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EDITORIAL

NA TITULNÍ STRANĚ

ŠKOLNÍ GALERIE

Vítkovická radnice hostila výběr ori-
ginálů ze Školní galerie, které od roku 
1965 postupně zdobily interiéry budov 
základních škol na náměstí Jiřího z Po-
děbrad, Šalounově ulici a nakonec v ob-
jektu v Halasově ulici. 

Od nápadu žáků, kteří nashromáždili 
originály výtvarných umělců převážně 

Vážení občané obvodu, 
čtenáři zpravodaje, 
děkuji vám za účast v  říjnových 

volbách a členům volebních komi-
sí děkuji za zajištění jejich hladkého 
průběhu. Volby pro mě kromě jiného 
byly ideální příležitostí k  zastavení 
se se spoluobčany a k  probrání bez-
počtu otázek týkajících se Vítkovic  
i osobních témat. Názory občanů na 
kvalitu života v  obvodu mě zajímají 
a jsem upřímně zvědav i na výsled-
ky průzkumu spokojenosti a potřeb 
obyvatel Vítkovic, který se uskutečnil 
v průběhu října. Byl zacílen na občany 
ve věku od 18 do 75 let, kteří v posled-
ních 5 letech trvale nebo nepřetržitě 
žijí ve Vítkovicích. V  dotazníku jsme 
kladli otázky týkající se bydlení, vzdě-
lávání, zaměstnanosti a bezpečnosti. 
Výsledky průzkumu, s  nimiž vás sa-
mozřejmě seznámíme i na stránkách 
zpravodaje, nám budou sloužit jako 
podklad pro další aktivity v našem 
městském obvodě. Ten se neustále 
snažíme posouvat kupředu. Jednou 
z  nedávno realizovaných investičních 
akcí je například oprava chodníku na-
proti Domova Magnolie v  ulici Sirot-
čí, který byl ve velmi špatném stavu,  
a rovněž položení nového asfaltové-
ho povrchu na chodník u panelových 
domů v  blízkosti vlakového nádraží. 
Také to je neustále předmětem naše-
ho zájmu, se SŽDC jsme ohledně re-
konstrukce nádražní budovy v pravi-
delném kontaktu.

Kromě zajišťování materiální stránky 
péče o obvod se zaměřujeme rovněž 
na vyplňování volného času dětí i do-
spělých a přípravu akcí posilujících 
soudržnost obyvatel Vítkovic. Ideální 
příležitostí je právě závěr roku. Pro-
to vás zvu na halloweenský průvod 
do Dolních Vítkovic – pozvánku na-
leznete v tomto vydání zpravodaje –,  
a také na rozsvícení vánočního stromu 
a mikulášskou nadílku. Pevně věřím, 
že v pořádání těchto akcí nám neza-
brání zhoršující se covidová situace. 

Přeji vám především pevné zdraví  
a krásný začátek adventu.

Richard Čermák 
starosta městského ob vodu 
Vítkovice

Přes veškerou snahu o vysokou kvalitu 
redakčních prací někdy přece jen zví-
tězí potměšilý tiskařský šotek. Bohužel 
k tomu došlo v říjnovém vydání zpravo-
daje a přímo v úvodníku starosty obvo-
du. Správné znění věty, která „odolala“ 
korekturám, zní: Rád bych také děti  
i do spělé pozval na Drakiádu, kterou 
připravuje sportov ní komise při radě 
našeho městského obvo du.

Lenka Gulašiová
vedoucí redaktorka 
Vítkovického zpravodaje

Součástí rozpočtu obvodu na rok 2022 je i zvelebování objektů vítkovických ško-
lek. To se bude kromě jiného týkat střech dvou budov i kanalizačního systému.                          

Text a foto: -gl-

z Moravskoslezského kraje, tak uplynu-
lo už 56 let. S pomocí pedagogů a pa-
tronů z Vítkovických železáren tak dali 
základ první školní galerii v  Českoslo-
vensku. Celkem 74 výtvarných děl bude 
natrvalo umístěno v  Domově Sluníčko  
v Ostravě-Vítkovicích.   

-tr-

Vernisáž se konala 11. října.                                                               Foto: Leoš Koláček

Snímek Jana Vlčka připomíná atmosfé-
ru loňského adventu ve Vítkovicích.

OMLUVA

Školky krásnější a pohodlnější
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S tímto názvem si již tradič-
ně můžeme spojit akci České 
obce sokolské. Ta se usku-
tečnila 23. až 30. září v tělo-
cvičných jednotách a župách 
po celé naší republice. V této 
(post)covidové době jsme 
po dlouhé přestávce byli 
rádi, že je v našich tělocvič-
nách opět živo. 

Děti ze zdravotně prověře-
ných kolektivů se zúčastnily 
zábavných aktivit připrave-
ných cvičiteli sokola. Tělo-
cvičná jednota Sokol Vít-
kovice do projektu zapojila 
přes 50 účastníků, z toho 40 
dětí. Akce proběhla 24. září 
v obvodu Ostrava-Jih s dět-
mi ze ZŠ Kosmonautů 15, pak 
27. září s dětmi z TK Akcent 
Ostrava v  bývalém kině Ví-
tek a nakonec se jí 29. září 
v  Českém domě zúčastnily 
předškolní děti členů Sokola 
a také občanů Vítkovic. Pak 
si tyto aktivity vyzkoušely 
i děti ze ZŠ,  MŠ Erbenova, 
Ostrava-Vítkovice (EDIN). 
Účastníci soutěžili v disciplí-
nách, mezi nimiž byly napří-

klad chůze poslepu, skoky 
přes švihadlo, skok z  mís-
ta do výšky, kotoul, přemet 
stranou, běh po překážkové 
dráze nebo zpomalený běh. 
Děti se tak zábavnou formou 
dozvěděly informace o So-
kolském odznaku zdatnosti 
(SOZ) a některé z  jeho dis-
ciplín si i vyzkoušely. Věřím, 
že se v  příštím roce podaří 
oslovit širší veřejnost, aby si 
děti porovnaly své doved-
nosti a svou fyzickou zdat-
nost i v dalších disciplínách 
SOZ. Česká obec sokolská 
jako každoročně připravila 
dětem drobné upomínkové 
předměty, které byly zejmé-
na pro ty mladší hezkou mo-
tivací. Pro ty dříve narozené 
jsme po cvičení v  oddílech 
stolního tenisu a taichi při-
pravili Noc sokoloven spoje-
nou s opékáním. 

