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Statutární město Ostrava, městský 
obvod Vítkovice, je lokalitou se zvýše-
nou mírou výskytu společensky nežá-
doucích jevů, které tvoří širokou šká-
lu problémů. Ty jsou zejména u dětí 
a mládeže výrazným rizikem zdravotním, 
sociálním, společenským i ekonomic-
kým. Jedná se o problematiku šikany, 
násilí, záškoláctví, užívání návykových 
látek, kriminality, vandalismu a projevů 
xenofobie, rasismu, intolerance a anti-
semitismu.

Zejména v období letních měsíců, kdy 
nejsou děti a mládež zaměstnány škol-
ními povinnostmi, dochází ke zvýšené-
mu výskytu těchto jevů.

Z nedostatku podnětů a kontaktů se 
děti často uchylují k jednotvárnému a ri-
zikovému způsobu využití volného času 
doprovázeného pocity nudy. Často si 
hledají možnost zábavy v experimento-
vání s návykovými látkami, vandalství, 
drobné trestné činnosti, případně tráví 
svůj volný čas na nevhodných místech, 
jako jsou frekventované ulice.

Statutární město Ostrava vyhlásilo vý-
běrové řízení na poskytnutí transferů 
ze svého rozpočtu za účelem zabezpe-
čení prevence kriminality v roce 2021. 

Městský obvod Vítkovice přihlásil, stej-
ně jako minulý rok, tři projekty. Letos 
však byly úspěšné pouze dva, a to Pre-
vence sportem na víceúčelovém hřišti 
v ulici Halasově a Hrajeme si bez rozdílů.

Prevence sportem
První schválený projekt má název Pre-

vence sportem na víceúčelovém hřišti 
v ulici Halasově. V roce 2019 nechal měst-
ský obvod Vítkovice vybudovat spor-
tovní víceúčelové hřiště veřejně přístup-
né občanům. Hřiště bude, stejně jako 
v loňském roce, využito k realizaci pro-
jektu, jehož cílem je vytvořit podmínky 
pro smysluplné využívání volného času 
dětí a mládeže a pro aktivní sportovní 
i jiné využití, které přispěje k výchově 
mládeže a zamezí výskytu sociálně-pa-
tologických jevů. Zpřístupnění sporto-
višť veřejnosti je přímým nástrojem pre-
vence kriminality – pokud děti a mládež 
mají k dispozici smysluplný a pro ně do-
statečně atraktivní prostor, budou svůj 
volný čas trávit kreativně a aktivně.

Hrajeme si bez rozdílů
Projekt Hrajeme si bez rozdílů je za-

měřen na zajištění aktivit pro děti 

a mládež v době, kdy nemají školní 
povinnosti a z důvodu nadbytku vol-
ného času se nudí. Cílem je spojit děti 
a mládež v obvodě, bez rozdílů, aby 
spolu aktivně trávily volný čas, podílely 
se na společných aktivitách, sledovaly 
společné cíle, a tím upevňovaly vztahy 
mezi majoritou a minoritou. Městský 
obvod Vítkovice zajistil na první měsíc 
prázdnin bohatý program pro všechny 
vítkovické děti. Program na jednotlivé 
dny si můžete prohlédnout na poslední 
stránce zpravodaje. Do projektu se opět 
zapojily stejné organizace jako v loň-
ském roce, a to Městská policie Ostra-
va, Como-3 gym, 1. Bruslařský klub Buď 
INline, Akcičky s.r.o., a BLOK Centrum. 
Na účastníky čekají kurzy bruslení, 
ukázky bojových sportů, lezecká věž 
a spousty dalších zajímavých aktivit. 
Nezapomeňte, že – stejně jako v loň-
ském roce – je potřeba se na jednotlivé 
akce registrovat, protože počet účast-
níků je omezen. Veškeré informace bu-
dou zveřejňovány na webu, Facebooku, 
Instagramu, formou plakátů na veřejně 
přístupných místech a v dalším čísle Vít-
kovického zpravodaje.

Městský obvod Vítkovice

Městský obvod Vítkovice opět získal dotaci 
z programu Prevence kriminality
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PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE  
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÍTKOVICKOU 
KVĚTINOVOU VÝZDOBU!

Od 1. června až do 31. srpna se mů-
žete přihlásit do soutěže o nejkrás-
nější zahrádku (předzahrádku), nebo 
o nejhezčí květinovou výzdobu oken, 
balkonů a teras. Přihláška do sou-
těže o ceny je zveřejněna v květno-
vém vydání Vítkovického zpravodaje  
a současně je ke stažení na webových 
stránkách městského obvodu (www.
vitkovice.ostrava.cz).                  -red-

Vážení občané obvodu,
čtenáři zpravodaje,
tento úvodník připravuji v polovi-

ně května, v době, kdy koronavirová 
pandemie začala ustupovat a vláda 
přistoupila k postupnému rozvolňo-
vání. Věřím, že se vše bude vracet  
k normálu, pro-
tože – jak sami 
vidíte na strán-
kách zpravoda-
je – máme toho 
pro vás připra-
veno opravdu 
hodně!

Našemu ob-
vodu se opět 
podařilo získat 
dotaci z pro-
gramu Prevence kriminality, takže 
uspořádání projektu Hrajeme se bez 
rozdílů nic nebrání. Věřím, že ani co-
vid-19. Mimochodem co do finanč-
ního objemu dotace jsme byli nejú-
spěšnějším ostravským obvodem! 
Zmíněný projekt loni slavil obrovský 
úspěch a jsem si jist, že i v druhém 
ročníku si každý najde to své. Vždyť 
Vítkovice opět ožijí nepřeberným 
množstvím originálních aktivit, kte-
ré si děti a mladí lidé mohou nejen 
užít přímo na místě, ale také se jimi 
inspirovat, jak smysluplně a plnohod-
notně lze trávit volný čas. Neváhejte 
a zapojte se!

Ale nedějí se jen věci příjemné.  
V pondělí 10. května se na území 
Vítkovic rozhořel obrovský požár, 
který museli hasiči zdolávat i s po-
mocí dvou vrtulníků. Oheň ani oblaka 
černého dýmu naštěstí nenapáchaly 
škody na soukromém majetku obča-
nů, hasiči požár zvládli naprosto pro-
fesionálně. Děkuji všem hasičským 
jednotkám, které s plameny bojova-
ly, patří jim respekt a vděčnost nás 
všech!

Myslím, že s největším obdivem 
pohlížejí na hrdiny v hasičských stej-
nokrojích děti a že mnohé sní o tom, 
že se jednou stanou hasiči. Ať se jim 
splní všechny sny, to bych dětem rád 
popřál k jejich mezinárodnímu dni!  
A těm školou povinným přeji co nej-
lepší vysvědčení!

