilo. GulášOVA vítkovická
vařečka se prostě povedla! 
-red-

Stromy a keře v obvodě

Na konci letních prázdnin byly na vytipovaných lokalitách zahájeny ořezy stromů. Jedná se především o řezy bezpečnostní, zdravotní a redukční. Snažíme se
předcházet pádům suchých větví, zlepšovat
průjezdní a podchozí plochy. Tyto ořezy
pro náš obvod vykonává firma Vykrut zahradní služby a jsou prováděny primárně
pro bezpečnost občanů. Stromů, které tento
zásah vyžadují, se v obvodu nachází velké množství a s pracemi se postupuje od
nejfrekventovanějších míst, k nimž patří
například okolí cyklostezky v ulici Místecké, kde už jsou práce dokončeny. Zároveň
bylo zahájeno ořezávání živých plotů a keřových výsadeb. Tyto práce mají v kompetenci zaměstnanci odboru KSDaHS.
Michaela Jedličková
referent
správy místního hospodářství a zeleně
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První inscenací nové mírové sezony
bude premiéra komedie Chlap na zabití
od světoznámého francouzského herce,
dramatika, scenáristy a režiséra Francise
Vebera. Je vám to jméno povědomé? Věříme, že znáte minimálně jednu jeho divadelní hru a určitě jste viděli několik jeho
filmů. Co třeba takový Blbec k večeři, Muž
z Acapulca, Velký blondýn s černou botou
nebo Drž hubu!? A to je jen střípek z jeho
bohatého repertoáru.
Režie se ujal uznávaný režisér Peter
Gábor, který je mimo jiné nositelem Ceny
českého divadla za režii, působil na scéně
Theâtre Molière v Paříži, je členem vedení
Slovenského komorního divadla v Martině,

pravidelně hostuje v Městských divadlech
pražských a v dalších českých divadlech.
Peter Gábor se do Míru vrací po třech letech, protože v roce 2017 zde režíroval
konverzační komedii Drahoušku, to chce
drink!
Chlap na zabití bude mít premiéru 17.
října. Vše se odehrává v podivném hotýlku
s úslužným personálem, ve kterém se vedle
sebe ubytuje profesionální nájemný vrah
a neúspěšný sebevrah. Dva průchozí pokoje, nefungující roleta, korunní svědek, čas
na vraždu, čas na sebevraždu, čas na lásku
i přátelství… A především příležitost pro
mnoho nepředvídatelných a humorných
situací! 
Foto a text: Jan Lipovský
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Lenka Kocierzová: Vítkovice jsou láska na celý život

