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Z důvodů epidemické situace byla 
možnost sečíst se online, případně ode-
vzdat listinný sčítací formulář prodlou-
žena do 11. května. Elektronický sčítací 
formulář naleznete na webu www.scita-
ni.cz, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, 
která je dostupná v Google Play i App 
Store. Online formulář můžete vyplnit 
i za ostatní členy domácnosti, ať už se 
jedná o rodinné příslušníky, nebo o star-
ší příbuzné.

Distribuci formuláře zajišťují sčítací 
komisaři, kteří jsou pravidelně testováni 
na koronavirus. Z epidemických důvodů 
však nepomáhají s jejich vyplňováním. 
V případě potřeby se můžete obrátit  
na infolinku 253 253 683, napsat do-
taz na e-mail dotazy@scitani.cz, nebo 
využít chatbota a online chat virtuální 
poradny na webu scitani.cz a v elektro-
nickém formuláři.

Úhrady nájemného za pronajatý poze-
mek jsou na základě řádně uzavřených 
smluv splatné k 30. červnu daného roku. 
Včasným uhrazením nájemného za pro-
najatý pozemek lze předejít případným 
smluvním pokutám z prodlení za pozd-
ní úhradu. Úhradu mohou občané pro-
vést bankovním převodem na účet číslo 
19–1649309349/0800, konstantní sym-
bol 558, s uvedením variabilního sym-
bolu, který zjistí na svých uzavřených 
smlouvách nebo přímo u správce na 
telefonním čísle 599 453 139. Poplatek 
je možné zaplatit také v pokladně měst-
ského obvodu Ostrava-Vítkovice, Míro-
vé náměstí 1, kancelář č. 112. U veškerých 
plateb je nutné uvést variabilní symbol. 
Na úhradu bez variabilních symbolů ne-
bude brán zřetel.

Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu

Výpravní budovu železničního ná-
draží Ostrava-Vítkovice čekají zásadní 
změny. „V současné době je vypsáno 
výběrové řízení na zhotovitele projekto-
vé dokumentace pro stavební povolení. 
Zadání, vzhledem k památkové ochraně 
této nemovitosti, nepředpokládá zmen-
šování či jiné významné zásahy do to-
hoto objektu,“ informuje Nela Friebová, 
tisková mluvčí Správy železnic. „Zahá-
jení stavebních prací předpokládáme  
v létě 2022, dokončení na sklonku roku 
2023. Předpokládané celkové investiční 
náklady jsou prozatím vyčísleny na 404 
milionů korun. Objekt projde komplexní 
rekonstrukcí, během stavby dojde také 

BUDOUCNOST NÁDRAŽÍBUDOUCNOST NÁDRAŽÍ
k úpravám přednádražního prostoru. 
Bude zvažována možnost komerčního 
využití hlavní budovy. Administrativní 
část objektu by měla po dokončení re-
konstrukce sloužit jako pracoviště státní 
správy. Jednání s možnými budoucími 
nájemci probíhají s cílem najít smyslupl-
né a ekonomické využití majetku.“

Rekonstrukci nádražní budovy i pro-
storu před ní vítá také starosta obvodu 
Richard Čermák, podle kterého tato 
dlouhodobě očekávany krok výrazně 
změní k lepšímu celkovou podobu zdej-
ší lokality i přispěje i k většímu komfortu 
bydlení i v nedaleké zástavbě.      -gl-

www.spravazeleznic.cz

Společnost ČEZ Distribuce přestala 
vylepovat papírová oznámení o odstáv-
kách proudu a přechází na elektronic-
ký způsob informování. Každý zákazník 
si může sjednat zasílání upozornění na 
plánované odstávky e-mailem, nebo 
SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/
sluzba. Tyto informace bude možné na-
lézt rovněž na webových stránkách ob-
vodu.         www.cezdistribuce.cz/sluzba

Předškoláček bude!
Každý školní rok organizuje Základní 

škola Šalounova od května do června 
kurz pro budoucí prvňáčky s názvem 
Předškoláček. Protože současná epide-
miologická situace neumožňuje organi-
zovat tyto aktivity, rozhodli jsme se kurz 
připravit online formou. Paní učitelky, 
které budou učit v první třídě, a pan uči-
tel anglického jazyka připravili pro naše 
budoucí prvňáčky krátké instruktážní 
video, kde nejen dětem, ale i jejich rodi-

čům ukazují, jak například před psaním 
uvolnit ruku, jak správně držet tužku, jak 
vyslovovat hlásky. Děti se naučí pár an-
glických slovíček a také si společně za-
zpívají. Součástí každého videa budou 
pracovní listy, které si mohou rodiče vy-
tisknout a společně s dětmi vypracovat. 
Na stránkách školy můžete Předškoláč-
ka vidět již od 3. května.

Alena Tůmová, zástupce ředitele školy
www.zssalounova.cz

Sčítání pokračuje do 11. května

V průběhu sčítání je v provozu 
kontaktní telefonní linka 840 30 40 
50, na níž školení operátoři odpoví-
dají na dotazy a pomáhají s vyplňo-
váním formulářů.                                 

www.scitani.cz

Úhrada nájemného 
za pronajatý pozemek

Odstávka proudu vás  
už nikdy nepřekvapí

Snímek na titulní straně, jehož auto-
rem je Petr Andraško, je připomínkou 
loňského úspěšného projektu Hrajeme 
si bez rozdílu i toho, že ve Vítkovicích 
lze sportovat na mnoha místech jak in-
dividuálně, tak v rámci různých sportov-
ních klubů a oddílů.

Šotek si zařádil
Omlouváme se čtenářům Vítkovické-

ho zpravodaje, jimž se dostal do ruky 
dubnový výtisk se zdvojenými dvojlisty, 
a děkujeme těm, kteří nás na tuto sku-
tečnost upozornili. Vaše zpětná vazba 
je pro nás velice cenná!                Redakce

Na titulní straně
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EDITORIAL
Vážení občané obvodu,
čtenáři zpravodaje,
děkuji všem občanům Vítkovic 

a také zaměstnancům úřadu za opě-
tovné zvládnutí nouzového stavu, 
který byl náročný především po psy-
chické stránce.

Přestože v nouzovém stavu platila 
mnohá omezení, práce ve vítkovické 
radnici se neza-
stavila, protože 
život běžel dál, 
byť jaksi pod 
povrchem… O 
tom, co se v ob-
vodu děje, jsem 
ostatně v dub-
nu na osobní 
schůzce infor-
moval primátora 
Ostravy Tomáše Macuru, s nímž jsem 
kromě jiného hovořil také o petici 
týkající se přemístění Renarkonu 
mimo území Vítkovic. Zpravil jsem 
ho rovněž o tom, že rekonstrukce 
domu ve Štramberské ulici číslo 10, na 
kterou jsme díky městu získali úvěr, 
už přechází do fáze stavby, jejíž reali-
zátor má na dohodnuté práce 360 dnů. 
A probrali jsme i přípravu na postave-
ní nové smuteční síně na vítkovickém 
hřbitově. V červnu by měla být hotova 
projektová dokumentace, následovat 
bude výběr fi rmy a poté demolice 
objektu. Otázku toho, jak budou po 
uzavření vítkovické smuteční síně zajiš-
ťovány smuteční obřady, jsem otevřel 
i s Janem Hájkem, jednatelem vít-
kovické pohřební služby Concordia. 
Ujistil mě, že se této citlivé otázce in-
tenzivně věnuje a že vše bude zajiště-
no. O uzavření stávající smuteční síně 
a také o tom, kde budou smuteční ob-
řady po dobu výstavby nového objek-
tu probíhat, budeme samozřejmě in-
formovat i na webu a sociálních sítích 
obvodu a ve Vítkovickém zpravodaji.

Rádi bychom se věnovali nejen inves-
tičním projektům, ale také volnočaso-
vým aktivitám, pokud to pandemická 
opatření umožní. Ve spolupráci s Dol-
ními Vítkovicemi například plánujeme 
den otevřených dveří a vysoutěže-
na je i fi rma, která by měla připravit 
Petropavlovskou pouť. Chceme totiž 
být připraveni na to, že pouť budeme 
moci 19. června uspořádat.

Vážení spoluobčané, na co se tě-
šit máme i v květnu. Čeká nás 1. máj 
– svátek zamilovaných, připomene-
me si Den vítězství a hned den poté, 
9. května, Den matek. Rád bych upo-
zornil také na to, že na neděli 30. květ-
na spadá Svátek sousedů. Zkusme být 
ostatním dobrými sousedy, važme si 
těch, kteří respektují pravidla občan-
ského soužití, a společně hledejme 
cesty, jak se nenechat ničit těmi, jimž 
na dobrých sousedských vztazích 
nezáleží.

Richard Čermák
starosta 
městského obvodu Vítkovice

Městský obvod Vítkovice poprvé uspěl 
v Tematických výzvách OZO Ostrava, 
a to hned dvojnásobně! Odpadová spo-
lečnost OZO Ostrava přispěje Vítkovi-
cím na realizaci projektu hřiště částkou 
112 012 korun a na realizaci zahrady 
u domova s pečovatelskou službou v Li-
dické ulici č. 55 částkou 72 364 korun!

„Na zvelebování obvodu pracujeme 
neustále, proto aktivitu společnosti 
OZO Ostrava velmi ví-
táme. Věříme, že kladné 
komentáře přijdou také 
ze strany občanů,“ říká 
starosta Richard Čermák, 
který se na začátku února o vyhlášení 
tematických výzev dočetl a hned zare-
agoval. „Bylo by škoda promeškat mož-
nost přihlásit se. Protože času na pří-
pravu nebylo mnoho, rozhodli jsme se, 
že přihlásíme projekty plánované na le-
tošní rok. Shodou okolností přesně od-
povídaly vyhlášeným výzvám,“ dodává.