Richard Čermák
starosta městského obvodu 
Vítkovice

Na sobotu 19. června je naplánová-
na Petropavslovská pouť, akce, která 
k Vítkovicím neodmyslitelně patří. Ne-
zbývá než doufat, že ústup koronaviru  
a rozvolňující se situace její konání 
umožní.

„Neponechali jsme nic náhodě a tra-
diční Petropavlovskou pouť připravova-
li i v době svázané protiepidemickými 
opatřeními. Vše je nachystáno, koloto-
če i doprovodný program, prostě pouť 
jak má být!“ usmívá se starosta Richard 

Starosta Richard Čermák vzdal v pá-
tek 30. dubna, v den osvobození Ost-
ravy, hold hrdinům druhé světové vál-
ky u památníku v Komenského sadech  
a v sobotu 8. května položil věnec u pa-
mátníku padlých na vítkovickém hřbito-
vě.

„Kvůli koronavirovým opatřením se pi-
etní akce nemohly konat v takové po-
době, jakou by si tato výročí zasloužila. 
Úcta a vděk, které vůči bojovníkům brá-
nícím svou vlast pociťujeme, jsou však 
stále stejné,“ řekl Richard Čermák.     -gl-

Snímek na titulní straně, jehož auto-
rem je Petr Andraško, připomíná loňský 
úspěšný projekt Hrajeme si bez rozdílu 
a je pozvánkou na ten letošní.

EDITORIAL

Čermák a dodává, že teď už záleží jen 
na příznivé situaci a rozhodnutí mini-
sterstva zdravotnictví. „Tato doba je 
velmi složitá, akce mohou být zrušeny 
doslova z hodiny na hodinu. Ale pevně 
věřím, že štěstí a rozvolnění nám budou 
nakloněny a lidé si užijí zábavy, kterou 
tolik potřebují! O konání pouti budeme 
aktuálně informovat na webu i Face-
booku obvodu a samozřejmě také na 
plakátech. Přijďte, těšíme se na vás!“ 
zve starosta.                                        -gl-

archiv městského obvodu

HOLD HRDINŮM

Těšíme se na pouť!

NA TITULNÍ STRANĚ
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Díky účelové dotaci městského obvo-
du Vítkovice mohla Nemocnice AGEL 
Ostrava-Vítkovice zakoupit šest tabletů 
pro lůžková oddělení. 

„Myslím, že v době koronavirové ještě 
více vzrostla potřeba vzájemné pomoci 
a podpory. My, občasné Vítkovic i vede-
ní obvodu, se bez našich, vítkovických 
zdravotníků neobejdeme, takže podě-
kování je určitě na místě,“ konstatoval 

Charita Ostrava hle-
dá do týmu Mobilní-
ho hospice sv. Kryš-
tofa zdravotní sest-
ru, které jsou blízké 
myšlenky hospicové 
péče, smysluplná 
práce a samostat-
nost. 

Podrobnější in-
formace na webu: 
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Pátráme po historických 
snímcích radnice!

V roce 2022 si připomeneme 120. vý-
ročí otevření vítkovické radnice. Ale už 
teď vedení městského obvodu Vítkovi-
ce připravuje publikaci, jejíž součástí by 
měly být také historické fotografi e za-
chycující venkovní pohled i vnitřní pro-
story radnice, nebo třeba i svatební mo-
mentky z obřadní síně, zkrátka snímky 
všeho, co je spojeno s minulostí tohoto 
pro obvod významného objektu.

A proto se na vás obracíme s prosbou 
o pomoc! Najdete-li snímky dokumen-

Dobrá zpráva pro vítkovické pejskaře (a nejen pro ně): V úterý 
1. června bude ofi ciálně otevřen zbrusu nový agility park, jenž 
se nachází v sadu Jožky Jabůrkové ze strany od Lidické ulice. 

V  květnu fi nišovala montáž jednotlivých prvků, ve včasném 
vysazení živého plotu, který zajistí majitelům psů a jejich čtyř-
nohým sportovcům větší klid, dlouho bránilo nepříznivé počasí. 
Ale to jsou jen detaily. Agility park je prostě k dispozici!       -gl-

tující okamžiky spojené s  vítkovickou 
radnicí, pošlete nám je prosím naske-
nované na adresu zpravodaj@vitkovice.
ostrava.cz, nebo je přineste na sekreta-
riát starosty, kde si je naskenujeme. 

Budeme moc rádi, když se zapojíte, 
a pomůžete nám vydat co nejkrásnější 
publikaci na počest naší radnice. Fo-
tografi e bychom potřebovali do konce 
letošních prázdnin, tedy do 31. srpna 
2021.   

 -gl-

OTEVÍRÁME AGILITY PARK

Tablety pro nemocnici
starosta obvodu Richard Čermák poté, 
co řediteli nemocnice Stanislavu Jac-
kaninovi předal tablety umožňující přes 
speciální aplikaci přístup k  lékařské 
i ošetřovatelské dokumentaci. 

To povede k  výraznému zefektivnění 
práce zdravotnického personálu a ušet-
ří čas, který by jinak sestry a lékaři mu-
seli trávit u počítače.                                          

-tr-, -gl-

POMOC, PODPORA

Hledáme zdravotníka 
do týmu 
mobilního hospice

Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima 
Martausová vystoupí 23. září v Trojhalí 
Karolina v rámci benefi ce na podporu 
Charitního domu sv. Benedikta Labre. 
Celý výtěžek poputuje do veřejné sbír-
ky na rekonstrukci Charitního domu sv. 
Benedikta Labre. Předprodej vstupenek 
bude zahájen v srpnu 2021.

Charita Ostrava nabízí možnost bez-
platné účasti na semináři Jak pečo-
vat o nemocného člověka v  domácím 
prostředí. Na setkání s  profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního hos-
pice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvlád-
nout domácí péči o člověka se sníže-
nou pohyblivostí, nebo plně imobilního 
člověka a získáte související informace 
ze zdravotní a sociální oblasti. Termín 
společného kurzu je 17. června od 14 do 
17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše, 
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Podle hygienických opatření proběhne 
buď společný seminář, nebo individuální 
konzultace, které je možné dohodnout 
i v jiných termínech.

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

Koncert pro lidi 
bez domova

Jak pečovat 
o nemocného 
doma
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Se zahájením prezenční výuky testu-
jeme naše děti dvakrát týdně, v pondělí 
a ve čtvrtek. Abychom zmírnili obavy 
rodičů, umožňujeme jim osobní přítom-
nost při testování. Rodiče, kteří i přes-
to s testováním nesouhlasí, mohou své 
děti nechat doma, v  tom případě děti 
dostanou učivo na doma, které vypra-
cují a poté odevzdají. Před prvním tes-
továním jsme byli všichni nervózní, ně-
které děti měly i strach. Pod vedením 
učitelů a asistentů pedagoga se poved-
lo nejistotu překonat a reakce dětí jsou 
pozitivní. Říkají, že to nic nebylo, jenom 
že to legračně lechtá. Průběh testování 
přesvědčil i některé rodiče, kteří s  tes-
továním původně nesouhlasili, že nejde 
o žádný traumatizující zážitek a svůj 
nesouhlas odvolali. I tyto děti, řádně 
otestované, se tak mohou účastnit pre-
zenční výuky se svými kamarády. Z tes-
tování se stala běžná činnost, takže nyní 
probíhá v klidné atmosféře a žáci ji zvlá-
dají s úsměvem a dobrou náladou. Už se 
všichni těšíme, že se všichni žáci brzy 
vrátí do školních lavic.