Chtěl bych poděkovat všem 
účastníkům týdne Sokol spo-
lu v pohybu za jejich účast na 
akci a České obci sokolské i 
jejím cvičitelům za přístup 
k  rozvíjení pohybových ak-

tivit dětí, nebo i těch dříve 
narozených, zvláště v  této 
(post?)covidové době. Všem 
nám aktivity v  tělocvičnách 
chyběly, především v  chlad-
nějších částech minulého i 
letošního roku. V  pátek 8. 
října na Památný den sokol-
stva mnozí z nás vzpomenuli 
nejen na zastavení činnosti a 
na sokolské oběti II. světové 

SOKOL SPOLU V POHYBU a BeActive Night 2021

války, ale též na naše dlouho-
leté členy, se kterými jsme se 
navždy rozloučili v době ce-
losvětové epidemie covid-19. 
Budeme na ně vzpomínat 
s vděčností, byli nám příkla-
dem a inspirací.

Petr Buroň,                                                                                                                                        
náčelník TJ Sokol Vítkovice  
Foto:
archiv TJ Sokol Vítkovice 
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané, představujeme 
vám aplikaci HřbitovServer (https://
www.mujgis.cz/HS_vitkovice/index.
xhtml). 

Je to internetová aplikace přizpůsobe-
ná vítkovickému hřbitovu a umožňuje:

- získat informace o hřbitově – ote-
vírací doba, řád pohřebiště, kontakty,  
aktuality,

- získat informace o vybraném hrobu/
hrobovém místě, včetně jeho fotogra-
fie a seznamu zemřelých na náhrobku  
(evidence hrobů),

- zobrazit, případně vytisknout pře-
hlednou mapu hřbitova s označením 
hrobových míst a polohopisných údajů 
(chodníky, lavičky atd.) – mapy hřbito-
vů,

Vážení občané, 
příznivci Vítkovic a sousedé,
v úvodu bych rád poděkoval všem 

občanům, jimž není lhostejné, jak 
vypadá místo, kde žijí, a kteří nás 

upozorňují na 
n e p o ř á d e k 
v  ulicích ob-
vodu. Díky 
nim můžeme 
rychle reago-
vat a udržovat 
vítkovický ve-
řejný prostor 
v co nejlepším 
možném sta-
vu. 

Vážení spoluobčané, s  přelomem 
října a listopadu je spojeno období, 
v  němž si připomínáme blízké, kteří 
nás navždy opustili. K místům jejich 
odpočinku směřuje mnohem více po-
zůstalých než v jiných obdobích roku 
a vše vyvrcholí 2. listopadu, v den Pa-
mátky zesnulých, kdy věřící i nevěří-
cí spoluobčané tento svátek uctívají 
zdobením rodinných  hrobů  či zapá-
lením svíčky.

Organizaci a zajištění bezproblé-
mového průběhu Dušiček na vítko-
vickém hřbitově se každoročně vě-
nujeme opravdu pečlivě, abychom 
vyšli vstříc všem, kteří sem přicházejí 
s tichou vzpomínkou. 

Často se ptáte, jak je to s ukládáním 
zpopelněných ostatků na vsypových 
loučkách v areálu vítkovického hřbi-
tova. Poptávka po této službě je ob-
rovská, což nás těší, ale pro rok 2021 
jsme vsypy už definitivně ukončili.   
A obnovíme je až v  květnu příštího 
roku. 

V  souvislosti s  tímto tématem vás 
jistě bude zajímat, že jsme navrh-
li sestavení rozpočtu pro komunální 
služby a hřbitovní správu, který bude 
v  prosinci předložen Zastupitelstvu 
městského obvodu Vítkovice. Priori-
tou pro nás je, abychom byli schopni 
nadále zajišťovat kvalitní služby na 
vysoké úrovni a udržovat vítkovické 
pohřebiště uklizené a po všech strán-
kách bezpečné. Věřím, že se nám to 
– stejně jako letos – podaří.

V příštím roce čeká vítkovický hřbi-
tov zásadní změna v podobě demoli-
ce stávající smuteční síně a výstavby 
nové, která bude splňovat veškeré 
požadavky moderního pohřebnictví. 
Půjde o opravdu přelomovou udá-
lost, jež umožní důstojné a komfortní 
rozloučení se zesnulými a také pod-
statně ovlivní ráz celého hřbitova. 

Budete-li s čímkoliv, co se týká ta-
kého tématu potřebovat poradit, 
obraťte se na nás. Jsme tu pro vás, 
ostatně stejně jako v průběhu celého 
roku!

Petr Menšík, místostarosta 
městského obvodu Vítkovice

PAMÁTKA ZESNULÝCH
I letos je v období Památky zesnulých v okolí vítkovického hřbitova v pronájmu na 

padesát prodejních míst, aby zde bylo možné pořídit květiny, svíčky a vše nezbytné. 
„Ještě před tímto svátkem, v pátek 29. října, budou na vítkovickém veřejném po-

hřebišti až do 19 hodin přítomni správce i referentka, aby zodpovídali dotazy zájem-
ců, případně jim s čímkoliv poradili a pomohli. A ve dnech 1. a 2. listopadu budou 
naši zaměstnanci na hřbitově až do uzavírací doby, tedy do 18. hodiny,“ upozorňuje 
místostarosta Petr Menšík.                                                                                Foto: -gl- 

HŘBITOVNÍ SERVER

Stávající smuteční síň bude už za chvíli minulostí.                                          Foto: -gl- 

- zobrazit fotogalerii hrobů,
- vyhledat hrobové místo podle jmé-

na zemřelého nebo textu na náhrobcích 
(např.: najít hrob příbuzného),

- vyhledat hrobové místo podle čísla 
(vyhledání hrobů),

- zobrazit vyhledané hrobové místo  
v mapě (umístění hrobů),

- uložení výřezu mapy jako obrázek do 
souboru PNG,

- nastavit administrátorský přístup 
správce hřbitova (aktuality, informace 
pro občany).

Věříme, že vám tento server pomůže 
při zjišťování informací i při lepší orien-
taci na vítkovickém pohřebišti.

Odbor KSaHS
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Na žádost seniorů starších 
65 let pracovníci městské 
policie zdarma instalují bez-
pečnostní řetízek a panora-
matické kukátko na vstupní 
dveře do bytu či rodinného 
domu. O montáž lze zažádat 
písemně prostřednictvím so-
ciálního odboru nebo za asis-
tence strážníka-okrskáře. 

Při instalaci  strážník se  se-
niorem prodiskutuje bezpeč-
né chování doma a upozorní 
na možná rizika spojená s 
návštěvami cizích osob. Bliž-
ší informace získáte v pra-
covních dnech od 6 do 15 
hodin na tel. č.: 720 735 125.