OZO Ostrava tedy obvodu přispěje na 
výstavbu fotbalového hřiště s workout 
prvkem v ulici Zengrově. „Hřiště vznik-
ne na pozemku, kde aktuálně nic není, 
a který zbytečně zarůstá plevelem. Ten-
to pozemek bude zatrávněn, budou na 
něm umístěny branky, workout prvek, 
lavičky a nádoby na odpad,“ přibližu-

je starosta první z úspěšných projektů 
a dodává, že nápad vybudování hřiště 
v této lokalitě úzce souvisí se snahou 
řešit problém v podobě shlukování děti 
a mládeže v ulici. „Když zde děti bu-
dou mít prostor, kde se mohou setkávat 
a hrát si s míčem, omezíme tak jejich 
pohyb v ulicích. To by mělo přispět ne-
jen k zvýšené bezpečnosti dětí a mlá-
deže, ale také řidičů projíždějících touto 
oblastí.“

Druhým úspěšným projektem je úpra-
va zahrady v Domě s pečovatelskou 
službou v Lidické ulici. „Chceme seni-
orům obývajícím tento dům zpříjemnit 
chvíle, které tráví na zahradě. V plánu 

je vybudování pergoly a posezení, kde 
mohou relaxovat, i zvelebení zeleně 
a umístění prvků pro pěstování zeleniny. 
V zadní části zahrady budou vyvýšené 
dřevěné záhony, které budou senioři 
moct využívat,“ dodává Richard Čer-
mák.

Jde o dva ze sedmi projektů realizo-
vaných na území města, které odpado-
vá společnost OZO Ostrava letos pod-

poří souhrnnou částkou 
500 476 korun, což je 
o bezmála 170 tisíc ko-
run více než loni. Na úze-
mí Vítkovic však nejde 

o jedinou podporu ze strany OZO Ostra-
va! Odpadová společnost také přispěje 
částkou 63 100 korun na realizaci pro-
jektu Diakonie ČCE – středisko Ostrava 
zacíleného na vybavení a kompenzační 
pomůcky pro novou odlehčovací službu 
Domovinky ve Vítkovicích. Jde o zakou-
pení vhodného vybavení a kompenzač-
ních pomůcek pro víkendovou poby-
tovou odlehčovací službu Domovinka. 
Projekt je zacílen na zkvalitnění pobytu 
klientů se sníženou soběstačností.

V rámci výzvy Myslíme i na vás, senio-
ři! fi rma podpořila šest projektů, jeden 
uspěl ve výzvě OZO hřiště. „Výzva My-
slíme i na vás, senioři! je zaměřena na 

zkvalitnění života dříve naro-
zených, tedy skupiny obyva-
tel, která to v období covidové 
pandemie nemá jednoduché. 
Výzva s názvem OZO hřiště 
je zacílena na budování či re-
novaci dětských hřišť. Cílem 
je podpořit zdravý pohyb dětí 
ve venkovním prostředí,“ říká 
jednatel společnosti OZO Os-

trava Karel Belda a dodává, že pátý 
ročník Tematických výzev OZO Ostrava 
je další reakcí odpadové společnosti 
na pandemickou situaci.

Projekty musejí být ukončeny do kon-
ce letošního listopadu a v prosinci za-
vršeny závěrečnou zprávou. OZO Ost-
rava pak v lednu 2022 uzavřený ročník 
vyhodnotí a zároveň vyhlásí nové tema-
tické výzvy. Připravte se a nenechejte si 
ujít fi nanční prostředky, jimiž OZO Ost-
rava podporuje smysluplné nápady!

Podklady: Michaela Jedličková, refe-
rentka správy místního hospodářství
a zeleně

Zpracovala: Lenka Gulašiová

OZO Ostrava podpoří hned dva 
vítkovické projekty! A nejen to…

Ve středu 31. března byla uzavřena petice za přemístění Renarkonu mimo Vít-
kovice, kterou jako občan městského obvodu připravil Richard Čermák. Petici, jež 
je přelomovým krokem k řešení těžké a déle již neudržitelné situace vítkovických 
občanů žijících v blízkosti sídla Renarkonu, podepsalo 854 občanů.

„Děkuji všem, kteří petici svým podpisem podpořili, a jimž není lhostejná budouc-
nost Vítkovic,“ říká Richard Čermák a dodává, že dokument bude předán vedení 
Moravskoslezského kraje i města Ostravy a rovněž řediteli Renarkonu.                  -gl-     

Petice za přemístění 
Renarkonu je uzavřena
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Vážení spoluobčané,
dne 11. dubna 2021, úde-

rem půlnoci, skončil nouzový 
stav, který trval dlouhých 189 
dní. Z hlediska fungování na-
šeho úřadu tak od 12. dubna 
2021 skončila účinnost krizo-
vého opatření omezujícího 
volný pohyb osob a provoz 
orgánů veřejné moci a správ-
ních orgánů. 

Již potřetí za necelých 
10 měsíců píši článek na 
toto téma (Pozn. red.: VZ  
č. 6/2020 a VZ č. 12/2020)  
a i přes všechno, co jsme 
prožili, se snažím vnímat ce-
lou situaci s co největší mírou 
optimismu. Ačkoli v  době 
nouzového stavu musely být 
úřední hodiny úřadu omeze-
ny, jak nám nařizovala jed-
notlivá mimořádná opatření, 
byli vám, občanům, všichni 
zaměstnanci k  dispozici ve 
všech pracovních dnech, 
když ne osobně, tak alespoň 
telefonicky, nebo prostřed-
nictvím e-mailové komuni-
kace. Za účelem informování 
veřejnosti byly rovněž hojně 
využívány webové stránky  
a sociální sítě tak, aby se 
k  občanům dostaly veške-
ré informace, ať už ve vzta-
hu k  probíhající pandemii, 
nebo ve vztahu k  chodu 
radnice a událostem v  na-
šem městském obvodu. Ani 
zaměstnancům ÚMOb Vít-
kovice se koronavirus nevy-
hnul, nicméně žádná agen-
da díky obětavým kolegům  
a kvalitnímu řízení vedoucích 
zaměstnanců jednotlivých 
odborů neutrpěla ztrátu 
v podobě nezvládnutí lhůt či 
jiných restů. Za to bych chtěl 
všem poděkovat. Rovněž je 
nutno podotknout, že i přes 
možná rizika to byli právě 

zaměstnanci úřadu, kteří 
obětavě roznášeli ochranné 
pomůcky a snažili se tak při-
spět k  potlačení pandemie. 
V rámci úřadu byla minimali-
zace přenosu nákazy zajišťo-
vána preventivními povrcho-
vými virucidními dezinfekce-
mi aerosolem a také nepře-
tržitou dezinfekcí vzduchu 
a povrchů kompaktními za-
řízeními s  pokročilou nano-
technologií AHPCO založe-
nou na kombinaci funkcí UV-
C, fotokatalytického čištění  
a aniontového čištění. Naši 
zaměstnanci věnovali úkli-
du, a stále věnují, zvýšenou 
pozornost, a to opakova-
ným omýváním klik, zábradlí  
a všech míst, jichž se dotýká 
více lidí.

S ohledem na stávající 
epidemickou situaci jsou 
však nadále stanovena urči-
tá omezení prostřednictvím 
mimořádných opatření Mini-
sterstva zdravotnictví ČR. 

Z vydaných mimořádných 
opatření se provozu i našeho 
úřadu týká opatření Minister-
stva zdravotnictví ČR ze dne  
6. dubna 2021, č. j. MZDR 
15757/2020-47/MIN/KAN3, 
upravující nošení ochran-
ných prostředků dýchacích 
cest. Toto mimořádné opat-
ření všem osobám (až na 
stanovené výjimky) s účin-
ností ode dne 12. dubna 2021 
do odvolání zakazuje pohyb  
a pobyt bez ochranných pro-
středků dýchacích cest (nos, 
ústa), jímž je respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy 
bez výdechového ventilu), a 
to:
• ve všech vnitřních prosto-

rech staveb, mimo bydliště 
nebo míst ubytování, 

• na všech ostatních veřejně 

přístupných místech v za-
stavěném území obce,

• na všech ostatních veřejně 
přístupných místech, kde 
dochází na stejném místě a 
ve stejný čas k přítomnosti 
alespoň 2 osob vzdálených 
od sebe méně než 2 metry, 
nejedná-li se výlučně o čle-
ny domácnosti. 
Je potřeba také zmínit, že 

s  ohledem na další opatření 
Ministerstva zdravotnictví 
ČR ze dne 5. března 2021,  
č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/
KAN, náš úřad jako veřejný 
zaměstnavatel smí umožnit 
svým zaměstnancům osob-
ní přítomnost na pracovišti 
pouze za předpokladu, že 
zaměstnanec podstoupil 
v  posledních 7 dnech RT-
-PCR test na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 nebo POC 
antigenní test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2. 
Z  tohoto důvodu je prová-
děno antigenní testování 
všech našich zaměstnanců 
na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2, a to v pravidel-
ných sedmidenních cyklech, 

ÚŘAD PO 189 DNECH NOUZOVÉHO STAVU

V roce 2022 si připomene-
me 120. výročí otevření vít-
kovické radnice. Ale už teď 
vedení městského obvodu 
Vítkovice připravuje publi-
kaci, jejíž součástí by měly 
být také historické fotografie 
zachycující venkovní pohled 
i vnitřní prostory radnice, 
nebo třeba i svatební mo-
mentky z obřadní síně, zkrát-
ka snímky všeho, co je spo-
jeno s minulostí tohoto pro 
obvod významného objektu.

A proto se na vás obracíme 
s prosbou o pomoc! Najde-

Městský obvod Vítkovice uzavřel s vedením Úřadu prá-
ce ČR dohodu o vytvoření rekordního počtu pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Jde o 16 
pracovních míst dělníků zaměřených na čištění města.