Zuzana Brabcová, učitelka -gl-

Vážení občané, příznivci Vítkovic  
a sousedé,

s  příchodem letních dnů pro vás 
připravujeme novou atrakci ve for-
mě 8 houpaček pro dospělé, které 
se objeví na 
různých mís-
tech obvo-
du. V  dětství 
jsme houpač-
ky milovali, 
tak proč si 
je v  dospě-
losti odpí-
rat? Určitě si 
je budeme 
všichni chtít 
v y z k o u š e t  
a duchem se 
vrátit do dětských let. Je vlastně do-
cela zvláštní, že i na mnohé dospělé 
má mírné houpání a pohupování tak 
uklidňující účinek...

Zároveň mě těší, že ve Vítkovicích 
opět rozkvetly naše trvalkové zá-
hony. Květiny jsou v  plném květu  
a my se můžeme kochat jejich krásou 
i vůní. Tyto cibuloviny zdobí záhony 
do konce května, následně budou 
plochy osety směsí s názvem květi-
nový trávník. Jedná se o mix letniček, 
které v  červenci až září pokvetou 
několika barvami. Loňské letničky 
byly na záhonech až do zámrazu. 
Novou výsadbu prováděla společ-
nost  AHOS CZ, s.r.o., v druhé polo-
vině května. Záhony budou osázeny 
begoniaemi, pelargoniemi a pileami. 
Pokvetou převážně červeně, obdob-
ně jako převislé pelargonie na balko-
ně radnice.

Přeji vám mnoho krásných teplých 
dní a spoustu optimismu do nadchá-
zejícího období rozvolňování!

Petr Menšík, 
místostarosta městského obvodu 
Vítkovice 

Doplňujeme technické 
zázemí obvodu

Městský obvod Vítkovice stále obnovuje a doplňuje technické zázemí. „Na hřbito-
vě jste mohli zahlédnout pracovní elektrotříkolku, která je využívána zejména pro 
svoz trávy i stavebního materiálu, popřípadě slouží k převozu pokácených dřevin 
na naše detašované pracoviště Nerudova 49. V ulicích pak můžete spatřit rotač-
ní benzínový kartáč, který odstraňuje klíčící plevel a mech ve spárách dlažebních 
kostek, čímž usnadňuje úklid chodníků od nečistot, listí, zimního posypu a bláta,“ 
poznamenává místostarosta městského obvodu Vítkovice Petr Menšík. 

V květnu už tradičně ozdobila prostor 
před vítkovickou radnicí májka. Podě-
kování patří společnosti AHOS CZ, s.r.o., 
která dodala kmen, a společnosti Con-
cordia za věnec. 

Text a foto: Tereza Rašíková

TESTOVÁNÍ 
NA ŠALOUNCE

Májka před radnicí
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Dřívější cenová regulace státu, jež 
byla uplatňována na pozemcích jiného 
vlastníka, byla k 1. lednu 2012 zrušena 
a státem zůstala usměrňována pouze 
cena z nájmu za hrobová místa a pro-
nájem pozemků ve veřejném zájmu, 
kde je nájemné hrazeno z veřejných 
prostředků, případně pozemky odpo-
vídají pojmu veřejná infrastruktura.

Povinností zaměstnanců našeho ob-
vodu je nakládat se svěřeným nemo-
vitým majetkem obce hospodárně  
a účelně. Odbor bytový a majetkový, 
vědom si tohoto závazku, připravil 
obsáhlý materiál týkající se navýše-
ní cen nájmů pozemků v souladu se 
zákonem. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů s ohledem 
na zjištění vývoje cenové hladiny ná-
jmů a jeho aktuální ceny v místě a čase 
obvyklé. Abychom se těchto cen do-
pátrali, požádali jsme soudního znalce 
o vypracování znaleckého posudku  
o cenách tržního nájemného v místě  
a čase obvyklé u pozemků statutár-
ního města Ostravy, svěřených měst-
skému obvodu Vítkovice, které jsou 
uvedeny na listu vlastnictví č. 1604 pro 
katastrální území Vítkovice, obec Os-
trava.

V zadání posudku jsme vyčlenili ce-
listvé bloky pozemků, které jsme na-
zvali:

- Kolonie (lokality ulice Ocelářská, 
Okružní, Rudná, Meziuliční, Sirotčí, Ko-
vářská, Obránců míru, Ryskova, Erbe-
nova a Floriánova),

- Štítová kolonie (lokality ulic Tržní, 
Lidická a Nerudova).

Výše tržního nájemného jednotlivých 
pozemků v uvedených lokalitách byla 
na základě závěrů soudního znalce 
stanovena s ohledem na skutečnos-
ti zohledněné znaleckým posudkem. 
Procentuální sazby nájemného po-
zemků byly stanoveny s ohledem na 
běžně užívanou praxi a zohledňují i 
nájem pozemku s faktickou využitel-
ností. Podpůrnými faktory je umístění 
pozemků v dané lokalitě a jejich do-
pravní dostupnost, stejně jako dostup-
nost okolní infrastruktury.

Znalec stanovil výši nájmů pozemků 
dle našeho zadání následovně:

- Kolonie (lokality ulice Ocelářská, 
Okružní, Rudná, Meziuliční, Sirotčí, Ko-

vářská, Obránců míru, Ryskova, Erbe-
nova a Floriánova): 

25,00–30,00 Kč/m2/rok

- Štítová kolonie: (lokality ulic Tržní, 
Lidická a Nerudova): 

40,00–48,00 Kč/m2/rok oproti sou-
časné výši nájmů ve všech zmiňova-
ných lokalitách, jenž činí 6,00 Kč/m2/
rok.