Městská policie Ostrava  
v rámci prevence kriminali-
ty a informovanosti občanů 
zřídila v 8 ostravských měst-
ských obvodech 18 informač-
ních tabulí. K  těmto obvo-
dům patří i Vítkovice, kde je 
informační tabule na náměstí 
Jiřího z Poděbrad (u pošty)  
a na Mírovém náměstí (na-
proti vchodu do nemocnice).

Záměrem je dostatečná in-
formovanost široké veřejno ti 
o chystaných preventivních 

Městská policie Ostrava 
nabízí seniorům a invalid-
ním osobám možnost zvýšit 
zabezpečení svých kompen-
začních pomůcek (invalid-
ních mechanických vozíků, 
elektrických vozíků, schodo-
lezů, čtyřkolových chodítek 
a jiných).

Hlavním cílem značení je 
motivovat občany k  důsled-
né ochraně vlastního majet-
ku a seznámit je s moderním 
a efektivním prostředkem – 
tzv. syntetickou DNA, kterou 
zabezpečí  své kompenzační 
pomůcky. Účelem je  odra-
dit pachatele od spáchání 
majetkové trestné činnosti 
a také znesnadnit jeho spá-
chání a tím snižovat míru  
a závažnost trestné činnosti. 

Značení probíhá individuál-
ně podle potřeb občanů. 

Značení 
kompenzačních 
pomůcek

Bezpečnostní řetízek 
a panoramatické kukátko

Zařízení je montováno osa-
měle žijícím seniorům nad 65 
let a osobám s vážným zdra-
votním hendikepem.  Služba 
je poskytována bezplatně. 
Uživatel si pouze zakupuje 
každoročně kredit na SIM, 
která je součástí řídící jed-
notky zařízení.

Co je to Senior linka? Jedná 
se o bezpečnostní zařízení. 
Skládá se ze dvou tlačítek  
a řídící jednotky. Pohyb po-
dezřelé osoby u obydlí uži-
vatel ohlásí tlačítkem připev-
něným u dveří. Bezprostřed-
ní ohrožení života či zdraví 
uživatel oznámí zmáčknutím 
tlačítka na ruce nebo krku. 

Kdy mohu být zařazen 
do pořadníku na Senior lin-
ku?  Když je mi více než  
65 let nebo mám zdravotní 
hendikep a bydlím samostat-
ně (na území města Ostravy).

projektech MP Ostrava, pro-
gramech a akcích v přísluš-
ných městských obvodech.

Prostřednictvím informač-
ních tabulí jsou občané in-
formováni o možnostech 
zajištění vlastní bezpečnosti. 
Získají zde kontakty na jed-
notlivá pracoviště městské 
policie, tísňové linky, krizová 
a intervenční centra i azylová 
zařízení. 

Tyto tabule se pravidelně 
aktualizují na základě no-

vých informací o připravo-
vaných akcích. Vymezený 
prostor informační tabule 
slouží i strážníkům - okrská-
řům k prezentaci jejich práce 
a zprostředkování informací 
pro občany.

Úmyslem projektu je do-
stupnost informací touto 
osvědčenou formou přede-
vším občanům, kteří nemají 
přístup k internetu a sociál-
ním sítím.

www.mpostrava.cz

Senior linka
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Už v neděli 28. listopadu se vítkovické ulice rozzáří vánočními světly! A o pár dnů později, ve čtvrtek  
2. prosince, budou rozsvíceny vánoční stromy na Mírovém náměstí, na náměstí Jiřího z Poděbrad a na 
hřbitově. Přejeme vám poklidný advent plný lásky, harmonie a kouzelné předvánoční atmosféry!  A přidá-
váme malou ochutnávku toho, jak jsou Vítkovice plné světel kouzelné…                        -gl- Foto: Jan Vlček

Advent ve vítkovických ulicích



Jak už to bývá, s novým školním rokem přišla také spous-
ta nových nápadů. Asi tak bychom mohly uvést tento článek  
o naší nové aktivitě. Rozhodly jsme se vytvářet pro rodiče  
a přátelé naší školky miničasopis, který se nemůže jmenovat 
jinak než Kořínek. 

Cílem vydávání časopisu je seznamovat rodiče s  dě-
ním ve škole, informovat o plánovaných akcích, obeznámit  
s různými dětskými anketkami apod. Plánujeme rozhovory 
s  dětmi k růz-
ným tématům 
a v  neposled-
ní řadě chceme 
v  tomto časopise 
rodiče blíže se-
známit i s  námi, 
učitelkami. Chtě-
ly bychom tím 
dosáhnout polid-
štění osobností 
učitelek a dalších 
pracovnic v očích 
žáčků i jejich ro-
dičů a odtajnit 
i něco málo ze 
svého soukromí.  
V každém mě-
síčníku nemůže chybět rubrika K pobavení, kde na děti, ale 
klidně i rodiče čeká vždy nějaká zábavná hra, bludiště, pár 
anekdot, vtipné dětské hlášky apod. 

Ačkoliv jsme teprve v začátcích, moc se těšíme, co z tohoto 
nápadu vyplyne. Doufáme, že se rodičům časopis bude líbit  
a třeba se při něm i pobaví. Nápadů máme hodně, tak snad se 
nám to vše povede. Držte nám, prosím, palce!

Kolektiv MŠ Kořenského 

Vítkovický zpravodaj
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NOVÁ GENERACE

Prázdniny jsou nenávratně 
pryč, 1. září se opět otevře-
ly dveře naší školičky. Děti 
se vrátily zvědavé na to, co 
pěkného a zajímavého je ve 
školce zase čeká, a také se 
už těšily na kamarády. Starší 
děti ale odešly do školy, tak-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Na radnici městského ob-

vodu Vítkovice se 2. října 
uskutečnilo tradiční vítání 
občánků. V prostorách vítko-
vické radnice se sešli rodiče 
s dětmi, aby slavnostně uví-
tali narození svých ratolestí. 
Radní Petr Bašek promluvil  
k přítomným a popřál vše 
dobré jak dětem, tak rodi-
čům. Kulturní vystoupení 
dětí se ZUŠ v  Ostravě-Vít-

Školní časopis MŠ Kořenského 

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠKOLCE
že jsme si mimo jiné povídali 
rovněž o tom, jak se z před-
školáků stanou školáci, a jaké 
je to ve „velké“ škole. Do té 
naší „malé“ školičky přišla 
hned 1. září spousta nových 
dětí, které se postupně se-
znamovaly s neznámým pro-

středím, s  ostatními dětmi  
i s dospělými. Všechny děti si 
společně užívaly hraní, tvoře-
ní, cvičení, zpívání i další ak-
tivity. Nenásilným způsobem 
se také seznámily s režimem 
dne ve školce, s pravidly, kte-
rá je třeba pro bezpečnost  

a pohodu ve školce dodržo-
vat, a postupně se všechny 
zapojily do „školkového“ ži-
vota. Všem dětem přejeme, 
aby se jim v naší školičce lí-
bilo a abychom při hře a uče-
ní spolu krásně prožili celý 
školní rok.   MŠ Obránců míru

Foto: archiv MŠ

kovicích krásně obohatilo 
setkání s  nově narozenými 
děťátky.