„Nezaměstnanost ve Vítkovicích je podle statistik Úřa-
du práce ČR vysoká. 

Například v roce 2020 zde bylo nezaměstnaných 16,9 
procent obyvatelstva. Proto se snažíme hledat cesty, 
jak toto alarmující číslo snižovat, a ceníme si vynikající 
spolupráce s Úřadem práce ČR, jenž nám v tom vychází 
vstříc,“ konstatuje starosta Richard Čermák, který se zá-
stupci ÚP ČR navýšení počtu zmíněných pracovních míst 
projednával.                                                                    -gl-

te-li snímky dokumentující 
okamžiky spojené s vítko-
vickou radnicí, pošlete nám 
je prosím naskenované na 
adresu zpravodaj@vitkovice.
ostrava.cz, nebo je přineste 
na sekretariát starosty, kde si 
je naskenujeme.

Budeme moc rádi, když se 
zapojíte, a pomůžete nám 
vydat co nejkrásnější publi-
kaci na počest naší radnice. 
Fotografie bychom potře-
bovali do konce letošních 
prázdnin, tedy do 31. srpna 
2021.                                  -gl-

Pátráme po historických 
snímcích radnice! REKORDNÍCH 

16 PRACOVNÍCH MÍST

což je zajištěno prostřed-
nictvím externího subjektu 
(poskytovatele zdravotních 
služeb), jímž je Nemocni-
ce AGEL Ostrava-Vítkovi- 
ce, a. s. Vedení vítkovické  
nemocnice i zdravotníkům 
nemocnice rovněž velice dě-
kuji, neboť nám v této neleh-
ké době, a i přes velké množ-
ství práce, kterému nyní  
musejí čelit, vyšli velmi vstříc. 

Jak už jsem nastínil v úvo-
du, i přesto, že období trvání 
nouzového stavu bylo pro 
nás všechny vyčerpávající, 
věřím, že jak zaměstnanci 
úřadu, tak i občané obvodu 
se v následujících měsících 
postupně vrátíme k  běžné-
mu životu i za cenu dodržo-
vání nutných opatření. Všem 
vám přeji pozitivní mysl  
a hlavně dobré a pevné zdra-
ví. Věřím, že se všichni uvidí-
me na akcích, které pro vás 
vedení městského obvodu 
Vítkovice na léto připravuje.

Robert Šimek
tajemník ÚMOb Vítkovice
     Tereza Rašíková
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Kvůli odkládání tříděného odpadu 
do specializovaných kontejnerů na pa-
pír, sklo a plasty dochází dokonce i k 
hádkám! Občané žijící v místech, kde 
jsou tyto kontejnery umístěny, nelibě 
nesou, že do nich vkládají tříděný od-
pad i lidé, kteří v dané části obvodu 
nežijí. Dokonce se stává i to, že místní 
tyto kontejnery hlídají a s argumentem,  
že zmíněné nádoby jsou určeny pouze 
pro daný bytový dům, odhánějí ty, kteří 
sem tříděný odpad přinesou. Poměrně 
často tyto rozbroje planou mezi obyva-
teli rodinných domů a lidmi z blízké by-
tové zástavby, jimž vadí, že spoluobča-
né z rodinných domů vhazují svůj třídě-
ný odpad například do „jejich“ kontej-
neru na sklo. A trvají na tom, aby „své“ 
sklo ukládali do popelnic na komunální 
odpad u svého domu. V podstatě je 
tedy nabádají k tomu, aby netřídili…

Na dotaz, jak tuto situaci řešit, a jak vy-
jít vstříc lidem, kteří opravdu třídí a jsou 
ochotni s vytříděným odpadem zajít  
i o kus dál, protože specializované kon-
tejnery nemají v těsné blízkosti svého 
bydliště, odpovídá Vladimíra Karasová 
z odpadové společnosti OZO Ostrava.

„Obyvatelé Ostravy si bohužel velmi 
často neuvědomují, že nádoby na od-
pad, které jsou ve městě k dispozici, 
jsou zde pro všechny občany města. 
Není to tak, že by byly určeny jen pro 
obyvatele jednoho konkrétního bytové-
ho domu, nebo ulice. Nikdo tedy nemá 
právo odhánět od kontejneru určené-

Vážení občané, příznivci Vítkovic  
a sousedé,

s příchodem jara jsme stejně jako 
na podzim přistoupili k přistavování 
velkoobjemových kontejnerů v pře-
dem stanovených termínech. Upo-
zorňujeme, že kontejner nemůže být 
přistaven na místo, kde jsou předčas-
ně odloženy například kusy nábytku, 
případně jiný nepořádek. Odkládat 
věci k odvozu lze až v době, kdy je 
kontejner na svém místě. Odpad 
umístěný na chodník před přista-
vením kontejneru a jeho zanechání  
na místě je vnímáno jako založení 
černé skládky, které může být poku-
továno podle zákona č. 185/2001 Sb., 
zákon o odpadech, až do výše 50 ti-
síc korun!

Blíží se čas rozvolnění, a s tím je 
spojeno otevření našich hřišť – více 
na stránkách: https://vitkovice.ost-
rava.cz/cs/informacni-rozcestnik/
kultura-a-sport/sport-a-sportovni-
-zarizeni/sportovni-viceucelove-hris-
te-pro-verejnost-ul-halasova. 

Nebudeme muset už jen posedá-
vat v parku, ale budeme moci využít 
naše sportoviště, která nabízejí mož-
nost sportovního vyžití při nejrůzněj-
ších hrách, například volejbale, teni-
su, nohejbalu, streetballu, malé kopa-
né nebo házené. Vaše ratolesti jistě 
ocení trochu kreativity a vy si s nimi 
užijete kvalitní čas daleko od počí-
tačů, tabletů a telefonů. V souladu  
s platnou legislativou bude v dět-
ských pískovištích vyměněn písek, 
aby si i ti nejmenší mohli užít co nej-
více zábavy venku.

Od 1. května bude opět navýšen 
počet zaměstnanců, kteří se starají 
o čistotu v našem obvodě, a to kon-
krétně o 10 lidí z Úřadu práce ČR. 
Věřím, že tato spolupráce s Úřadem 
práce ČR bude nadále fungovat a náš 
obvod díky tomu bude moci využívat 
pomocnou sílu lidí, kteří jsou na trhu 
práce již delší dobu bez pracovní pří-
ležitosti.

Přeji vám krásné slunné dny, defini-
tivní rozloučení se zimou a pozitivní 
náladu!

Petr Menšík
místostarosta 
městského obvodu Vítkovice

Z OBVODU

Hádky kvůli kontejnerům 
na tříděný odpad jsou zbytečné!

ho k separaci odpadu toho, kdo sem 
přinese svůj odpad, tříděný či směsný. 
Kdokoliv z občanů Ostravy totiž může 
odpad ze své domácnosti odložit do 
kterékoliv k tomu určené nádoby na 
území města. Výjimku tvoří pouze malé 
popelnice na směsný odpad a nádoby 
na bioodpad u rodinných domů, které 
slouží potřebám konkrétní domácnos-
ti. Ty ale většinou bývají umístěny na 
soukromém pozemku, kam cizí osoby 
nemají přístup,“ vysvětluje Vladimíra 
Karasová a podotýká, že zejména na 
sídlištích bývá problém s nedostatkem 
prostoru pro umístění kontejnerů na tří-
děný odpad. „Město se je ale rozhodně 
snaží umísťovat podle hustoty zástavby 
tak, aby jejich kapacita odpovídala po-
třebám dané lokality. Pokud však mají 
občané pocit, že do kontejnerů v místě 
jejich bydliště přináší odpad mnoho lidí 
z okolí, takže tyto kontejnery jsou často 
přeplněny a vznikají zde černé skládky, 
mohou dát na Magistrát města Ostravy 
podnět k navýšení počtu odpadových 
nádob v dané lokalitě. 

Pokud bude jejich požadavek uznán 
jako oprávněný, bude příslušný od-
bor magistrátu společně s OZO hledat 
možnosti, jak počet nádob v inkrimino-
vaném místě navýšit. Podání podnětu  
k navýšení počtu kontejnerů, nikoliv od-
hánění spoluobčanů, kteří chtějí odložit 
odpad do některé z nádob ve městě,  
je jedinou možnou cestou k vyřešení 
daného problému.“                                 -gl-

Městská policie Ostrava začala kvůli 
aktuální epidemiologické situaci s pre-
ventivní online výukou. Protože preven-
ce je grunt!

Preventivní online besedy jsou zamě-
řeny na žáky prvního i druhého stupně 
základních škol.

Samotná výuka probíhá formou pre-
zentací, které jsou speciálně upraveny 
podle jednotlivých témat besed. Děti 
mohou prostřednictvím počítače re-
agovat na otázky strážníků, nebo jim 
klást otázky k probírané tématice.

Pro ty nejmenší jsou připraveny be-
sedy k bezpečnému chování ve městě. 
Pro žáky druhého stupně pak strážníci 
nachystali besedy o nástrahách a výho-
dách kybernetického prostředí.

Jednotlivé besedy už odstartovaly  
a budou pokračovat podle projeveného 
zájmu škol.

1. třída – Prvňáčci v bezpečí
Cílem je upozornit děti na rizikové 

situace, se kterými se mohou setkat  
v době, kdy jsou bez dozoru rodičů. Po-
mocí her, do nichž se děti aktivně zapo-
jují, si osvojují správné návyky bezpeč-
ného chování v situacích každodenního 
života.

Strážníci přenesli prevenci  
pro žáky škol do online prostředí

4. třída – Strážník, můj pomocník
Besedy přiblíží výhody dodržová-

ní zákonů a právních norem v běžném  
životě. Děti získávají základní informace 
také o funkci integrovaného záchranné-
ho systému a linkách tísňového volání.