Právě pozemky, které tvoří funkční 
celek s domy rodinného typu v našich 
koloniích, tvoří největší podíl nájem-
ních vztahů. V minulosti byly byty v 
těchto domech (jako podíly stavby) 
nabídnuty k prodeji jejich původním 
nájemcům, pokud o ně projevili zájem. 
Cena byla velice příznivá a zohledňo-
vala nejen technický stav, ale i opotře-
bení předmětných nemovitostí. Přes 
všechny tyto skutečnosti jsou nyní 
tyto nemovitosti x-násobně zhodno-
ceny. Máme za to, že jejich vlastníci 
odkupu nikdy nelitovali, neboť to byla 
dobrá investice. V současné době je 
mnoho z původních vlastníků pryč, 
zbytek v mnoha případech své nemo-
vitosti zhodnotil a v koloniích s rodi-
nami prožívají spokojený život. Nicmé-
ně nahlédněme na současnou situaci 
také ze strany obvodu. Mnozí z nových 
vlastníků části nemovitostí zjistili až 
po jejich převodu, že pozemek pod 
stavbou ani nádvoří a zahrada nejsou 
součástí jejich nemovitého majetku. 
Kupují nemovitost s tím, že vše k ní 
náleží. Vydají miliony korun za samot-
nou stavbu a v mnoha případech jsou 
pak překvapeni, když je vyzýváme k 
uzavření nájemních vztahů. V poměru 
k ceně stavby je pronájem pozemku 
zastavěné části domu i zahrady, jak se 
říká, za hubičku. V mnoha případech 
noví vlastníci argumentují, že prodá-
vající deklarovali, že tyto pozemky lze 
koupit za zlomek jejich ceny od úřadu. 
To samozřejmě není a ani nemůže být 
pravda.

Jak jsme již v úvodu zmínili, i nepo-
pulární opatření je náplní naší práce, 
naší odpovědnosti za chod a hospoda-
ření úřadu, za příjmy do rozpočtu, ze 
kterého jsou hrazeny běžné výdaje na 
pořádek, čistotu, úpravy komunikací, 
inženýrských sítí, vlastních nemovitos-
tí a výčtu dalších z mnoha povinností 
našeho obvodu. Cenová hladina nájmů 
z pozemků v lokalitách posuzovaných 

soudním znalcem je průkazná a odpo-
vídá současné době. Jednáme v sou-
ladu se zákonnými postupy, které po-
soudí nejen samotní občané obvodu, 
ale také pravidelně se opakující interní 
i externí auditoři odpovědní podle zá-
kona za přezkum hospodaření obce. 
Trestní odpovědnost každého volené-
ho zástupce občanů obce je neoddis-
kutovatelná, mají ve své gesci nejen 
práva, ale zejména povinnosti, kterých 
není opravdu málo.

Zvýšení cen pronájmů pozemků je 
jednou z možných cest, jak zajistit 
hospodárný přínos ze svěřeného ma-
jetku. Druhou cestou je možný prodej 
těchto pozemků do rukou vlastníků 
nemovitého majetku – staveb nebo 
jejich částí. Nelze paušalizovat finanč-
ní možnosti jednotlivých vlastníků, 
správný hospodář však vždy usiluje 
o scelení svého jmění. Mnozí z vás se 
na nás obracejí s žádostí o odprodej 
těchto pozemků. Jsme připraveni je 
prodávat, musíme však postupovat 
podle zákonných podmínek, které kro-
mě jiného vyžadují ocenění konkrétní 
části pozemku soudním znalcem, aby 
byla stanovená cena v čase i místě ob-
vyklá.

Jednou z nejdůležitějších podmínek 
je, aby zájemci vlastnili pozemek pod 
svou stavbou, a rovněž aby všechny 
budovy, které tvoří doplňkové stavby 
ke stavbě hlavní, zejména garáže, zá-
dveří apod., byly řádně zapsány v ka-
tastru nemovitostí. Takovému zájemci 
lze po oddělení části pozemku jeho 
prodej umožnit.

Neváhejte se, prosím, se svými do-
tazy obrátit na referenty majetkové 
agendy při odboru bytovém a majet-
kovém, ÚMOb Vítkovice, kteří vám vše 
ochotně vysvětlí, pomohou a nasmě-
rují vás k řešení podle vašeho vlastní-
ho uvážení.

Naším úkolem je pracovat pro měst-
ský obvod a pro vás, jeho obyvatele. 
Proto u těch nepopulárních opatření, 
k nimž zvyšování nájmů určitě patří, 
vezměte prosím v úvahu nejen důvo-
dy, ale i povinnosti, které nás k tomu 
vedou. Budeme vám stále nápomocni 
a věříme, že vaši přízeň neztratíme.

Svatava Köhlerová
vedoucí odboru 
bytového a majetkového

I NEPOPULÁRNÍ OPATŘENÍ
JSOU SOUČÁSTÍ NAŠÍ PRÁCE

Městský obvod Vítkovice pronajímá na 60 tisíc m2 pozemků. Ty tvoří funkční celek se stavbou bytových 
domů, které jejich vlastníci užívají k nepodnikatelským účelům. Jedná se o fyzické osoby, nájemce částí 
pozemků, které tvoří převážně zeleň, zahrádky, parkovací stání, zpevněné plochy, dvorky a jiné. Ačko-
liv jsou některé pozemky pod stavbami v rukou jejich vlastníků, přilehlé pozemky, jenž se stavbou tvoří 
funkční celek, v mnoha případech náleží do svěřené správy městského obvodu Vítkovice.
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V Halasově ulici ve Vítkovi-
cích začíná hořet v areálu fir-
my SPV Recycling CZ, která 
se zabývá výkupem a likvi-
dací autovraků a kovového 
odpadu. Zaměstnanci spo-
lečnosti začínají okamžitě 
hasit a pokračují v tom až do 
příjezdu jednotek Hasičské-
ho záchranného sboru MSK.

Místo je v plamenech, ozý-
vají se další detonace. Hoří 
hromady plastových tonerů, 

Vítězný boj s ohnivým drakem
Je pondělí 10. května, krátce před osmou 

ráno. Docela normální začátek týdne. Jenže 
náhle se ozve ohlušující výbuch!

autovraky, kovový šrot i dr-
cený recyklát.

K zásahu je postupně vyslá-
no 34 hasičských jednotek 
dobrovolných a profesionál-
ních hasičů včetně jednotky 
Záchranného útvaru HZS ČR 
z Hlučína. Na místě je 58 aut, 
hasí se vodou i pěnou. Zasa-
hují speciální kombinované 
hasicí automobily, obrněná 
cisternová automobilová 
stříkačka i pětinápravový 

Video ze zásahu: https://youtu.be/rl5XQMjvDec
Video z dronu: https://youtu.be/FcB5PC-nBUk
Video z dohašování: https://youtu.be/LsHXzeIitDk

velkoobjemový speciál Tatra. 
Povolán je kontejner se záso-
bou pěnidla, pomocí hasicích 
bambivaků bojují s plameny i 
dva vrtulníky. Na místo vyjíž-
dí také speciální automobil 
chemické laboratoře HZS 
MSK, který provádí měření 
koncentrací nebezpečných 
látek v ovzduší.

Všude se valí černý štiplavý 
dým viditelný i z desítek kilo-
metrů vzdálených míst, pla-
meny šlehají do výšky. Hasiči 
v  dýchacích maskách hasí 
z jeřábové plošiny i ze země, 
obrovský žár je k nevydržení. 
Takhle nějak vypadá peklo, 
nebo boj s  drakem. Pokud 
ano, tenhle má tisíce hlav! 