V závěru příjemně stráve-
ného dopoledne se rodiče 
podepsali  do  pamětní knihy 
narození  a Petr Bašek předal  
rodičům pro jejich děti drob-
né dárky, které jim budou 
připomínat tento slavnostní 
den.           Text a foto: 

           Milena Pacnerová
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V říjnu 2021 proběhly nejen 
volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České 
republiky, ale i do Žákov-
ského parlamentu Základní 
školy Šalounova. Zástupci 
tříd z 5. až 9. ročníku volili 
svého předsedu, místopřed-
sedu a tiskového mluvčího. 
Žákovský parlament se bude 
scházet jednou měsíčně. 

CHCI BÝT JAKO TÁTA

Chci být jako táta je název 
projektu z programu Talent-
management, jehož cílem je 
zavedení systému podpory 
technického a přírodověd-
ného vzdělávání na 1. stupni 
základní školy (pracoviště 
Šalounova a pracoviště Hala-
sova). Projekt je zaměřen na 
systém podpory polytech-
nické gramotnosti u žáků  
0. – 5. ročníku základní školy. 
Celkem bylo zapojeno 298 
žáků a 19 pedagogických 
pracovníků. Výše finanční 
dotace činí 100 tisíc korun. 
Za tuto částku jsme pro obě 
pracoviště nakoupily dřevě-
né stavebnice Moy Toy a ve 
spolupráci s  lektory z  Malé 
technické univerzity jsme žá-
kům 1. stupně nabídli výuko-
vé lekce na daná témata:

Stavitel města (žáci posta-
vili podle technického výkre-
su město a silnice)

Ve čtvrtek 22. září se v Běl-
ském lese konaly Badatelské 
dny. Protože předpověď po-
časí byla výborná, rozhodli 
jsme se z  naší školy vyrazit 
pěšky. Bohužel změřit vzdá-
lenost nás napadlo až na 
zpáteční cestě. Kdyby nám 
někdo řekl, že urazíme 12 km, 
tak bychom nemohli už před 
startem.

Cesta po cyklostezce probí-
hala klidně až na to, že trvala 
hodinu. Konečně cíl a šance 
se nasnídat. Čekalo nás osm 

Pátek 24. září byl v Základ-
ní škole Šalounova věnován 
projektu Den evropských 
jazyků neboli Evropa nás 
spojuje. Žáci prvních až de-
vátých ročníků měli příleži-
tost seznámit se základními 
údaji týkajícími se původu 
tohoto mezinárodního svát-
ku a získat mnoho zajíma-
vých informací. Dozvěděli 
se například, že se na území 
dnešní Evropy hovoří asi 225 
jazyky, že nejrozšířenějšími 
jazyky (z hlediska počtu ro-
dilých mluvčích v Evropě) 
jsou ruština, němčina, anglič-
tina a francouzština, že vět-
šina evropských jazyků spa-
dá do skupiny indoevropské  
a spousty dalších pozoru-
hodných faktů. Nezůstalo 
ovšem pouze u otázek a od-
povědí – žáci měli též mož-
nost procvičit si zábavnou 
formou své jazykové znalosti 
a aktivně vyzkoušet pozdra-
vy a základní fráze mnoha 
cizích řečí. Žáci 2. stupně 
ve vestibulu školy připravili 
stánky, kde prezentovali kul-
turu, zvyky, tradice, historii, 
pamětihodností následují-
cích států: Česko se zamě-
řením na romštinu, Rusko, 
Maďarsko, Polsko, Rakousko, 

Malý architekt (žáci po-
stavili základy stavby podle 
technického výkresu)

Malý inženýr (žáci podle 
technického výkresu zavedli 
do domu vodu a elektřinu)

Malý projektant (volné po-
kračování rozvodů elektřiny, 
vodovodu a kanalizace, v uli-
ci rozsvítili pouliční lampy). 

Těmito aktivitami chceme u 
našich žáků rozvíjet kreativ-
ní myšlení, čtenářskou gra-
motnost zaměřenou na čtení 
technických výkresů a ná-
vodů, seznámení s  různými 
materiály. I když si žáci hrají, 
víme, že pracují a učí se nové 
věci. Každý žák po každé 
lekci získal osvědčení, které 
je pro děti odměnou, nikoli 
hodnocením, a zároveň slou-
ží jako informace pro rodiče.

Text: Alena Tůmová, zá-
stupce ředitele

Foto: archiv školy

Bude se podílet na tvorbě 
lepšího prostředí ve škole,  
a to formou akcí sportovní-
ho či společensky kulturního 
zaměření. Od spolužáků ve 
třídách i učitelů bude sbírat 
informace o tom, co by mohli 
ve škole zlepšit. 

Text a foto: 
Alena Tůmová, 
zástupce ředitele

A máme za sebou volby

stanovišť. Vyzkoušeli jsme si 
puzzle, dozvěděli jsme se, 
odkud bere Ostrava pitnou 
vodu, změřili výšku stromů. 

Každé stanoviště bylo jiné. 
Naší skupině se nejvíce za-
líbilo na meteorologii. Tady 
jsme si mohli vyzkoušet mě-
ření síly větru. Každý z  nás 
fouknul z  plných plic a vá-
nek, nebo vítr byl na světě. 
Nejsilnější vítr dokázala vy-
tvořit Lucka. Plných 14 m/s! 
Na akci toho bylo mnoho za-
jímavého. Například že pod 
Ostravou je 1 500 km vodo-
vodního potrubí. To jsou asi 
4 cesty z Ostravy do Prahy! 
Anebo víte, že když necháte 
otevřený kohoutek při mytí 
zubů, tak za minutu proteče 
10 litrů vody? Tak si zkuste 
večer napustit kelímek a za-
stavte vodu. A máte v  Ost-
ravě ušetřených milion litrů 
vody jen na mytí zubů!