5., 6. a 7. třída – Netiketa, rizika 
internetu a sociálních sítí
Cílem je ukázat možnosti a způsoby 

práce v online prostředí tak, aby byl in-
ternet a sociální sítě dobrý sluha, nikoliv 
špatný pán. Strážníci nahlédnou s dětmi 
do problematiky šikany, stalkingu, gro-
omingu a kyberkriminality. V besedě se 
děti také dozvědí, jak pomoci oběti ky-
bernetické kriminality, a na koho se ob-
rátit, když budou potřebovat sami po-
moc odborníků.      Jindřich Machů, MPO
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Pomůžeme vám s péčí o seniory 
Moderní medicína často za-

chraňuje a prodlužuje životy, 
bohužel však už neřeší kvali-
tu života poté, co je život za-
chráněn. Ale většina seniorů 
a handicapovaných touží žít 
co nejdéle ve vlastním bytě 
nebo domě. Co však dělat, 
když to zdravotní stav neu-
možňuje? 

Možností je využití služby 
osobní asistence přímo v 
domácnosti. Osobní asisten-
ce je určena lidem od 18 let 
věku, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby, aby zvládali 
úkony, které by dělali sami, 
kdyby neměli žádná omeze-
ní či postižení. Proto službu 
poskytujeme již od roku 2015 
podle kapacitních možností, 
24 hodin denně, 7 dnů v týd-

nu na území Ostravy a v při-
lehlých obcích. 

V čem vlastně osobní asi-
stence spočívá? Osobní asi-
stentky poskytují pomoc a 
podporu při 
zvládání zá-
kladních život-
ních potřeb a 
situacích, jako 
jsou osobní 
hygiena, kou-
pání a použí-
vání WC, pře-
suny na lůžko 
nebo vozík, 
dohled při zajištění bezpečí, 
při péči o sebe (oblékání, če-
sání), při přípravě a podávání 
stravy, dodržování pitného 
režimu, včetně dohledu nad 
užíváním léků, nakupováním, 

doprovodu k lékaři nebo na 
úřad či procházku. Součás-
tí je také donáška nákupů a 
dalších drobných běžných 
úkonů v domácnosti, při 

smysluplném 
trávení volné-
ho času atd.

V ý h o d y 
osobní asis-
tence spočí-
vají především 
v tom, že je 
služba zajišťo-
vána v domác-
nostech klien-

tů, tzn. v jejich přirozeném 
prostředí a podle aktuálních 
požadavků a potřeb klientů. 
Klientům pomáháme udržet 
zdravotní stav, případně ho 
i zlepšit pomocí aktivizace a 

VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Nejstarší porodnice v Ostravě    
slaví 100. výročí svého založení

rozvíjení jemné motoriky a v 
neposlední řadě umožňuje-
me rodinným příslušníkům 
klientů vrátit se do pracov-
ního života, popř. si odpoči-
nout. Nedílnou součástí kva-
litní služby osobní asistence 
je také komunikace nejen s 
klientem, ale i rodinou. Cílem 
je také poskytnout klientům i 
základní poradenství a aktu-
álně řešit jejich potřeby. 

A jak požádat o služby 
Péče srdcem, z. ú. Stačí kdy-
koliv zavolat. 

Kontakt
Tel. č.: 777 147 587, e-mail: 

reditelka@pecesrdcem.cz
Mírová 98/18, 703 00 Ost-

rava-Vítkovice
Jana Vávrová, ředitelka
www.pecesrdcem.cz

Už sto let pomáhají zdravotníci v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice na svět novorozencům 
ve zdejším centru péče o matku a dítě. Aktuálně největší soukromá porodnice v Česku, která 
zvládala již ve svých začátcích kolem tisíce porodů ročně, poskytuje péči dosud. Jedná se 
tedy o nejdéle fungující porodnici v Ostravě. Základní kámen porodnice byl položen 20. ledna 
1920. Celá stavba byla dokončena za 20 měsíců a celkové náklady se vyšplhaly na 1,5 milionu 
korun. V roce 1921 byl Ústav pro péči o matku a kojence slavnostně otevřen. Součástí dvoupatrové budovy byla poradna pro 
matku a kojence, gynekologické oddělení i ambulance, kojenecké a porodnické oddělení, porodní a operační sál i mléčná 
kuchyně. Primářem byl jmenován první český lékař v této nemocnici, doktor Josef Šimeček. Prvním narozeným miminkem 
se stal 29. srpna 1921 Jaroslav ze Staré Bělé.

nebo o občany s handicapem

Významný historický milník 
si nemocnice sice připomene 
až v srpnu, ale slavit se chys-
tá už teď, a to nejen s nastá-
vajícími a čerstvými mamin-
kami, které si tuto nemocnici 
vyberou k narození svého 
miminka.

„Na významné jubileum 
naší porodnice jsme se již 
dlouho těšili a pro širokou 
veřejnost plánovali mnoho 
zajímavých akcí. S ohledem 
na epidemiologickou situaci 
jsme však museli v posled-
ních měsících naše plány 
přehodnotit a přenést je do 
virtuálního prostředí. V prů-
běhu roku budeme naše pří-
znivce informovat o jednotli-
vých projektech, které máme 
k příležitosti stoletého výročí 
připraveny,“ poodhaluje plá-
ny Ivana Lukáčová, primářka 
gynekologicko-porodnic-

Pokračování na str. 7Stará nemocnice
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Pomáhá Spirála
Pandemie koronaviru způ-

sobuje stále častěji psychic-
ké problémy i u lidí, kteří by 
za běžných okolností odbor-
nou pomoc zřejmě vůbec 
nepotřebovali. Nezisková 
organizace Spirála Ostrava, 
která se dlouhodobě věnuje 
podpoře duševního zdra-

Covid-19 zhoršuje psychiku i u zdravých lidí

ví, kvůli vzrůstající popt áv-
ce plánuje v Ostravě otevřít 
nové prostory. Odborníci 
různých specializací budou 
veřejnosti nabízet pomoc, 
skupinové terapie i worksho-
py. Na podporu projektu ote-
vírá Spirála Ostrava sbírku na 
portálu darujme.cz.

Kontakt:
Eva Krestová, ředitelka orga-
nizace, tel.: 606 053 619
eva.krestova@spiralaostrava.cz
www.spirala-ops.cz
www.darujme.cz

Organizace Spirála Ostra-
va vyzývá veřejnost i fi rmy v 
Moravskoslezském kraji, aby 
se zapojily do veřejné sbírky, 
která umožní rozšíření stáva-
jících prostorových i perso-
nálních kapacit.

Hlavním posláním orga-
nizace Spirála Ostrava je 
zvýšení uplatnitelnosti lidí 
s duševním onemocněním 
v běžném životě a zmírně-
ní stigmatizace duševních 
nemocí. Lidem s psychický-

mi problémy poskytuje tato 
organizace sociální služby 
a zároveň je i zaměstnává. 
V současné době nabízí 
uplatnění v oblasti cateringu, 
úklidových činností, šicí dílně 
či údržby zeleně. 

www. nemocniceostravavitkovice.agel.cz

kého oddělení Nemocnice 
AGEL Ostrava-Vítkovice, 
a zdůrazňuje, jak razant-
ní proměnou porodnictví, 
stejně jako všechna odvět-
ví medicíny, za posledních 
sto let díky rozvoji techniky 
a lékařských věd prošlo. 
„Diagnostika počátku těho-
tenství se díky ultrazvuku 
a detekci těhotenského hor-
monu posunula téměř do 
prvních týdnů po oplodnění. 
Na vynikající úrovni je rov-
něž péče o těhotnou ženu, 
včasná diagnostika vroze-
ných vývojových vad, chro-
mozomálních abnormalit 
a rizikových stavů těhotných, 
o které je pečováno v cent-
rech pro rizikovou gravidi-
tu. O takových možnostech 
mohli lidé před sto lety jen 
snít.“

K významným změnám do-
šlo i v procesu samotného 
porodu, který na počátku 20. 
století probíhal běžně v do-
mácím prostředí s asistencí 

porodní báby. Nemocniční 
péče byla obtížně dostup-
ná, v celé republice bylo jen 
několik málo porodnic. Dnes 
není plánovaný porod mimo 
zdravotnické zařízení podle 
České gynekologicko-po-
rodnické společnosti vzhle-
dem k rizikům pro dítě i mat-
ku vůbec doporučován.

Během uplynulých sto let 
došlo k významnému po-
klesu počtu předčasných 
porodů a výraznému snížení 
novorozenecké i mateřské 
úmrtnosti. „V roce 1925 ze-
mřelo podle dohledatelných 
dat okolo 800 rodiček roč-
ně na tzv. horečku omladnic, 
což je závažné zánětlivé one-
mocnění dělohy po porodu, 
se kterým se dnes už prak-
ticky téměř nesetkáváme. 