Paní Kocierzová, můžete prosím zavzpomínat na Vítkovice vašeho dětství?
Od narození ve vítkovické porodnici
jsem do svých 13 let bydlela s rodiči a třemi
sourozenci v závodním bytě vítkovických
železáren. Byt byl jedním ze tří v bývalé
vile Andrée, které byly v poválečné době
přidělovány zaměstnancům. Tatínek byl
technickým úředníkem železáren, maminka byla v domácnosti, později pracovala na
úřadech. Vila Andrée dodnes stojí na rohu
Výstavní a Halasovy ulice, jen její cihlová
krása z roku 1897 se skrývá pod venkovním
zateplením. Krásná zahrada, dříve spravovaná zahradníkem, která byla v místech
tramvajové trati č. 1, byla rájem nejen pro
nás z domu, ale i pro kamarády z vedlejšího
gruntu. Přelézt plot pro nás nebyl problém,
problémy měli pak rodiče. Stromy byly samozřejmě pro lezení a stavění stromových
domečků, pod stromy jsme si hráli na doktory a bývali jsme celá odpoledne s kamarády na dvorcích nebo u struhy. Škola na
Místecké ulici (dnes dopravní inspektorát),
kam chodila už i moje maminka, byla dvě
minuty od domu. Dodnes se se spolužáky
setkáváme a máme společné vzpomínky.
Jaká je vaše první vzpomínka na Vítkovice?
Na vítkovickou nemocnici, protože jako
neposedné dítě jsem si pořezala loket a ve
dvou letech mi ho na chirurgii sešívali. To
si pamatuji lavice i zelené kachlíky… A tam
mne také v roce 2012 operovali s rakovinou
a jsem tady, zatím zdravá!
Do jaké míry jste byla a jste i nyní spojena s tímto obvodem?
Vítkovice jsou láska na celý život, ty nejkrásnější vzpomínky dítěte, bezstarostnost.
Vždy se můj život točil kolem Vítkovic, denně jsem jimi projížděla, bydlela tam celá
velká rodina (babička až do svých devadesáti let v roce 1981), manžel pracoval na
Dole Jeremenko, a když jsem byla oslovena starostou Petrem Kutějem při hledání
kronikáře, neváhala jsem. Nesmírně mne
ta práce obohatila, kroniky jsem vedla od
dětství, i v judu NHKG, všechny zápisy jsem
doplňovala nejen fotografiemi, ale i ilustracemi. A to už byl jen krůček k vymýšlení
nových projektů, kde se znalosti historie,
literární i výtvarná činnost zúročila. Stala
jsem se členkou kulturní komise, uskutečnilo se mnoho výjimečných kulturních akcí
– 100 let radnice, 100 let povýšení Vítkovic
na město, stavění máje, vynášení Morany,
odhalení pamětních desek –, pořádala jsem
výstavy kronik, začala jsem s procházkami
a besedami. Vše vyvrcholilo projektem Propagace Vítkovic a projektem Domu u šraněk. A pokud mne Vítkovice budou i nadále
potřebovat a využijí mne, jsem k dispozici.
Snad se podaří dokončit i některé z projektů, které nosím v hlavě, a které se zasekly
nejen kvůli mému onemocnění.

a Přívoze. Po Martinu Strakošovi, zeměpisných vycházkách Ostravou, po velké práci
pana Radovana Lipuse jsem Vítkovicemi
a Ostravou provedla už pár tisíc lidí. Dnes
už je provázejících hodně, je dobře, že se
lidé o své rodné město zajímají a mohou si
vybrat. Moje vycházky jsou spojeny hlavně
s příběhy z dětství, ze školy, ze vzpomínek
pamětníků, tedy obohaceny o to, co internet neposkytne…
A nejmilejší trasa je asi od železáren kolem dnes už neexistujícího gruntu, domu
Andrée, Chvostkovy vily, domu Janečkových, kde vznikl Klub velocipedistů, kolem
Českého domu ke škole a rychtě, která je už
jedinou připomínkou vesničky zvané Vítkovice… Ani komín rudiště už rodná místa
nehlídá…
Čím se zabýváte v současné době a co
vám dělá radost?
U nás, babiček, jsou to samozřejmě
vnoučata, přibylo mi jedno v Praze. Kromě
vaření a pečení buchet je obohacuji právě
o vycházky, výlety a další činnosti, protože jsou mými prvními diváky, posluchači
a kritiky, jejich čistý pohled objeví faleš
v díle hned. Osud mne zavál ku Praze,
věčné inspiraci, nedaleko ní maluji v ateliéru obklopena květinami a moje paleta se
rozzářila. Snad mne v následujícím roce
uvítají zahrady Zámku Dobříš, kde jsem už
jednou vystavovala, v srpnu 2021 opět Senát, kde budu připomínat Ostravu. Mám
projekt pro jednu sklářskou školu a nepouští mne Mělnicko, kde mne ocenili za 20 let
spolupráce. Vymyslela jsem pro ně dalších
pár projektů, stále se něco učím. Pro jednu pražskou školu jsem zahájila workshop
o industriálu a Ostravě a v říjnu mé kresby
s tématem folklóru obohatí akci ve Vinohradském divadle. Vidět mé roztančené figury na
pódiu této scény bude také životní potěšení…
V září snad potěším seniory v Domově Sluníčko obrazy v zahradě a na Vánoce by mohli
spoluobčané vidět můj Vítkovický betlém.
A jak tak cestuji naší krásnou zemí, čerpám témata na besedy pro seniory ČSČK
v Ostravě, pro Domov Sluníčko a jako krajánek na svých cestách propaguji nejen Ostravu a Vítkovice, ale celou naši krásnou
zem…
-redFoto: archiv Lenky Kocierzové