Zkusíte to i vy?
Text a foto: 
Ivo Němec, učitel

Šalounka na badatelských dnech

Den evropských jazyků

Španělsko. Také každá třída 
připravila tradiční tanec své 
„vylosované země“. Polská 
mazurka, ruská kalinka, rom-
ské tance, rakouský valčík, 
španělské despacito se stří-
daly jeden za druhým! Skvělý 
temperamentní výkon našich 
šikovných tanečnic nenechal 
v klidu žádného člověka!   Za 
chvíli tančila celá škola!!! Dě-
kujeme všem žakům za skvě-
lou náladu a perfektní atmo-
sféru!

Text a foto: 
Jelena Trávníčková, učitelka



Charita Ostrava se 
20. listopadu připojí 
do celonárodní Sbírky 
potravin, kdy lze daro-
vat trvanlivé potraviny 
a drogerii a podpořit 
tak klienty služeb pro 
lidi v  nouzi. Sbírkové 
místo bude upřesněno 
na webu www.ostrava.charita.cz, lidi 
v nouzi bude možné podpořit také on-
-line nákupem. Více na webu www.sbir-
kapotravin.cz. Děkujeme za pomoc!

Dárek Jam 2021
Přijměte pozvání na Dárek Jam 2021, 

tradiční hudebně-benefi ční akci z inici-
ativy ostravských hudebníků a udělejte 
vánočním dárkem radost lidem bez do-
mova. Koncert a online přenos se usku-
teční 14. prosince od 19 hodin, dárky 
bude možné předat ve sběrném okénku 
v klubu Zadní vrátka, fi nanční podporu 
do pokladničky tamtéž nebo přes dár-
covský portál Darujme.cz na projekt Po-
máhejme SPOLU. 

Výtěžek z fi nančních darů i přinesené 
dárky budou využity pro klienty a pro-
voz služby Charitního domu sv. Zdislavy 
– azylového domu pro matky s dětmi, 
potraviny budou poskytnuty ženám 
a mužům bez domova v Charitním 
domě sv. Benedikta Labre – nízkopra-
hovém denním centru. 

Jak pečovat o nemocného
Charita Ostrava zajišťuje poradenství 

při péči o blízké a zve na kurz Jak pe-
čovat o nemocného člověka v domácím 
prostředí. Na setkání s  profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního hospi-
ce sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout 
domácí péči o člověka se sníženou po-
hyblivostí, částečně nebo plně imobilní-
ho člověka a získáte související informa-
ce ze zdravotní a sociální oblasti. Termín 
společného kurzu je 16. prosince od 
14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lu-
káše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výško-
vice. Zájemci si mohou dohodnut také 
individuální konzultace v dalších termí-
nech.

Kontakt: Charita Ostrava – Charitní 
hospicová poradna, Alexandra Čubová, 
731 534 002, e-mail: hospicova.porad-
na@ostrava.charita.cz. 

Bezplatné rady
Poradna Charity Ostrava poskytuje 

odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální 
zabezpečení, bydlení, zaměstnání, ma-
jetkoprávní vztahy, dluhovou problema-
tiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci 
o poradenství nemusejí uvádět žádné 
osobní údaje, služby jsou bezplatné a 
dostupné lidem starším 18 let. Konzul-
tace poskytujeme telefonicky, e-mailem 
nebo osobně po předchozím objednání 
na níže uvedených kontaktech. Kontakt: 
Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 
906, 731 625 767, e-mail: poradna@os-
trava.charita.cz.

ZDRAVÍ, PÉČE Vítkovický zpravodaj
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POMOC, PODPORA
Sbírka potravin

Ve dnech 23. a 30. září se v Domově 
Sluníčko uskutečnila dvě mezigenerační 
setkání seniorů s dětmi v rámci projektu 
Vzpomínky nás spojují pod fi nanční zá-
štitou Nadace ČEZ. Prvního setkání se 
zúčastnily děti ze ZŠ PRIGO v Ostravě 
(1. až 5. třída) v doprovodu paní učitelky 
a společně se seniory hráli společenské 
hry  a povídali si na téma hračky kdysi 
a dnes. V  rámci programu se prolínaly 
zajímavé kvízy, ukázky hraček a her. Se-
nioři vzpomínali na své mládí a hračky, 
které byly typické. Děti si naopak při-
nesly a představily své oblíbené hračky, 
které zaujaly jak malé, tak velké. Druhé-
ho setkání se účastnily děti  ze ZŠ PRI-
GO z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Ve čtvrtek 7. října ve 13 hodin se ve vítkovické radnici uskutečnilo setkání jubilantů. 
Starosta Richard Čermák přivítal seniory, kteří oslavili svá životní jubilea v prvním 
pololetí roku, a všem srdečně pogratuloval. Připomněl také složité období covidové 
pandemie a zdůraznil, jak je rád, že se s oslavenci může opět osobně setkat, že je 
možné slavit. Při této příležitosti věnoval jubilantům drobné dárky a poděkoval jim 
za to, že pozvání vedení vítkovické radnice na toto tradiční a milé setkání přijali. 
Příjemné odpoledne bylo zakončeno krásným vystoupením žáků ze Základní umě-
lecké školy Leoše Janáčka z Ostravy-Vítkovic.            Text a foto:  Milena Pacnerová

Mezigenerační spolupráce
Tématem tentokrát byla hudba. Žáci 

seniorům představili kulturní a hudební 
vystoupení. Následně se děti i senioři 
zúčastnili pohádkového hudebního kví-
zu a po něm se dozvěděli základní in-
formace o životě zpěváků. Žáci základní 
školy si z návštěvy našeho domova od-
nesli nejen hezké vzpomínky, ale také 
malé dárečky ve formě výrobků ručně 
vytvořených klienty domova, dostali 
třídního maskota a pastelky pro krea-
tivní tvorbu. Klienti vedle dětí opět na 
chvilku omládli a prožili hezké dopole-
dne.

Tereza Minarčíková
Vedoucí útvaru sociální a přímé péče
Domov Sluníčko

JUBILANTI
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Prevence může zachránit život

Vysoký nárůst počtu 
malých pacientů v posled-
ních týdnech zaznamenalo 
dětské oddělení Nemocni-
ce AGEL Ostrava-Vítkovice. 
Děti trápí virové infekce a 
přidávají se také infekce bak-
teriální. Lékaři doporučují 
rodičům, aby nechali své ra-
tolesti naočkovat proti chřip-
ce. Očkování nejmenších je 
možné aplikovat šetrnou 
metodou prostřednictvím 
nosních kapek.