V posledních letech se 
v Česku počty zemřelých 
žen pohybují do 10 na 100 
tisíc porodů za rok,“ uvádí 
primářka Lukáčová a dodá-
vá, že změny v porodnictví 
se netýkají pouze diagnosti-
ky a péče, ale také přístupu 
rodičů k porodu. „Porod vět-
šinou neprobíhá v domácím 
prostředí, ale otec u porodu 
se stal naprostou samozřej-
mostí. A změnil se i vztah 
mezi ženou a lékaři, jejichž 
přístup býval v minulosti více 
autoritativní. Dnes se snaží-
me rodičkám a jejich porod-
ním plánům vycházet vstříc. 
Z rodičky-pacientky se stal 

partner, jehož názoru naslou-
cháme a respektujeme ho.“

Na otázku, kam dále se 
může obor porodnictví roz-
vinout za dalších sto let, pri-
mářka odpovídá: „Byla bych 
upřímně ráda, kdyby dále 
klesala novorozenecká a ma-

teřská úmrtnost. Vzhledem 
k vývoji nových technologií 
předpokládám, že za 100 let 
bude určitě výrazně sníže-
na nejen úmrtnost dětí, ale 
hlavně snížená jejich nemoc-
nost, a tedy i postižení dítěte 
v důsledku porodu. Je mož-
né, že se posune i hranice ži-
votaschopnosti plodu, která 
je dnes na hranici 22. až 24. 
týdne těhotenství.“

V porodnici Nemocnice 
AGEL Ostrava-Vítkovice při-
šlo v loňském roce na svět 1 

609 dětí. Většina rodiček vy-
užívá možnost přítomnosti 
otce či jiného doprovodu u 
porodu, často i u císařského 
řezu.  Maminky mají k dispo-
zici pět krásně zrekonstru-
ovaných nadstandartních 
pokojů, o které je mezi nimi 

Pokračování ze str. 6

velký zájem. Centrum péče 
o matku a dítě poskytuje 
komplexní služby pro těhot-
né před porodem, podporu-
je kojení, provozuje laktační 
poradnu, poradenství pro 
odvykání kouření u matek, 
ve spolupráci s rehabili-
tačním oddělením probíhá
i cvičení pro těhotné a kurzy 
manipulace s dítětem Něžná 
náruč.

Lenka Němečková
Foto: Archiv Nemocnice 
AGEL Ostrava-Vítkovice

Mléčná kuchyně

Novorozenecké oddělení
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Po první jarní vlně korona-
virové pandemie loňského 
roku, kdy byly uzavřeny ma-
teřské školy, nás neminulo 
ani uzavření při další jarní 
vlně roku letošního. Od 1. 
března 2021 byla MŠ Kořen-
ského, stejně jako jiné školky, 
uzavřena. 

Rozhodnutí padlo opět 
rychle, ale jelikož už jsme 
měly zkušenost z loňska, vě-
děly jsme, že tento okamžik 
může kdykoliv nastat, a pro-
to jsme byly dopředu připra-
veny. 

Distanční vzdělávání je 
pro předškolní děti povinné  
a je na každé mateřské ško-
le, jaký přístup k vzdělávání 
si zvolí. 

Na webové stránky školy 
jsme vytvořily odkaz k  dis-
tančnímu vzdělávání, kde 

Sára a Nikola Salvetovy, žákyně Základní školy Šalounova, 
se zúčastnily mezinárodní dětské kreslířské soutěže Jdeme 
to toho, věnované 60. výročí ruské kosmonautiky, prvnímu 
letu do vesmíru. Soutěže se zúčastnilo přes 200 žáků z růz-
ných zemí světa, například z Velké Británie, Egypta, Arménie, 
Ruska, Běloruska, Kyrgyzstánu. O nejzdařilejších výtvarných 
pracích rozhodovala nejen odborná porota, ale i online divác-
ká porota. A právě tato porota zařadila naši výtvarnou práci 
mezi deset nejlepších.

Navíc Nikola Salvetová, žákyně 7. třídy, se zúčastnila 55. roč-
níku festivalu Puškinův památník.   Za podpory Ministerstva 
kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a České asociace rusistů byl festival tentokrát organizován 
v  online režimu. V  kategorii sólová recitace Nikola překrás-
ně a procítěně přednesla básničku ruského spisovatele Ivana  
Surikova Zima.  Jsme na Sáru a Nikolu velice pyšní!

Text a foto: Jelena Trávníčková, učitelka

rodiče o všem novém infor-
moval náš nový kamarád, 
skřítek Vítek předškoláček. 
Nezapomněly jsme ani na 
kroužek Metoda dobrého 
startu, který u nás v MŠ pro 
předškoláky máme. Vložily 
jsme rodičům videonávod, 
jak s dětmi pracovat, posílaly 
jsme postupně také pracov-
ní listy a hudební nahrávky 
písní.

Po domluvě s  rodiči jsme 
již na začátku školního roku 
nakoupily sešity pro před-
školáky Půjdeme do školy, v 

nichž je zahrnuto 
vše, co by před-
školák měl umět, 
než nastoupí do 
školy. Obsahují 
úkoly na řečo-
vý rozvoj, rozvoj 
myšlení, zrakové-
ho i sluchového 
vnímání, ale také 
cviky motorické 
a grafomotoric-
ké, které jsou pro 
vstup do školy 
velmi důležité. 
Nezapomíná se 
zde ani na rozvoj 
paměti a úko-
ly zaměřené na 
etickou výcho-
vu. V  neposlední 
řadě zde nechybí 
ani motivace – ří-
kanka nebo há-
danka k tématu. 

Tyto úkoly jsme 
doplnily vytvoře-
ným „zábavovní-

kem“, neboli inspirací k  dal-
ším činnostem. Například 
pomoc doma při úklidu, růz-
né vyhledávání věcí při pro-
cházkách, samostatné vy-
tvoření zdravé svačinky, zpěv 
písní a spoustu dalšího. Tyto 

úkoly nejsou nijak náročné 
na materiál ani prostor a vše 
se zvládne z pohodlí domo-
va z  obyčejných věcí, které 
všichni doma máme.

Rodiče dostali e-mailovou 
adresu, na kterou nám zasíla-
li spoustu fotografií a pár řá-
dek, které nám dělají radost. 
Bohužel ale vše má svá úskalí 
a my brzy zjistily, že e-mailo-
vá komunikace je dosti ome-
zená, hlavně po technické 
stránce, kdy rodičům nešla 
posílat delší videa dětí a jiné 
větší soubory.

Proto jsme se rozhodly 
vytvořit uzavřenou skupinu 
na Facebooku. Informovaly 
jsme o tomto kroku rodiče 
a už jen sledovaly, jak nám 
přibývají žádosti o přidání 
se do skupinky. Rodiče se 

Distanční vzdělávání v MŠ Kořenského

ihned zapojili a začali nám 
plnit stránku krásnými foto-
grafiemi i videy. Na stránku 
skupinky i na webové stránky 
stále vkládáme nové inspira-
ce, nové výzvy dětem a jsme 
rádi, jak se nám spolupráce 
daří. Samotní rodiče a děti 
nám sem vkládají spoustu 
pěkných nápadů, které sami 
vymyslí nebo objeví. Ať už na 
výtvarné činnosti, či třeba na 
uspořádání rodinného plesu. 

Máme velice kreativní rodi-
če a jsme rády, že děti mů-
žeme vidět alespoň touhle 
formou. Doufáme však, že se 
do naší školičky brzy vrátíme 
a uvidíme se s dětmi i jejich 
rodiči tak, jak si nejvíce pře-
jeme. 

Kolektiv MŠ Kořenského 
v období uzavření MŠ

I v době covidové naše škola aktivně žije!
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PORG a distanční výuka

týká studentů – pokud se jich zeptám, zda by 
se chtěli vrátit do školy, není jejich odpověď 
jednoznačná. Mladší ročníky většinou ano, ne-
boť jim chybí kamarádi a kolektiv třídy. U star-
ších stu-
dentů cí-
tím jakési 
smíření se 
situací, jak 
sami říkají: 
„Zvykli jsme 
si.“ A to mě 
docela děsí…
Ale jak se 

říká – všech-
no zlé je 
k  něčemu 
dobré. Ke 
kladům pa-
tří bezespo-

ru prohloubení 
počítačové gra-
motnosti dětí. 
Z a z n a m e n a l a 
jsem obrovský 
pokrok u dětí, 
které neuměly 
s počítačem pracovat – vytvořit a poslat dokument 
ve Wordu byl problém. Nyní uživatelsky zvládají 
všichni tyto nástroje dokonale, což je pro ně do bu-
doucna určitě výhoda. 

A ještě mě napadá jeden nezanedbatelný klad 
distanční výuky – odpadá suplování. Několik karan-

tén učitelů se na výuce vůbec 
neprojevilo.

Kateřina Polívková 
učitelka českého jazyka 
a literatury na gymnáziu
PORG a distanční výuka

Suplování odpadá…
Distanční výuka začala v naší škole v pon-

dělí 16. března 2020, kdy učitelé i stu-
denti museli velmi rychle zvládnout práci 
v  Microsoft Teams. 
Na úplném začátku 
šlo spíše o jakési pře-
dání informací stu-
dentům na dálku, ale 
velmi rychle se v tom-
to prostředí začalo 
v podstatě „normálně“ 
vyučovat. 

Někteří studenti zpo-
čátku přistupovali k to-
muto typu vzdělávání 
jako k nějakému „provi-
zornímu“ řešení. Velmi 
brzy však zjistili, že se 
jedná jen o jiný způsob 
výuky a že vše by mělo fungovat stejně 
jako ve škole při prezenčním studiu.

Samozřejmě, že distanční výuka nemů-
že adekvátně nahradit výuku prezenční. 
Zvlášť když trvá s malými přestávkami rok. 
Negativ se najde celá řada – pro mě jako 
učitelku je asi nejtěžší přerušení kontaktu 
s dětmi, neboť právě každodenní setkání ve 
třídě a komunikace se studenty je vlastně dů-
vod, proč tuto práci 32 let vykonávám a proč 
mě naplňuje. Z  kontaktu ve třídě čerpám 

energii, takže 
rok mi právě 
ona energie 
už docela 
chybí. Navíc 
je velmi vy-
čerpávající 
trávit den-
ně u počí-
tače i 12 
hodin.