Kvůli velkému poštu na-
sazených hasičů je deset 
minut po půl jedenácté vy-
hlášen nejvyšší, zvláštní stu-

peň poplachu. Velitel zásahu  
i starosta městského obvodu 
Vítkovice doporučují obča-
nům nevycházet a nevětrat. 
Evakuace obyvatelstva však 
není nutná.

Zhruba po sedmi hodinách 
se hasičům daří dostat požár 
pod kontrolu, po osmé hodi-
ně večer je uhašen. Na místě 
však pro jistotu zůstává ještě 
několik jednotek.

Příčinou požáru byl zřej-
mě drtič odpadu.  Při drcení 
odpadového materiálu do-
šlo k  explozi, která z  drtiče 
vymrštila hořící materiál, od 
něhož zahořel odpad usklad-
něný v jeho blízkosti. Naštěs-
tí nebyl nikdo zraněn.

Lenka Gulašiová
Zdroj: 
tisková zpráva HZS MSK
    Tomáš Lach
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Na Základní škole Šalouno-
va má vedle výchovně vzdě-
lávací činnosti významné 
místo také kariérové pora-
denství poskytované žákům i 
jejich zákonným zástupcům. 
Je součástí školního pora-
denského pracoviště a  jeho 
cílem je provést každého 
žáka přípravou na budoucí 
studijní, pracovní a životní 
kariéru a co nejdéle jej udr-
žet ve vzdělávacím systému 
tak, aby maximálně využil 
svůj studijní potenciál. Pro 
naplnění tohoto cíle se žáci 
a žákyně v  průběhu školní 
docházky učí poznávat sami 
sebe, své silné stránky, svůj 
talent, učí se chápat význam 
vzdělání pro svůj osobní ži-
vot, rozvíjí své kompetence, 
učí se efektivně komuniko-

Nové studijní možnosti ve Vítkovicích
Od 1. září se rozšiřují mož-

nosti středoškolského studia 
ve Vítkovicích. Na AHOL – 
Střední odbornou školu po-
prvé nastoupí budoucí oční 
optici!

Tento obor, který bylo do-
sud možné studovat pouze 
v Praze a v Brně, bude nově 
naplňovat poptávku optik po 
kvalifikovaných pracovnících 
a absolventům rovněž umož-
ní vysokoškolské studium.

Studium, které je zakonče-
no maturitní zkouškou, naučí 
všechny zájemce nejen vyrá-
bět brýle, ale také pracovat 

Tour For The Future na ZŠ Šalounova

s  optickými a oftalmologic-
kými přístroji a jednat se zá-
kazníky v  optice. Připraví je 
rovněž na zvládání moderní-
ho managementu a psycho-
logie prodeje. Uplatnit se tak 
budou moct nejen přímo ve 
výrobě, ale také v  manage-
mentu.

Snazšímu uplatnění ucha-
zečů pomohou i jazykové  
a počítačové certifikáty a 
odborné praxe přímo v  op-
tikách.

Michal Balaš
zástupce ředitelky AHOL 
- Střední odborné školy

vat, pracovat v  týmu, získá-
vají informace o možnostech 
dalšího studia na středních 
školách, seznamují s  různý-
mi druhy povolání a jejich 
náplní, aktivně zkoumají své 
možnostmi uplatnění se na 
pracovním trhu. 

V  kariérovém poradenství 
využíváme různé formy prá-
ce, od individuálních kon-
zultací s  žákem, jeho rodiči 
přes skupinové aktivity, hra-
ní rolí, testování se, návště-
vy dnů otevřených dveří na 
středních školách, účastí na 
hromadných akcích zaměře-
ných na možnosti volby dal-
šího studia, podporu řemesel 
až po společné exkurze do 
firem a výrobních podniků  
a netradiční způsoby pohle-
dů do budoucnosti. Jednou 

z takových netradičních akcí 
byl příjezd mobilní učebny 
vybudované uvnitř kamio-

nu. Akce byla organizována 
ve spolupráci s Minister-
stvem průmyslu a obchodu 
ČR a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR 
v  rámci projektu Tour For 
The Future. 

Jeho cílem je seznamo-
vat žáky z  celé republiky  
s některými technologiemi 
budoucnosti a   netypickou  
a atraktivní formou podpořit 
jejich vztah k technice. Akti-
vity se zúčastnili žáci a žáky-
ně osmých ročníků. Nejdříve 
si formou testu ověřili své 
kariérové zaměření, násled-
ně se seznámili s moderními 
technologiemi, 3D tiskem, 
mohli diskutovat s kvalifi-
kovanými odborníky. Akci 
po jejím skončení děvčata  
i chlapci označili jako zajíma-
vou a užitečnou. Organizá-
torům děkujeme a těšíme se 
na další podobně motivační 
projekty.

Text a foto: 
Eva Nyklová, učitelka
Základní škola Šalounova
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Kouzlo online výuky - spojení
Distanční výuka z ruské-

ho jazyka má svá kouzla! 
Díky tomu se žáci ze dvou 
ostravských škol, Základní 
škola Šalounova, třída 7. A, 
a Základní škola Kosmonau-
tů 13, třída 8. B, spojili při 
online výuce cizího jazyka. 
Vyučovací hodina probíhala 
pod vedením učitelek Anny 
Kuznecovove-Stuchlikovove 
a Jeleny Trávníčkové. I přes 
to, že paní učitelky vysílaly z 
různých škol, a každý žák byl 
připojen ze svého domova, 
cítili jsme se jako jeden celek. 
Tento způsob výuky umožnil 
seznámení a konverzací žáků 
i učitelek, aniž by „vytáhli 

paty ze svého pokoje“. Jsme 
hrdi na naše žáky, jak stateč-
ně zvládají online výuku, ne-
ztrácejí zájem a snaží se.

Další důkaz kouzla onli-
ne výuky – spojení! Dne 24. 
dubna proběhlo online vy-
hlášení vítězů kreslířské sou-
těže věnované 60. výročí letu 
prvního člověka do vesmíru. 
Online platforma spojila děti 
z různých států světa (Egypt, 
Ukrajina, Česko, Rusko, Bělo-
rusko…). Základní školu Ša-
lounova reprezentovaly dvě 
žákyně, Nikola a Sára Salve-
tovy, jimž blahopřejeme.

Text a foto: 
Jelena Trávníčková, učitelka

Naše školka se proměnila  
v čarodějnickou domácnost 
a z dětí se stali kouzelníci, 
čarodějové a čarodějnice. 
Díky kouzlům a zaklínadlům 
jsme se proměnili, v co jsme 
chtěli.