Rakovina je po kardiovas-
kulárních chorobách druhou 
nejčastější příčinou úmrtí 
v  republice. Ročně tomuto 
onemocnění podlehne na 
30  tisíc lidí. Pokud se však 
podaří zachytit rakovinné 
změny v počátcích, výrazně 
se zvyšuje možnost úspěšné 
léčky nebo alespoň prodlou-
žení života. Proto Nemocni-
ce AGEL Ostrava-Vítkovice 
nabízí nejen screeningové 
programy, ale pravidelně po-
řádá dny prevence pro širo-
kou veřejnost. 

V  rámci screeningových 
programů mají ženy od 45 
let nárok na pravidelné vy-
šetření prsou mamografem. 
Pokud by mamograf odha-
lil jakékoli změny, jsou ženy 
objednány na ultrazvukové 
vyšetření, popřípadě magne-
tickou rezonanci k došetření.  
Všichni bez rozdílu pohlaví 
mají jednou za 10 let nárok 
na preventivní screeningo-
vou koloskopii, a to od 50 let 
věku.

Kromě těchto dlouhodo-
bých programů pořádá ne-
mocnice pravidelně dny pre-
vence pro širokou veřejnost. 
Na listopad nemocnice ve 
spolupráci s  Nadačním fon-

dem Pavla Novotného při-
pravila již tradiční Den pre-
vence onemocnění tlustého 
střeva a konečníku a Den 
urologické prevence.

Den prevence onemocnění 
tlustého střeva a konečníku 
se uskuteční 23. listopadu 

Ve výskytu rakoviny tlus-
tého střeva a konečníku se 
Česká republika celosvětově 
drží na předních příčkách. 
Ročně je onemocnění odha-
leno u více než 8 tisíc pacien-
tů a až 3 600 na tuto nemoc 
ročně zemře.

V rámci tohoto dne nabídne 
nemocnice zájemcům kon-
zultaci s lékařem a preventiv-
ní vyšetření konečníku. V pří-
padě potíží lékař doporučí 
buď vyšetření TOKS – test 
okultního krvácení do stoli-
ce nebo pacienta přímo ob-
jedná na koloskopii. V rámci 
této prevence je možné řešit 
i problémy s  hemoroidy, ať 
již podvázáním vnitřních he-
moroidů nebo doporučením 
operačního řešení.

Den urologické prevence 
– 30. listopadu 

Urologické nádory (rako-
vina prostaty, varlat, penisu, 

Šetrné očkování dětí proti chřipce

Foto na straně: archiv nemocnice

ledvin, močového měchýře 
nebo močové trubice) jsou 
závažným onemocněním, 
které pro své ze začátku ne-
výrazné projevy bývá často 
odhaleno až v pozdním stá-
diu. Přitom například u rako-
viny prostaty je při včasném 
záchytu až 99procentní šan-
ce na úplné uzdravení.

V  rámci této prevence na-
bídne nemocnice vyšetření 
prostaty u mužů od 50 let, 
v  případě pozitivní rodinné 
anamnézy již od 40 let.

Součástí urologické pre-
vence je dále vyšetření varlat 
bez rozdílu věku a vyšetření 
močového měchýře a ledvin, 
které je určeno i ženám.

Dětské pacienty nejvíc trápí katary dýchacích cest, tedy 
rýmy a bronchitidy, ale na vzestupu lékaři registrují i u gas-
trointestinální infekce, které se projevují průjmy a zvracením. 
Zaznamenán je i prudký nárůst zánětů plic.                        -ak-

Bližší informace k preventivním akcím naleznete
na webových stránkách nemocnice. 

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.
Zalužanského 1192/15, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Web: nemocniceostravavitkovice.agel.cz
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Nadační fond Pavla Novotného, jehož 
kavárna Centrum života sídlí ve Vítkovi-
cích v Jeremenkově ulici,  slaví 5. výročí 
svého založení. Pod mottem Věříme v 
život podporuje nejen onkologické pa-
cienty, ale také dobrovolníky i specialis-
ty, kteří jim poskytují oporu a pomáhají 
řešit praktické problémy v průběhu léč-
by.

Fond pořádá preventivní akce zamě-
řené na osvětu onkologických onemoc-
nění urologického charakteru, zajišťuje 
kvalitní následnou péči pro onkologické 
pacienty, organizuje pravidelná setkání, 
odborné semináře, vzdělávací, kulturní, 
společenské nebo sportovní akce pro 
členy Klubu přátel NF Pavla Novotného.

Zpočátku se fond zaměřoval zejména 
na prevenci uroonkologických onemoc-
nění a rakoviny tlustého střeva a koneč-
níku. Loni přispěl na pořízení prsního 
fantoma a rozšířil tak své zaměření o 
osvětu rakoviny prsu. NF Pavla Novot-
ného zlepšuje vybavení nebo pomáhá 
vytvořit nová zdravotnická zařízení u 
poskytovatelů onkologického vyšetření, 
léčby a další zdravotní péče. Organizuje 
vzdělávání za účelem zlepšení nemoc-
niční, ambulantní a následné lékařské 
péče dospělých i dětí. Zajišťuje dobro-
volnickou činnost, kdy se od února roku 
2017 podařilo uskutečnit 27 školení, 
z  nichž vzešlo přes 100 dobrovolníků, 
kteří pravidelně docházejí do 8 zdravot-
nických zařízení v  Moravskoslezském 
kraji. V  této oblasti se letos podařilo 
úspěšně obhájit akreditaci na další 4 
roky, přičemž touto akreditaci disponují 
pouze dvě zařízení. 

Fond podporuje denní stacionáře, te-
rapeutické dílny, hospice a obdobné 
zdravotní či sociální zařízení. Jako pří-
klad lze uvést denní stacionáře Čmelá-
ček v Ostravě nebo Mraveneček v Opa-
vě a spolupracuje i s mobilním hospicem 

NADAČNÍ FOND SLAVÍ
Strom života. Fond napomáhá k zlep-
šení a zajištění dostupnosti speciálních 
zdravotnických pomůcek, defi briláto-
rů a dalšího příslušenství, které slouží 
k  okamžité záchraně lidského života. 
Za dobu trvání fondu se podařilo pře-
dat již 4 defi brilátory. K činnostem patří 
i podpora nemocných dětí a dospělých, 
kteří trpí vzácnou zdravotní vadou, a 
zajištění jejich další léčby, podpora han-
dicapovaných sportovců a různě talen-
tovaných osob.