Co se 

Komentáře žáků 
zaznamenala Martina Čiklová, 
zástupkyně pro první stupeň
Foto: archiv školy
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Úvodem úryvek z  dobo-
vého úředního dokumentu 
k domu, jenž získal číslo po-
pisné 732 v ulici Štramberské 
č. 10 v  Ostravě-Vítkovicích: 
„…kolaudační komise zjistila 
naprostou nezávadnost a so-
lidní provedení, může každý 
byt tohoto domu býti věno-
ván k obývacím účelům“. Vý-
ňatek je z povolení k obývá-
ní a užívání stavby, které se 
dochovalo v archivu zdejšího 
stavebního úřadu. Bytový 
dům s osmi byty byl jako vol-
ně stojící objekt s číslem po-
pisným 732 v ulici Štramber-
ské č. 10 ve Vítkovicích pře-
dán v  roce 1922 do užívání 
zaměstnancům Vítkovického 
horního a železohutního tě-
žířstva.  

Později, v  roce 1930, 
k němu i ostatním shodným 
objektům (Štramberská 6, 14 
a 18) byly vystavěny omíta-
né přístavby a poté i nárožní 
dům, jenž uzavřel „úřednic-
kou kolonii“ v ulici Štramber-
ské směrem do ulice Ruské. 
Společně zde neodmyslitel-
ně po dlouhá léta tvoří kvalit-
ní, ale zejména nadčasovou 
bytovou zástavbu. A že se 
zde bydlelo dobře, je zřejmé 
ze vzpomínek našich obyva-
tel, kteří tu dobu prožili.

Domy zakusily mnohé,  
prvorepublikový rozkvět 
lokality, válku i změnu reži-

Štramberská 10, dům, jenž před 100 lety 
obdržel číslo popisné 732
V ulici Štramberské začíná rekonstrukce domu č. 10, jemuž hrozila demolice. Histo-

rii objektu a také jeho budoucnosti je věnován článek Vojtecha Kisse, místostarosty 
městského obvodu Vítkovice.

tě, upravena veřejná zeleň. 
Dům, který byl na tom po-
dobně, jako Štramberská 10, 
rovněž historicky samostat-
ně stojící objekt na adrese 
Štramberská 6, prošel právě 
díky tomuto dotačnímu ti-
tulu komplexní rekonstrukcí. 
Původně byl také vybydlený 
a zabezpečený proti vstu-
pu nežádoucích osob. Po 
opravách lokalita prokoukla, 
zkrásněla, ovšem až na ob-
jekt, o kterém píšeme, jenž 
byl v  té době v  soukromém 
vlastnictví. Tato skutečnost 

Dobové foto z ul. Štramberská z let 1921–1922
zdroj kniha VÍTKOVICE, str. 34, ISBN 80-238-8498-0

mu. Během let 1971–1990, 
kdy tehdejší vedení města 
rozhodlo, že Ostrava bude 
rozdělena na čtyři městské 
obvody, byla část Vítkovic 
přičleněna k  Moravské Os-
travě a část k  Ostravě-Zá-
břehu. Během té doby zde 
probíhalo masivní  sestěho-
vání nepřizpůsobivých osob 
z  Ostravy i okolí, což zapří-
činilo postupné vybydlení i 
tohoto domu a jeho napros-
tou devastaci. Po revoluci  
v  90. letech nově zřízený 
městský obvod Vítkovice 
usiloval o získání financí pro 
jeho opravu, finanční krytí  
k záměru vybudovat zde slu-
žební byty pro policisty a ha-
siče se však nenašlo. Dům byl 
následně opakovaně přepro-
dán a teprve v nedávné době 
se v rámci realizace projektu 
Integrovaného plánu rozvoje 
města pod názvem Budouc-
nost Vítkovic podařilo statu-
tárnímu městu Ostravě zís-
kat obrovský balík financí jak 
na revitalizace bytového fon-
du, tak také veřejných ploch.  
V  průběhu let 2009–2013 
tak byly realizovány opravy 
rozsáhlého bytového majet-
ku a na řadu přišla také ulice 
Štramberská 6–18, později i 
protější domy s orientačními 
čísly 29 a 29A. Revitalizová-
ny byly fasády domů i chod-
níky, vybudována parkoviš-

negativně ovlivňovala celý 
estetický dojem revitalizo-
vaného území, proto vedení 
městského obvodu apelova-
lo na statutární město Ostra-
vu tak dlouho, až město Vít-
kovicím nakonec pomohlo 
objekt vykoupit a vlastnické 
vztahy znovu zcelit. Na jeho 
pořízení jsme se v roce 2017 
finančně podíleli společně  
s městem Ostravou.

Přesto měl dům opět na-
mále, nechybělo mnoho  
a ustoupil by demolici, jeli-
kož opět nebylo možné za-
jistit finanční krytí na jeho 
celkovou rekonstrukci. Avšak 
právě jeho historie výstavby 
stavebním průzkumem pro-
kázala, že samostatně stojící 
objekt, na nějž byly později 
navázány přístavby, by jeho 
strhnutím poškodil celý nos-
ný systém uliční zástavby. 
Definitivně bylo rozhodnuto 
o tom, že náklady na static-
ké zajištění navazujících ob-
jektů včetně zajištění ochra-
ny procházejícího topného  
koridoru v  suterénu objektu 
by dosahovaly takové výše, 
že od demolice bylo nadob-
ro upuštěno. Později se uká-
zalo, jak bylo toto rozhod-
nutí žádoucí, ačkoliv objekt 
od roku 2017 až dosud stále 
chátral.  

Pokračování v  červnovém 
vydání Vítkovického zpravo-
daje

Vojtech Kiss, místostarosta městského obvodu Vítkovice
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Jste dítě, dospělý či senior? Nudíte se? Nevíte, co s volným 
časem? Kondička nic moc? Máte pocit, že ve Vítkovicích není 
co dělat? Fajn, tak se vypravte do ulice 1. máje 34/120 a hle-
dejte Colliery CrossFit® Ostrava. Tady budete mít o zábavu  
i skvělou fyzičku postaráno!

Colliery SRDCEM
Nebo si zjistěte něco víc o činnosti neziskového spolku Co-

lliery SRDCEM, z. s., v Mírové ulici č. 19, který Colliery CrossFit 
Ostrava založil Jeho  hlavními cíli jsou podpora mladých 
talentovaných atletů do 18 let v  rámci propagace sportu 
CrossFit ČR, zapojení seniorů i osob s mentálním či fyzickým 
handicapem do programu CrossFit, podpora dětí ze znevý-
hodněného prostředí a smysluplné využití volného času dětí  
a mládeže a vedení ke zdravému způsobu života. Spolek 
chystá například letní sportovní tábory pro děti do 11 let – Su-
mmer CrossFit kids a připravuje i projekt CrossFit do škol.

Colliery & UAX! 
příměstský tábor se bude konat již toto léto!
Kromě toho Colliery CrossFit® Ostrava připravuje i super 

příměstský tábor, který se bude konat od 19. do 23. červen-
ce. V ceně 3 tisíce korun je strava, velký balíček dárků v de-
signu UAX!, program, vstupy, cestování a fantastické zážitky. 
Více informací o aktivitách Colliery CrossFit® Ostrava přinese-
me v následujících vydáních zpravodaje. 

www.collierycrossfit.com

Zbystřit by měli všichni fa-
noušci špičkové techniky. 
Budou totiž mít šanci podílet 
se na vývoji světlometů pro 
nové modely osobních aut 
prémiových značek. HELLA 
našla v Ostravě dobré záze-
mí a dlouhodobě podporuje 
ostravské technické školy  
a úzce s nimi spolupracuje. 

Ve vývojovém centru spo-
lečnosti HELLA, které by se 
mělo během krátké doby 
stát evropským vývojovým 
centrem, nachází uplatnění 
také absolventi ostravských 
vysokých škol. Jedním z nich 

je Adam Strakoš. „V  HELLA 
Mohelnice pracuji od roku 
2015. Vystudoval jsem Fa-
kultu elektrotechniky a in-
formatiky VŠB-TU Ostrava. 
Jako bývalý optický výpo-
čtář a následně Lead Light 
Engineer jsem přijal velkou 
osobní výzvu a začal vyko-
návat funkci vedoucího sys-
témové skupiny v pobočce 
HELLA v  Ostravě,“ nelituje 
Adam, který se dnes podílí 
na koordinaci činností vývoje 
světlometů kromě jiného pro 
zákazníka Mercedes-Benz.

HELLA je silná nadnárodní 

Děti i dospělí, makejte 
s Colliery CrossFit® Ostrava!

INZERCE

rodinná společnost s více jak 
stoletou tradicí. S jejími svět-
lomety se můžete setkat u 
řady vozidel, nejnověji u Ško-
dy Enyaq nebo BMW řady 5.

HELLA právě nyní rozši-
řuje svůj globální vývojový 
tým v  Ostravě, což je velká 
příležitost pro ty, které zají-
mají nejnovější trendy z ob-
lasti aplikované elektroniky, 
vývoje optických systémů  
a mnoha dalších technických 
oborů. Vývojové centrum 

v Pustkovci, nebo nově vybu-
dovaná špičková zkušebna 
v Hrabové nabízejí uplatnění 
mnoha odborníkům včetně 
zdejších absolventů. Ostrava 
tak nebude muset trpět odli-
vem kvalifikovaných pracov-
níků, což je benefit, z něhož 
mohou těžit lidé i město. Po-
kud se chcete dozvědět více 
o nabízených pracovních 
pozicích, navštivte stránky 
hella.jobs.cz.

www.hella.jobs.cz

V Ostravě jsou vyvíjeny světlomety pro Mercedes-Benz



- úklid a drobná údržbu 
dětských hřišť,

- jarní úklid města – spo-
čívá v  odstranění zbytků 
posypových hmot na  svěře-
ných místních komunikacích 
a chodnících,

- podzimní úklid obce – 
úklid komunikací, chodníků, 
parkových ploch od listí, vět-
ví a odpadků,

- denní úklid obce – odstra-
ňování nepořádku v  ulicích 
města, kolem sběrných míst 
na  tříděný a  komunální od-
pad na  veřejných prostran-
stvích města, včetně ručního 
sběru odpadků.