Vyráběli jsme čarodějnice  
a jejich pomocníky – pavouky 
a netopýry –, postavili jsme 
čarodějné domy a chatrče, 
vymysleli a připravili chutné 
i nechutné lektvary pro zdra-
ví. Seznámili se s původem 
a historií pálení čarodějnic 
a nechyběly ani pohybové 

Čarodějnický rej
hry Chaloupka na kuří nožce, 
Čáry máry, O bábě a jiné. Pak 
nás však čekalo to nejlepší – 
čarodějnický rej se spoustou 
zábavy, her, soutěží.

Opět díky spolupráci s rodi-
či, kteří zhotovili doma s dět-
mi úžasné kostýmy a vyrobili 
dokonalé čarodějnice, jsme 
si týden maximálně užili. Kdo 
nevěří, ať k nám běží, nebo 
se podívá na naše webové 
stránky.

Však taky všechny děti byly 
oceněny diplomy a různými 
dárečky.          MŠ Kořenského

V kouzelném světě dětské fantazie žije na naší planetě kro-
mě nás, lidí, také spousta různých skřítků. Děti z mateřské 
školy v ulici Obránců míru jim v době distančního vzdělává-
ní společně se svými rodiči stavěly domečky z přírodnin na 
svých zahradách i v parku a těšily se z toho, že tak mohou 
skřítkům pomáhat. A protože je na naše děti spolehnutí, za 
krátký čas se na ně hlavní vítkovický skřítek Vítek obrátil  
s nevšední prosbou. Ve čtvrtek 22. dubna, kdy se slaví Den 
Země, jsme ve školce našli dopis, ve kterém bylo vše vy-
světleno. Vítek dětem objasnil, proč je péče o naši planetu 
Zemi důležitá, proč je nutné chránit živou i neživou přírodu, 
dbát na čistotu ovzduší i vodstva a zdůraznil, že když bude 
zdravá naše planeta, budeme zdraví i my. 

Požádal děti, aby se na školní zahradě zapojily do plnění 
úkolů, které si pro ně skřítci nachystali. Úkoly to byly opravu 
pestré a ukázaly dětem rozmanitost života na naší planetě 
– seznamovaly je s přírodními úkazy, jako je duha, bouřka, 
vítr, dozvěděly se něco ze života nejmenších obyvatel naší 
planety – včeliček a pavoučků, vytvářely obrazce z přírod-
nin a také třídily „odpadky“ do tašek příslušné barvy. I když 
nám naše planeta na svůj svátek nepředvedla příliš příznivé 
počasí, děti přesto na zahradě s chutí splnily všechny úkoly 
a vysloužily si tak medaili skřítka Vítka a také krásnou du-
hovou kuličku, která jim bude připomínat, že je Země kulatá 
a nádherná.                                  

DEN ZEMĚ

Mateřská škola Obránců míru
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V  rámci projektu Budouc-
nost Vítkovic došlo nejen 
k  revitalizaci shodného by-
tového domu Štramberská 6, 
ale byly stavebně upraveny 
fasády bloků Štramberská 
8–18. Vedení městského ob-

Štramberská 10, dům, jenž před 100 lety 
obdržel číslo popisné 732
Pokračování článku z desáté strany květnového vydání Vítkovického zpravodaje 

o histo rii a také budoucnosti domu ve Štramberské ulici č. 10.
soutěž uzavřena, v  dubnu 
byla sjednána smlouva o 
dílo. Zároveň jsme vysoutěži-
li i technický dozor stavby a 
koordinátora BOZP. Proběh-
la pracovní schůzka, kde bylo 
dojednáno předání stavby. 
V první polovině května byla 
stavba zahájena. Celý objekt 
projde řádnou rekonstrukcí, 
změnou vnitřních dispozic, 
statickým zajištěním, napo-
jením na dálkové vytápě-
ní, budou zde vybudovány 
nové rozvody vody, odpadů 
a elektřiny, dojde k obnovení 
hydroizolací, střecha i fasáda 
budou přizpůsobeny sou-
sedícím bytovým objektům. 
Dílo by mělo být dokončeno 
za rok.

Přejeme si, aby i naše sta-
vební řízení, navazující na ko-
laudační souhlas, který bude 
dokladem o způsobilosti ob-
jektu a bytů k užívaní, byl ve 
znění úvodního úryvku ce-
lého článku, tedy „naprostá 

prostor, od členění 1+1 přes 
2+1 až po 3+1 v celkově nově 
zamýšlených 11 bytových jed-
notkách. I přes odmítnutou 
účast města Ostravy podílet 
se na spolufi nancování díla 
zajistilo vedení městského 
obvodu fi nanční krytí stavby.

Část rekonstrukce domu 
bude pořízena z  řádně 
schváleného rozpočtu pro 
rok 2021, část pokryje čer-
pání úvěru, jenž rekonstruk-
ci dofi nancuje. Po splnění 
zákonných podmínek jsme 
počátkem března zahájili ve-
řejnou soutěž na zhotovite-
le díla. Celé vývěrové řízení 
bylo transparentní, zveřej-
něné na profi lu zadavatele 
v  souladu s  požadavky zá-
kona o veřejných zakázkách. 
Z  celkem desíti uchazečů 
vybrala Rada městského ob-
vodu Vítkovice vítěze, který 
splnil předepsaná kritéria a 
nabídl nejnižší cenu. Posled-
ním březnovým dnem  byla 

nezávadnost“ a „solidní pro-
vedení“ díla, tak, aby každý 
z bytů sloužil svému účelu. 

Dnešní úřední jazyk užívá 
odlišnou terminologii, avšak 
ve výsledku se chceme do-
brat shodných konců. Drž-
te nám pěsti, neboť věříme, 
že i vítkovickým občanům 
pohled na sjednocenou 
uliční zástavbu bloků v ulici 
Štramberské 2–18 udělá ra-
dost, a to zejména těm pa-
mětníkům, kteří pamatují, jak 
zdejší neobvyklá a nadčaso-
vá zástavba obytných domů 
koncem 80. let 20. století 
chátrala. Také si připomeň-
me, že až poslední vybydle-
ný dům v této uliční zástavbě 
oblékne nový kabát, bude to 
právě sto let od jeho předání 
do užívání novým nájemcům, 
kteří celému místu vracejí tak 
důležitý život.

 Vojtech Kiss
místostarosta městského 
obvodu Vítkovice

Letecký pohled na blok domů Štramberská 2 až 18

vodu v  letech 2017 a 2018 
pokračovalo ve stavebních 
úpravách vchodů Štramber-
ská 2B a 4, kde byly postup-
ně upraveny všechny dispo-
zice bytů. Z původních 15 
velkometrážních bytů bylo 
rekonstrukcí nově vytvoře-
no 23 bytových jednotek 
o dispozicích 1+1, 2+0, 2+1 
a 3+1. V rámci obsazení těch-
to bytů se zde podařilo sestě-
hovat občany našeho i jiných 
městských obvodů, kteří zde 
pracují, vychovávají děti a žijí 
plnohodnotným komunitním 
životem. A právě osídlení 
a oživení udělalo ze Štram-
berské ulice místo, kde lidé 
chtějí žít. Velký zájem jako 
pronajímatelé evidujeme 
také u žadatelů o přidělení 
bytu v  této lokalitě. Lidé si 
byty opravují z  části nebo 
zcela na vlastní náklady za 
podmínek přednostního při-
dělení bytu. Není to tak dáv-
no, kdy se v  celém uličním 
bloku Štramberská 2–18 na-
cházely desítky volných bytů 
k obsazení, dnes je vše jinak.