V květnu 2018 zahájila provoz Kavár-
na života v  ambulanci hematoonkolo-
gie ve Fakultní nemocnici Ostrava, od 
1. července 2020 provozuje fond ve 
Vítkovicích ojedinělé poradenské místo 
s  názvem Centrum života. Za krátkou 
dobu jeho trvání navštívilo poradnu už 
102 klientů z celé republiky!

Za pět let bytí fondu se podařilo usku-
tečnit celkem 15 veřejných sbírek, které 
v nelehké životní situaci pomohly 15 li-
dem z  celé republiky a jejich rodinám. 
Celková výše fi nančních darů z  těchto 
sbírek se vyšplhala na částku ve výši 
1,102 milionu korun! Nejmladšímu obda-
rovanému bylo 14 měsíců, nejstaršímu 
57 let.

Uspořádali jsme 3 báječné charitativní 
koncerty a předali hmotné dary v  cel-
kové hodnotě bezmála 1,3 milionu ko-
run, přičemž za 5 let přistála na všech 
účtech nadačního fondu neuvěřitelná 
částka 7,5 milionu korun!

Krásné půlkulaté výročí jsme oslavili 
v naší kavárně, kde jsme přivítali samé 
vzácné hosty! Chtěli bychom jim po-
děkovat za účast a zejména pak patří 
poděkování duchovnímu otci myšlenky 
dobrovolnické činnosti v  našem fondu 
panu profesorovi Romanu Hájkovi.

Ušli jsme dlouhou cestu a pomohli li-
dem, kteří nás potřebovali! Doufáme, že 
se nám podaří kráčet dál.

Hlídej si je 
11. listopadu od 16 hod.
Seminář k  prevenci rakoviny prsu ve 

spolupráci s  projektem Bellis, včetně 
ukázky samovyšetření na prsním fanto-
movi.

Jak se bránit 
závažným onemocněním

26. listopadu od 16.30 hod.
Seminář o prevenci závažných chorob, 

přednáší Spiros Tavandzis z  Českého 
centra signálních zvířat.

Degustace
26. listopadu od 16 hod.
Degustace  8 vzorků vín Jindrova vi-

nařství s výkladem. Vstupné 390 korun.

Hospic zevnitř aneb 
Pohled jinýma očima

9. prosince od 16 hod.
Seminář ve spolupráci s mobilním hos-

picem Strom života o možnostech a vý-
hodách domácí péče.

Akce v kavárně 
Centrum života

21. listopadu od 16.30 hod.
Prezentace knihy paní Věry Mrkosové.

Všechny akce jsou z důvodu 
kapacity a covidových opat-
ření omezeny, proto prosíme 
o předchozí rezervaci. Tu přijímá-
me buď osobně v kavárně centra, 
nebo na tel. č.: 776 150 069.

Text a foto: Nadační fond Pavla Novotného
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PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍ

Kontakty:  
E-mail: vitkovice@kmo.cz,

 tel. č.: 599 522 102/599 522 106
www.kmo.cz

Pozor, pořádání akcí se bude řídit 
epidemiologickou situací, sleduj-
te prosím webové stránky knihov-
ny www.kmo.cz, nebo se informuj-
te e-mailem či telefonicky přímo 
v knihovně.    Děkujeme za pochopení.

  Pondělí  8 až 17 hodin
Úterý  8 až 15 hodin
Středa  ZAVŘENO
Čtvrtek  8 až 17 hodin
Pátek  8 až 15 hodin
Sobota  ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO

Řemesla našich předků

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
přejeme vám krásné a pohodové 

podzimní dny, které sice jsou už po-
měrně chladné, ale zase přímo vybízejí 
k  zachumlání se do teplé deky, uvaře-
ní oblíbeného čaje nebo voňavé kávy  
a k relaxování s knížkou v ruce. Chceme 
se s vámi podělit o to, co všechno pro 
vás knihovna připravila v listopadu.

Oslavy stého výročí nekončí ani teď. 
I v listopadu pokračuje celoroční kam-
paň Darujme a nechejme se obdaro-
vat, v  jejímž rámci každý měsíc přiná-
šíme příznivcům knihovny překvapení.  
A nejinak tomu bude i v listopadu. Ten-
to měsíc bude ve znamení pomoci dru-
hým. Ve spolupráci s  Armádou spásy 
se knihovna stane místem, kam můžete 
přinést rukavice, čepice a šály, které už 
ve svém šatníku nevyužijete a pomoci 
tím někomu druhému. 

Věci, které byste chtěli darovat, mů-
žete v  průběhu celého měsíce donést 
na jakoukoli pobočku Knihovny města 
Ostravy.

Výstava představující vybrané druhy 
řemesel, kterým se Romové věnovali 
a dodnes věnují.

Do 26. 11. | během půjčování
Projekt se uskutečňuje za finanční 

podpory Ministerstva kultury ČR.

BOOKovka
Srdečně zveme děti do našeho tra-

dičního knihovnického klubu na sou-
těže, výtvarné dílny, povídání, hry.

Každé úterý v měsíci |   od 14 do 15 
hodin

SOVIČKY
Uspávání broučků
Čtení, hraní, povídání v  klubu pro 

děti a jejich rodiče.
26. listopadu | od 10 do 11 hodin

AKČNÍ LISTOPAD

V  říjnu jsme našim čtenářům darova-
li pohlednice s dobovými fotografiemi, 
jejichž prostřednictvím lze nahlédnout 
do historie knihovny. Jsme velmi rádi, 
že také nám mnozí čtenáři darovali svou 
vzpomínku na to, co pro ně knihovna  
a čtení v životě znamenají.

K vítkovické knihovně rovněž patří 
pravidelné výstavy, knižní bazary a řada 
akcí pro děti a mládež. Nejinak tomu 

také bude v průběhu listopadu. Myslíme 
si, že se máte opět na co těšit. Pokraču-
je výstava Řemesla našich předků rea-
lizovaná ve spolupráci s Muzeem rom-
ské kultury. Výstava představuje vybra-
né druhy řemesel, která si Romové do  
Evropy přinesli ze své indické pravlasti 
a jimiž se do nedávné doby živili, nebo 
se jimi živí i dnes. Reflektuje změny 
těchto řemesel či profesí a proces jejich 
vývoje od historie po současnost. Pre-
zentována jsou tradiční romská řemesla 
a zaměstnání včetně jejich současných 
modifikací. Kvalitní zpracování fotogra-
fií řemeslných postupů či momentky  
z pracovního života nositelů těchto ře-
mesel vytvářejí konkrétní představu  
o jejich práci. Výstavu můžete zhlédnout 
v  galerii vítkovické pobočky Knihovny 
města Ostravy v její otevírací době, a to 
až do konce listopadu. 