Dušana Bernatíková 
vedoucí odboru KSDaHS

    archiv odboru

INFORMUJEME Vítkovický zpravodaj
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POMOC, PODPORA

V současné době máme ve 
stálém pracovním poměru 
mistry VPP, řidiče, dělníky 
s  elektro motorovým nářa-
dím, stavební dělníky, uklí-
zečky, zahradnici, správce 
hřiště a dělníky čištění města, 
kteří jsou přijímání z  Úřadu 
práce Ostrava na dobu urči-
tou. Uchazečům o zaměstná-
ní je takto zprostředkována 
práce z důvodu jejich problé-
mů s pracovním uplatněním. 
Jedná se o časově omezené 
pracovní příležitosti spočí-
vající zejména  v údržbě ve-
řejného prostranství, úklidu 
a komunikací nebo jiných 
obdobných činnostech. 

V technickém dvoře jsou 
umístěny velkoobjemové 
kontejnery, do nichž je uklá-
dán odpad z  odpadkových 
košů i založených černých 

CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA 
Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice 

 
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. 
 

            
 
 

 

Potřebujete poradit s péčí o svého blízkého? 
 

 

V rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Charitního střediska sv. Kryštofa 
– mobilního hospice a ošetř. služby Vám nabízíme možnost seznámit se s tím 

 
JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO  

V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 
 
Na setkání se dozvíte, jak zvládnout péči  
o méně pohyblivého, částečně nebo plně 
imobilního člověka. Nabízíme informace  
a praktické ukázky např. z těchto oblastí: 
 
 podávání stravy, tekutin a léků, 
 pomoc při osobní hygieně, 
 polohování a prevence proleženin, 
 výměna lůžkovin, 
 kompenzační pomůcky a půjčování, 
 jak si požádat o příspěvek na péči atd. 
 
Praktické ukázky je možné po domluvě 
předvést i přímo ve vaší domácnosti. 
 
Místo: Hospic sv. Lukáše (dle hyg. opatření – individuální konzultace nebo 
společně - zasedací místnost – 2. p.), Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice 
 
Kdy: 20. 5. 2021, 14.00-17.00 h (další termíny možné dle domluvy). 
 
Přihlášení: Charitní hospicová poradna, Charvátská 785/8, Ostrava-
Výškovice, tel.: 599 508 533, mobil: 731 534 002, Mgr. Alexandra Čubová, 
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz web: www.ostrava.charita.cz 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Seznamte se s aktivitami odboru komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy

DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ 
NERUDOVA 49 – TECHNICKÝ DVŮR

Odbor KSDaHS má i své detašované pracoviště, které se nachází v objektu v ulici Nerudově 49, a to včetně technického 
dvora, kde je umístěna jak technika pro úklid a údržbu městského obvodu, tak kanceláře a zázemí mistrů a dělníků. 

skládek. Na ploše dvora je 
rovněž uskladněno dřevo, 
které je určeno k  dalšímu 
prodeji občanům Vítkovic, a 
dlažba, jsou zde rovněž skla-
dy soli a inertního materiálu 
pro zimní údržbu a rovněž 
další stavební materiál po-
třebný pro údržbu obvodu.

Hlavním úkolem pracovníků 
tohoto pracoviště je zabez-
pečení čistoty obce, sprá-
va a  údržba veřejné zeleně, 
údržby dětských hřišť, údrž-
ba majetku obce a ostatních 
veřejně prospěšných služeb 
zaměřených na obec, obyva-
telstvo a  příspěvkové orga-
nizace. K  povinnostem patří 
i provádění drobných oprav 
místních komunikací, zajiště-
ní výzdoby, realizace a údrž-
ba svislého dopravního 
značení, čištění komunikací 

Charita Ostrava v rámci aktivit Charit-
ní hospicové poradny nabízí možnost 
bezplatné účasti na semináři Jak pečo-
vat 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 20. května od 14 do 
17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 

Charvátská 785/8, Os-
trava-Výškovice. Podle 
hygienických opatření 
proběhne buď společný 
seminář, nebo individu-
ální konzultace, které je 
možné dohodnout i v ji-
ných termínech.

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

www. ostrava.caritas.cz

Jak pečovat o nemocného člověka 
v domácím prostředí

a chodníků, a to včetně zimní 
údržby. Časově nejnáročněj-
šími pracovními činnostmi 
jsou sekání travnatých ploch, 
úklid obce a údržba komu-
nikací v  zimním období. 
Pro  zajištění těchto činností 
je využíváno zejména tech-
nické vybavení v  majetku 
obce.

Naším technickým záze-
mím je zajišťováno přede-
vším:

- strojní a  ruční čištění ko-
munikací a chodníků,

- odstraňování trávy a ple-
vele z  povrchu komunikací 
a chodníků,

- odvoz odpadu z obecních 
košů, úklid kontejnerových 
míst určených pro  ukládání 
tříděného odpadu,

- opravy a  údržbu laviček 
a zábradlí,

hygienických opatření 
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PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍOslavujeme, hýbáme se!
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.

3. až 28. května, během půjčování
VÝSTAVA 100 LET KNIHOVNY
Výstava plakátů k 100letému výročí 

Knihovny města Ostravy.
3. až 31. května, online
ONLINE SOUTĚŽ – ZMATKY NAŠÍ 

KATKY
Ahoj, děti! Tento měsíc se vám opět 

hlásíme s novou soutěží. Tentokrát 
musíte pohledat to, co se v jednom 
velkém zmatku pomíchalo, schovalo 
nebo zatoulalo.  Pusťte se do pátrá-
ní, zadání najdete na stránkách naší 
knihovny: www.kmo.cz, pobočka Vít-
kovice, ve složce online soutěžení. 
Své odpovědi nám pište na adresu 
vitkovice.detske@kmo.cz.

Vaše knihovna

Kontakty:  
E-mail: vitkovice@kmo.cz,

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

Dějiny vítkovické knihovny začaly  
v roce 1921 a její minulost je v mnohém 
zahalena oblakem tajemství. 

Počátky knihovnictví ve Vítkovicích 
můžeme nalézt již v závěru 19. století. 
V roce 1864 zde vznikl například čte-
nářský spolek úředníků železáren, který 
dbal o svou knihovnu. Knihy do spol-
kové knihovny byly pořizovány svépo-
mocí samotnými členy spolku, ale také 
darem ze strany vítkovických železáren. 
Spolek se těšil značné oblibě, z 63 členů 
v  roce založení se rozrostl na 286 čle-
nů v roce 1908. K dispozici měl v hotelu  
3 místnosti a fotografickou komoru. Pro 
své členy spolek pořádal programy ze 
čtené literatury, zábavné večírky či ta-
neční akce. Své knihovny budovaly také 
další vítkovické spolky a organizace.

První česká obecní vítkovická knihov-
na vznikla až po první světové válce 
na základě knižních fondů místních 
spolků a jednotlivců. Prvním impulzem 
ke zřízení knihovny byl zákon o obec-
ních knihovnách z roku 1919. Roku 1920 
vznikly v Ostravě a okolí knihovní rady, 
které dbaly o zřízení místních knihoven. 
Knihovna ve Vítkovicích byla zpřístup-

něna veřejnosti 18. února 1921 a sídli-
la v  jenom z tzv. U- hausů na Mírovém 
náměstí. Jsou to domy stojící po obou 
stranách kostela, které mají půdorys 
písmena U. Byly postaveny z  režného 
cihlového zdiva, se sedlovou střechou. 
Společně s  knihovnou zde byla vybu-
dována také veřejná čítárna, která byla 
velmi dobře vybavena. Nabízela všech-
ny denní listy, týdeníky i obrázkové a 
beletristické časopisy. Samotná knihov-
na byla čtenářům otevřena denně, a to 
v dopoledních a odpoledních hodinách. 
Zájem čtenářů o služby knihovny byl 
značný. Prvním vítkovickým knihovní-
kem se stal doktor Vojtěch Martínek, 
profesor českého gymnázia v Moravské 
Ostravě, redaktor, básník a spisovatel. 

Pokračování v červnovém vydání

Knihovna ve Vítkovicích před 100 lety a dnes

Klasická půjčovní doba se může s ohle-
dem na aktuální epidemiologickou  
situaci lišit. Před návštěvou knihovny 
je nejlépe si aktuální otevření/uzavření 
knihovny a její provozní dobu zkont-
rolovat na našich webových stránkách 
www.kmo.cz či emailem nebo telefonic-
ky na pobočce.

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

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
rádi bychom vás pozdravili. A proto-

že na počátku května slavíme Den ma-
tek, kdy oslavujeme všechny maminky  
a vzdáváme jim tak poctu za život, péči 
a nekonečnou lásku, chtěli bychom 
všem maminkám a babičkám popřát 
krásný Den matek strávený v  kruhu 
svých nejbližších.

Co na vás v  květnu v  knihovně čeká? 
Pokračujeme v  oslavě svého stoletého 
výročí a květen se ponese i ve zname-
ní pohybu. Knihovna města Ostravy se 
zapojila do projektu Do práce na kole. 
Jedná se o celostátní výzvu, která se 
koná od 1. do 31. května a motivuje  
k cestování na kole, koloběžce, pěšky 
či poklusem. Cílem výzvy není podávat 
sportovní výkony, ale zajistit pravidel-
ný aktivní pohyb. Do výzvy se zapoji-
lo celkem 29 zaměstnanců knihovny.  
Zejména na dětské čtenáře bude bě-
hem května před knihovnou čekat  
barevný skákací panák, budeme rádi, 
když si přijdete zaskákat.