Celková změna lokality 
stála za obrovským úsilím 
vedení městského obvodu 
obnovit bytový dům Štram-
berská 10 i za cenu úvěru, 
který by byl postupně umo-
řován výběrem základního 
nájmu z  nově obnovených 
bytů. Z vlastních prostředků 
obvodu byla zajištěna kva-
litní projektová dokumen-
tace, která obsahuje různé 
dispozice řešených bytových 
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Ve výskytu rakoviny tlustého střeva 
a konečníku se Česká republika ce-
losvětově drží na předních příčkách. 
Ročně je onemocnění odhaleno u více 
než 8 tisíc pacientů a ročně jich na tuto 
nemoc zemře až 3 600. Preventivní 
screeningová koloskopie je v  tomto 
případě nejlepší prevencí.

Screeningová koloskopie je vyšetření 
zaměřené na odhalení nádorového one-
mocnění tlustého střeva v době, kdy 
pacient ještě nemá potíže ani příznaky.

Vyšetření se provádí koloskopem, kte-
rý je zaveden konečníkem do tlusté-
ho střeva. Jedná se o tenkou ohebnou 
hadičku, která dokáže díky optickému 
systému přenášet obraz z trávicí trubi-
ce na monitor lékaře. Vyšetření zároveň 
umožňuje odebrat i vzorky tkáně pro 
další posouzení, popřípadě odstranit 
nežádoucí polypy, ze kterých karcinom 
vzniká. Screeningová koloskopie je po 
všech stránkách jednoznačně spolehli-
vější vyšetření než test okultního krvá-
cení do stolice (TOKS). 

TOKS je další preventivní metodou 
před nádorovým onemocněním, zjišťuje 
však pouze přítomnost krve ve stolici, 
ale už neříká, čím je krvácení způsobe-
no. Dává pouze informaci, že je v  těle 
nějaký problém, který je potřeba řešit.  

Screeningové vyšetření je určeno mu-
žům i ženám nad 50 let. Pro tuto sku-
pinu je vyšetření hrazeno zdravotní 
pojišťovnou jednou za 10 let. V případě 
rodinné anamnézy či pozitivního TOKS 
testu i častěji.

Vyšetření si lze zaplatit i jako samo-
plátce za cenu 1 500 korun.

Centrum péče o zažívací trakt Nemoc-
nice AGEL Ostrava-Vítkovice poskytuje 

Nabízíme preventivní s creeningovou koloskopii

jak preventivní screeningové vyšetření, 
tak vyšetření indikovaným pacientům, 
které pošle jejich praktický či odborný 
lékař. Vyšetření standardně probíhá am-
bulantně a po jeho absolvování pacient 
odchází domů. V  případě, že pacient 
projeví zájem o provedení vyšetření 
v analgetické sedaci (lehkém přispání), 
zůstává ještě asi 2 hodiny na dospá-

Očkovací místo Nemoc-
nice AGEL Ostrava-Vítko-
vice navýšilo své kapacity 
a zájemcům, kteří se sem 
zaregistrují, nabízí volné 
termíny během několika 
dnů. Je nutné, aby zájem-
ce o očkování spadal do 
skupiny osob, které mají 
na očkování nárok, a byl 
registrován přes centrální 
rezervační systém (htt-
ps://registrace.mzcr.cz/). 

Centrum očkuje vakcí-
nou Pfi zer.

vacím pokoji a následně také odchází 
domů. Loni centrum touto metodou od-
halilo 50 nádorů. Nejmladší pacient měl 
32 let a nejstarší 91 let.

Nemocnice AGEL 
Ostrava-Vítkovice, a. s.
Centrum péče o zažívací trakt
Budova G, 6. patro
Tel.: 595 633 205 

Krátké objednací 
termíny na očkování
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BEZPEČÍ

Judo club Baník Ostrava, 
jehož základnu tvoří 700 ju-
distů z Ostravy a okolí, nabízí 
dětem v městském obvodu 
Vítkovice lekce juda v ZŠ 
PORG v ulici Rostislavově. 
A kroužek juda má v plánu 
otevřít i v dalších základních 
školách obvodu. O činnos-
ti klubu, který zajišťuje také 
špičkovou přípravu v závod-
ních družstvech, jsme ho-
vořili s trenérem Matyášem 
Ottem.

Můžete čtenářům zpravo-
daje přiblížit práci klubu? 

Pracujeme s judisty od 
předškolního do seniosr-
kého věku, zúčastňujeme 
se turnajů v celé republice 
i zahraničí a naši členové 
jsou pravidelnými závodní-
ky reprezentačních družstev 
České republiky. Trénujeme  
v profesionálních podmín-
kách Tréninkového centra  
J. Kaděry v Ostravě-Hra-
bůvce, také ve sportov-
ní hale Sareza v Ostra-
vě-Přívoze a v dalších  
15 základních školách v Ost-
ravě a okolí. Úzce spolupra-
cujeme také se Sportovním 
gymnáziem Dana a Emi-
ly Zátopkových v Ostravě  
i s Ostravskou univerzitou.

Jak často probíhají trénin-
ky ve Vítkovicích? 

V  objektu ZŠ PORG tré-
nujeme jednou týdně, a to  
v pondělí. Zájemci o intenziv-
nější trénink mohou navště-
vovat Tréninkové centrum  

S judem lze začít v každém věku

J. Kaděry v Ostravě-Hra-
bůvce.

Můžete zmínit největší 
úspěchy klubu?

Loni se dokázal Radek Rý-
par ve váze do 60 kg kvali-
fikovat na mistrovství Evropy 
juniorů i do 23 let v chorvat-
ské Poreči. Stejný úspěch 
zaznamenala také Tereza 
Václavková ve váze do 57 kg 
v kategorii dorostenek. Kris-
týna Polášková ve váze do 
63 kilogramů přivezla stříbr-
nou medaili z mezinárodního 
turnaje v Reykjavíku. Z histo-
rických mezinárodních úspě-
chů vystupuje nade všechny 
stříbro Josefa Věnska z mist-
rovství Evropy mužů v Praze 

Prvomájový večer strávili 
po svém dva mladíci, kteří 
se rozhodli vyjevit své umě-
lecké vlohy na betonových 
pilířích mostní konstrukce 
železničního mostu v Ostra-
vě-Vítkovicích, na který na-
sprejovali celkem šestnáct 
nápisů žlutým a oranžovým 
sprejem. Při snaze uniknout 
z místa činu pak byli zadrže-
ni strážníky.  