Děti se mohou každé úterý v  měsíci 
těšit na svůj tradiční klub Bookovka, 
který jim nabídne spoustu zábavy v po-
době povídání, tvoření, her a soutěží.  

I naši nejmenší návštěvníci se mohou tě-
šit na své tradiční setkání, a to posled-
ní listopadový pátek dopoledne v klu-
bu Sovičky. Tentokrát budete společně 
s paní knihovnicí uspávat broučky. Čeká 
vás spousta zábavy, hraní a povídání. 
Těšíme se na vás!

Přejeme vám krásný a pohodový lis-
topad a  těšíme se na setkání s  vámi 
v knihovně.                          Vaše knihovna
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DOLNÍ VÍTKOVICE

Podzimní plískanice přímo vybízejí k tomu, aby do nich člo-
věk nevystrkoval nos a zůstal v  teple. Jenže to nemusí být 
až taková zábava… Máme skvělé řešení! Až do konce března 
2022 je ve Světě Techniky v Dolních Vítkovicích otevřena in-
teraktivní výstava Večerníček a království pohádek, která je 
veřejnosti přístupná každý den od 10 do 18 hodin. Autorkou 
výstavy, která vznikla ve spolupráci s Českou televizí Ostrava, 
je Jana Sommerová.                                     -rč- Foto: Jiří Zerzoň

Vítkovičtí volnostylaři vybojovali čtyři tituly mistrů republiky!

Vítkovičtí mistři republiky

V sobotu 16. října se v Pra-
ze po roční pauze zaviněné 
covidovou pandemií kona-
lo Mistrovství ČR v zápase 
ve volném stylu mužů a žen 
2021. Směřovala sem i sku-
pina osmi vítkovických vol-
nostylařů s medailovými am-
bicemi. Nezklamali a z Prahy 
přivezli čtyři tituly! 

Dne 24. září 2021 se již tra-
dičně AHOL – Střední odbor-
ná škola, s. r. o., proměnila v 
anglicky mluvící svět. Již 
6. ročník soutěže Amazing 
Race s názvem A journey to 
the past se letos tematicky 
zaměřil na historii anglicky 
mluvících zemí jako je Ang-

lie, Austrálie, USA a dalších.
Soutěžící z  15 základních 

škol nejprve zvládli vědo-
mostní test z historie ang-
licky mluvících zemí – sa-
mozřejmě v angličtině. Týmy 
poté pokračovaly v soutěži 
na jednotlivých tematicky 
zaměřených stanovištích, 
kde získávaly šeky hodnot 
odpovídajících jejich vědo-
mostem a znalostem. Ve ško-
le je tak čekali piráti, vikingš-
tí bojovníci, indiáni a další. V 

Zlatá Vendula Piskořová

V nejlehčí váhové kategorii 
do 57kg to byl Karel Dorňák, 
který měl pouze jednoho 
soupeře. Taktéž ve váze do 
76 kg měla Vendula Pisko-
řová pouze jednu soupeřku. 
Oba dva potvrdili role favo-
ritů a fi nálová utkání vyhráli 
před časovým limitem. Slo-
žitější cestu za tituly měli ve 

váze do 86 kg Vojtěch Pis-
koř, který všechna svá čtyři 
utkání vyhrál před časovým 
limitem, a další reprezentant 
republiky Matouš Vondál, 
který ovládl váhu do 97 kg. 
Druhá místa obsadili ve váze 
do 70 kg David Kopřiva a ve 
váze do 92 kg Matěj Mlčoch. 
Bronzovou medaili získal ve 

váze do 65 kg Josef Potůček, 
čtvrté místo osadil ve váze 
do 70 kg Vojtěch Valenta. 
V hodnocení družstev vít-
kovičtí volnostylaři obsadili 
druhé místo za zápasníky 
Olympu Praha.

Text a foto: Roman Piskoř
TJ Sokol Vítkovce, oddíl zá-
pasu www.zapas-vitkovice.cz

Večerníček a království pohádek
průběhu dne se mohli soutě-
žící vyfotit ve fotokoutku a 
posilnit občerstvením v jídel-
ně. Po sečtení bodů vyhlásili 
moderátoři akce výsledky 
a soutěžícím byly předány 
ceny.

Letošní ročník Amazing 
Race vyhrál tým ze ZŠ a MŠ 

O s t rava -Z á -
břeh, Kosmo-
nautů 15, se 
785 body! Na 
druhém místě 
se umístili žáci 
ZŠ Františka 
Formana, Os-
trava-Dubina, 
se 773 body a 
bronzová příč-
ka se ziskem 
658 bodů pat-
ří týmu ze ZŠ, 
Ostrava-Poru-
ba, K. Pokorné-
ho 1382! Gratu-
lujeme vítězům 

a děkujeme všem zúčastně-
ným!

Uspořádání soutěže umož-
nila nejen podpora statutár-
ního města Ostravy, ale také 
městského obvodu Ostrava-
-Vítkovice. Poděkování patří 
také České průmyslové zdra-
votní pojišťovně a Sdružení 
pro rozvoj Moravskoslezské-
ho kraje. Děkujeme rovněž 
všem ostatním sponzorům, 
kteří umožnili ocenění výko-
nů soutěžících!   Michal Balaš

AHOL´s Amazing Race 2021
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Říjnová tajenka 

VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ

Správnou odpověď zveřejníme v následujícím vydání Vítkovického zpravodaje. 
Pokud chcete soutěžit, pošlete nám výsledky svého luštění do 12. listopadu buď 
na e-mail zpravodaj@vitkovice.ostrava.cz, nebo poštou na adresu MOb Vítkovice, 
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice. Na obálku připište heslo TAJENKA. 

Otevřenou mysl i pověstné štěstíčko přeje redakce Vítkovického zpravodaje. 
Pozn. red.: Připraveno ve spolupráci s firmou TURPRESS, vydavatelem křížovek, 
osmisměrek a sudoku.                                                                    www.turpress.eu

A máme tady další tři vítěze, kteří se 
s námi pustili do luštění! Blahopřejeme 
Jindře Zerzankové, Pavlu Moravčíkovi  
a Anetě Ščigelové, na které ve vítkovic-
ké radnici čekají pěkné ceny! Vyzved-
nout si je mohou v úřední dny (pondělí  
a středa) od 8 do 12 hodin a od 13 do 
17 hodin. 

Plavba kolem světa, to byla slova, která jste měli objevit v říjnové křížovce.
BLAHOPŘEJEME 
VÍTĚZŮM
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