Vaše tvorba je často inspirována Vítkovicemi, ale netýká se jen jich…
V mém životě hraje roli náhoda, a tak
jsem se dostala i ke sklárně Moser, která si
mne našla, a kde bylo realizováno 25 mých
grafik ve skle. Váza Carmen byla dokonce
vystavena v Obecním domě v Praze vedle
děl René Roubíčka, Milana Knížáka, Blanky Matragi, Jiřího Šuhájka, Lukáše Jabůrka
a dalších slavných sklářů. I nyní mám několik rozdělaných prací, ale jejich realizace
není v dnešních časech tak jednoduchá.
Kterého díla si cením nejvíce? Jsem šťastna, že je paleta mých prací tak pestrá. Spolupráce na knihách o Vítkovicích a Ostravě,
omalovánky pro Vítkovice a Chorušice, leporela a učebnice pro děti, spolupráce s kovářem, sklo, textil, vše se rozlétlo mezi lidi, a to
je příjemné. Stejně tak stovky propagačních
materiálů, moje verše Tělem psáno a kniha
Moje Evy spojená s i osudy žen překonávajících rakovinu. Ze série grafik Moje Evy mi
dělá radost Eva Havlíčkova Brodu, kterou
zakoupila tamní pobočka ČSOB, vystavuje
ji v různých institucích a přináší peníze pro
děti a charitu. Dobrý pocit mám také z 200
ilustrací knihy Co víme o smrti, kde jsem
se k tomu tématu přiblížila jako k cestě, po
které jdeme, a když ji dláždíme dobře, není
to téma ke strachu. Radost mám ale i z naučných stezek na Mělnicku, kde jsem spoluautorkou venkovského muzea, z Chorušických
omalovánek a z Vítkovických vítkovánek
o skřítečkovi Vítečkovi, kde je moje dětství, a ze všech prací, které jsem spojila
s Vítkovicemi. Obrazy z vítkovického
dětství jsem vloni vystavovala v Senátu ČR, ostravské Evy předloni tamtéž.
Dlouhá léta jste Vítkovicemi
provázela při komentovaných procházkách. Které místo v obvodu
bylo a je Vaše nejmilejší?
Vycházky jsem si nejdříve vymyslela pro studenty školy AHOL, kde
jsem vyučovala, netušila jsem, že
povedou až k dnešní situaci, kdy
jsem je rozšířila o Vycházky pod
kloboukem v Moravské Ostravě Dětství pod vysokými pecemi
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Prostory k pronajmutí

ÚMOb Vítkovice nabízí k pronájmu:

• 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.

• 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.

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

STOP NÁKAZE!
Chraňte sebe i své blízké včas
OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V PRAKTICKÉM BALÍČKU
» Dezinfekce na ruce Septoderm gel 50 a 500ml
» 2 ks jednorázový ochranný respirátor (FFP2)
» 60 ks jednorázová zdravotnická rouška
» 100 ks jednorázové latexové rukavice.
Najdete v Lékárně AGEL v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice
nebo na e-shopu www.lekarna.agel.cz
Zdravotnické prostředky a dezinfekční přípravky.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE, povolil odbor kultury MMO pod č. r. MMO 95/96–PP ze dne 6. 7. 2020, uzávěrka příštího čísla bude 15. 10. 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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