Po poměrně dlouhé době, kdy naši 
čtenáři mohli využívat pouze výdejové 
okénko, byly v  polovině dubna čtená-
řům zpřístupněny i půjčovny. Jsme rádi, 
že čtenářům můžeme opět nabídnout 
pravidelné výstavy v  galerii vítkovické 
pobočky KMO, které v  květnu odstar-

tujeme výstavou ke 100letému výročí 
knihovny. Pro malé čtenáře pokračuje 
online soutěžení, tentokrát s  názvem 
Zmatky naší Katky. Zveme všechny 
malé soutěživé čtenáře, aby se zapojili. 
Budeme se těšit na vaše odpovědi.

Přejeme vám krásný prosluněné květ-
nové dny a těšíme se na setkání s vámi 
v knihovně.                        Vaše knihovna
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VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ

Tajenka dubnové křížovky:  
Dnes nám například může připadat 

až neuvěřitelné, že Vítkovice kdysi spa-
daly pod hukvaldské panství. Všem, 
kteří tajenku vyluštili, blahopřejeme,  
a těm, kteří poslali odpověď, držíme 
palce!

VÍTKOVICEMI 
OSMI SMĚRY
BASTARD
BEÁTA
BEDRA
BOLTEC
BRAMBOR
CLOUMÁK
ČEKATEL
ČERNÝ DEN
DEBAKL
DIRIGENT
DUB LETNÍ
DUPLICITA
FERDINAND
HODNÁ MÁMA
CHOROBA
CHRAPOT
KANONÁDA
KLÁRA
KLIKA
KOKOSKA
KOKSÁRNA
KOMIKA
KOMOŇ
KOUKOL
KRMÍTKO
KUKLA

Legenda k osmisměrce:

Správné odpovědi zveřejníme vždy 
v  následujícím vydání Vítkovického 
zpravodaje.  

Pokud chcete soutěžit, pošlete nám 
výsledky svého luštění do 13. května 
buď na e-mail zpravodaj@vitkovice.os-
trava.cz, nebo poštou na adresu MOb 
Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ost-
rava-Vítkovice. Na obálku připište heslo 
TAJENKA. 

Ze všech správných odpovědí vylo-
sujeme co tři měsíce tři výherce, kteří  
se mohou těšit na zajímavou cenu. První 
výherci si tedy ceny převezmou v čer-
venci 2021.

Otevřenou mysl i pověstné štěstíčko 
přeje redakce Vítkovického zpravodaje

Pozn. red.: Připraveno ve spolupráci  
s firmou TURPRESS, vydavatelem křížo-
vek, osmisměrek a sudoku.

www.turpress.eu

Tajenka má 37 písmen

LÁZNĚ
LIPID
LVICE
MADRIGAL
MALÝ KRÁM
MALÝ STROM
MAMLAS
MARNOST
MATOUŠ
METAFORA
METEOR
MORČE
NÁLET
NAPALM
NÁVLADNÍ
NITRO
OBZOR
OPIUM
ORKÁN
OTMAR
PROROK
SLONÍ KEL
ŠKRTIČ
ÚNAVA
ZMÝLENÍ
ŽLÁBEK

Malá hádanka jen tak… 
Víte, na kterém z vítkovických domů se tato ozdoba nachází?        Foto: Petr Šimčík
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČE-
NÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ (ZÁJEMCE 
O ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE)
1. Kontaktní údaje správce osobních údajů  

      a pověřence pro ochranu osobních údajů
Správcem osobních údajů, tj. tím, kdo určuje účel a pro-

středky jejich zpracování, jakož i provádí zpracování samot-
né, je: statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice,  
IČ 00845451, se sídlem Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vít-
kovice, Kontaktní údaje správce: ID datové schránky: 7mqbr27, 
e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz;

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:
Martin Krupa – KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., se sídlem  

Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupen 
Romanem Klimusem, jednatelem, tel. č.: +420 602 705 686, 
e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52. Kon-
taktní údaje pověřence: e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz,  
tel.č. +420 724 356 825.

2. Účel zpracování osobních údajů
Účelem je shromažďování přihlášek do soutěže o nejkrás-

nější květinovou výzdobu městského obvodu Vítkovice 2021  
a vyhodnocení soutěže kromě jiného na základě údajů z těch-
to přihlášek a dále rovněž archivace přihlášek. Správce zpra-
covává tyto osobní údaje za účelem individuální a nezaměni-
telné identifikace osoby pro účely administrace a vyhodno-
cení soutěže. Správce osobních údajů nebude předávat takto 
získané osobní údaje třetím osobám ani do jiných států.

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním osobních 

údajů v následujícím rozsahu (označí se křížkem):

   příjmení        jméno       adresa       telefonní číslo

4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného práv-

ního předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj 
souhlas s jejich zpracováním za účelem podle odstavce 2;  
poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním  
je zcela dobrovolné.

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů tímto prohlašuje, že:
• uděluje tímto souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů v rozsahu výše uvedeném v části 3 tohoto souhlasu  
a je si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních úda-
jů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl 
informován, že bližší informace o svých právech jako subjektu 
údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, nalezne na strán-
ce www.vitkovice.ostrava.cz;

• byl shora označeným správcem osobních údajů, mj. rov-
něž i prostřednictvím jeho internetových stránek výše uvede-
ných, před udělením tohoto souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů podrobně informován o shora uvedeném účelu 
zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které správce 

osobních údajů potřebuje zpracovávat a o povinnosti správce 
archivovat vzniklou dokumentaci s osobními údaji po stano-
venou dobu od doby vyhodnocení a uzavření soutěže;

• byl podrobně seznámen s přihláškou do soutěže, do níž 
musí být subjektem údajů vyplněny všechny požadované 
údaje, včetně údajů osobních;

• byl seznámen s popisem postupu správce osobních údajů 
při nakládání s osobními údaji poskytnutými subjektem osob-
ních údajů ve vyplněné a podané přihlášce od okamžiku po-
dání této přihlášky až do okamžiku ukončení doby povinné 
archivace a likvidace dokumentů.

• další informace o přístupu k informacím, prostředkům 
a způsobu zpracování osobních údajů a poučení o dalších 
právech subjektu údajů jsou k dispozici na internetové ad-
rese: https://vitkovice.ostrava.cz/cs/o-vitkovicich/aktualne/
soutez-o-nejkrasnejsi-kvetinovou-vuzdobu-2021.

Subjekt osobních údajů tímto prohlašuje, že na základě 
všech podrobných informací uvedených na straně 15 a na 
podkladě zákonné úpravy zakotvené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném po-
hybu těchto údajů a v zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osob-
ních údajů se považuje být dostatečně informován a vážně  
a svobodně tímto uděluje shora označenému správci osob-
ních údajů souhlas ke zpracování osobních údajů za shora 
uvedeným účelem, v uvedeném rozsahu a na uvedené obdo-
bí.

V Ostravě dne ………………………………

………….................………………………………………. 
  Podpis subjektu osobních údajů
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
KVĚTINOVOU VÝZDOBU 2021

PODMÍNKY SOUTĚŽE

TOHLE NEPŘEHLÉDNĚTE Vítkovický zpravodaj

16 www.vitkovice.ostrava.cz

Přihlašuji se do soutěže v kategorii (zakřížkujte):
   

1. Předmětem soutěže je květinová výzdoba zahrádek 
(předzahrádek) a oken, balkonů, teras, lodžií, pergol a 
vstupů do bytových domů.

2. Základní podmínkou je, aby květinová výzdoba byla 
viditelná z veřejně přístupných ploch města.

3. Přihlásit se mohou občané městského obvodu Vítko-
vice.

4. Přihláška do soutěže je zveřejněna v květnovém čísle 
Vítkovického zpravodaje. Současně je ke stažení na webo-
vých stránkách městského obvodu (www.vitkovice.ostra-
va.cz).

5. Přihlášku v písemné podobě vhazujte do poštovní 
schránky umístěné u vstupu do budovy radnice (Mírové 
náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice), v obálce s ná-
zvem soutěže „Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu“. 
Nebo přihlášku odešlete nascanovanou elektronicky na 
e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz.

6. Přílohou přihlášky musí být barevná fotografie výz-
doby (v případě elektronického doručení max. 10 MB ve 

formátu .jpeg). Pokud přihlášku doručujete osobně, bude 
přiložená fotografie na zadní straně opatřená jménem, pří-
jmením a adresou soutěžícího. Bez fotografie nebude při-
hláška do soutěže zařazena.

7. Soutěže se nesmí zúčastnit pracovníci Městského úřa-
du Vítkovice ani osoby, jejichž profesní činnost je zaměře-
na na pěstování a prodej květin.

8. Termín odevzdání přihlášek je od 1. června 2021  
do 31. srpna 2021.

9. Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni, při-
čemž výherce vyberete vy prostřednictvím ankety umístě-
né na webových stránkách městského obvodu a na Face-
booku od 1. září 2021 do 30. září 2021. Výherci budou vy-
hlášeni během října. Ceny (v každé kategorii) jsou určeny 
na nákup zahradnického sortimentu:

1. místo: poukázka na 1000 korun,
2. místo: poukázka na 500 korun,
3. místo: upomínkové předměty MOb Vítkovice

Součástí přihlášky musí být podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů, který je umístěn na straně 15!

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefon: ...............................................................................................     E-mail (nepovinné): ............................................................................

Adresa, č. patra nebo popis místa, kde je umístěn předmět soutěže: ....................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Datum:  ................................................................................................   Podpis: .....................................................................................................

Nejkrásnější zahrádka (předzahrádka): do této kategorie spadá zahradnická či květinová výzdoba okolí domu,  
zahrádek nebo předzahrádek viditelná z veřejně přístupných ploch města.
Nejkrásnější výzdoba oken, balkonů, teras: do této kategorie spadá květinová výzdoba oken, balkonů, teras, lodžií, 
pergol či vstupů do bytových domů viditelná z veřejně přístupných ploch města.