V  sobotu krátce před dva-
advacátou hodinou prová-
děla hlídka strážníků ob-
chůzkovou činnost v  Ostra-
vě-Vítkovicích v okolí mostu 
nad železniční tratí spojující 
Ostravu-Vítkovice a Ostravu-
-Svinov.

Při přecházení mostní kon-
strukce hlídku zaujaly zvuky 
ozývající se pod mostem. 
Jednalo se o zvuky padající-

v roce 1991, který se účastnil 
také olympijských her v roce 
1992.

Co je největším přínosem 
ve vaší práci pro obvod Vít-
kovice?

Stejně jako v dalších ob-
vodech města, také ve  
Vítkovicích přispíváme k vý-
chově mládeže a nabízíme 
smysluplné trávení volného 
času. Kodex judisty, který je 
nedílnou součástí sportovní 
přípravy, vede děti k poko-
ře, sebeovládání i respektu  
k sobě samým. V kombinaci 
s pravidelnou pohybovou ak-
tivitou tak judo působí jako 
prevence k patologickým je-
vům ve společnosti a přináší 

radost milionům lidí ve světě.
Čím byste děti a mládež 

motivoval k  členství v  klu-
bu? 

Judo je sport pro chlapce  
i dívky, s nímž lze začít v ka-
ždém věku. Máme mezi se-
bou skvělé trenéry a tvoříme 
partu, která drží sportovce  
u juda zpravidla velmi dlou-
ho. Pro naše členy kromě 
tréninků a závodů pořádáme 
i aktivity, které přímo nesou-
visejí s judem – víkendy na 
horách po celý rok nebo tře-
ba výměnný pobyt ve fran-
couzském Rouenu.

Tereza Rašíková
www.1jcbo.cz

archiv

ho kamení a rovněž cinkání 
kovových předmětů, které 
připomínalo zvuk ocelové 
kuličky při promíchávání bar-
vy ve spreji. Strážníci na mís-
tě rovněž zaznamenali silný 
zápach ředidla nebo barvy. 

Vzhledem k těmto zjištěním 
se proto strážníci rozhod-
li provést kontrolu mostní 
konstrukce a okolí mostu. Při 
této kontrole narazili na dva 
mladé muže ve věku 20 a 21 
let. Ti již měli při příchodu 
strážníků na místo své dílo 
dokonáno a jakmile spat-
řili strážníky, snažili se pod 
rouškou tmy místo činu vel-
mi svižným krokem opustit.

Snaha rychle „zmizet“  
a uniknout tak spravedlnosti 
mladíkům nebyla nic platná. 
Strážníci si přivolali na po-
moc posilovou hlídku a spo-

lečně pak provedli zadržení 
obou sprejerů.

Prsty zadržených mladí-
ků potřísněné barvou je pak 
usvědčily z  toho, že se pod 
mostem nebyli jenom projít.

Ohledáním mostní kon-
strukce strážníci na této zjis-

Na pilíře mostu stříkali spreji své přezdívky, poté byli zadrženi strážníky
tili celkem 16 čerstvě naspre-
jovaných nápisů o rozměrech 
30x40 až 300 x 200 centi-
metrů. Oba dva mladíci byli 
předáni Polici České republi-
ky, která věc dále šetří.

Jindřich Machů
www.mpostrava.cz

Ilustrační foto



Milí návštěvníci a 
čtenáři knihovny,ta-
ké v  červnu knihovna 
pokračuje v  oslavách 
svého stoletého výro-
čí. Červen se ponese 
ve znamení dětí – Da-
rujeme dětem radost. 
Na všechny dětské 
čtenáře, kteří k  nám 
v průběhu měsíce za-
vítají, bude čekat malé 
překvapení – knihov-
nické omalovánky. Zá-
roveň bychom chtěli 
upozornit na akci Tý-
den prvňáčků, která 
se letos netradičně 
uskuteční v  červnu, 
a připomínáme, že 
všichni prvňáčci, kteří 
se chtějí stát čtená-
ři, mají až do konce 
srpna 2021 možnost 
registrovat se do 
knihovny zdarma.

obr. 2 (být nemusí)
V  dubnu proběhla 

na našich webových 
stránkách online sou-
těž Najdu tě v ulitě. Na 
děti, které se do sou-
těže ke Dni Země za-
pojily, čeká za odmě-
nu malé překvapení. 
Některým z nich jsme 
již mohli osobně pogratulovat, ostatní si 
připravené ceny teprve vyzvednou. 

S postupným rozvolňováním hygienic-
kých opatření se pomalinku navracíme 
také k  oblíbeným aktivitám pro děti. 
Všichni, kteří rádi tvoří, se mohou těšit 
na výtvarné dílny, jež budou probíhat 
každý měsíc od června až do listopadu. 

Také soutěžní projekt Lovci perel se od 
ledna letošního roku pomalu, ale jistě 
naplňuje šikovnými čtenáři, kteří si spo-
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PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍDarujte dětem radost
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.

25. června od 10 do 11 hodin
SOVIČKY – TĚŠÍME SE NA PRÁZD-

NINY!
Čtení, hraní a povídání v klubu pro 

děti a jejich rodiče.
Červen 2021, během půjčování
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
Tvoření a vyrábění pro děti.

Kontakty:  
E-mail: vitkovice@kmo.cz,

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

Knihovna ve Vítkovicích před 100 lety a dnes

Klasická půjčovní doba se může s ohle-
dem na aktuální epidemiologickou si-
tuaci 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.

  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

Pokračování z květnového vydání
Roku 1923 byly ostravské obecní 

knihovny sloučeny pod veřejnou knihov-
nu sjednocené obce Moravské Ostra-
vy. Knihovna byla vlastnictvím města. 
Všechny knihovny byly přístupné všem 
obyvatelům širší Moravské Ostravy, bez 
ohledu na obvod, v němž čtenář bydlel.

Za svých sto let existence se knihov-
na prošla mnohými změnami. Měnily se 
budovy a umístění, ve kterých knihov-
na sídlila. Měnil se knihovní fond, staré 
knihy se vyřazovaly, novými se knihovní 
fond doplňoval. Měnili se její zaměst-
nanci – knihovníci, ale také čtenáři. Ně-
kteří ji i přes všechny tyto změny na-
vštěvovali a navštěvují celý svůj život. 
Svou cestu do vítkovické knihovny si 
vždy našli.

Podívali jsme se na počátky vítkovické 
knihovny, ale jak je tomu dnes? Knihov-

Rádi bychom čtenáře upozornili na 
prázdninovou změnu otevírací doby 
knihovny v červenci a v srpnu:

 Pondělí 8 až 15 hodin, úterý 8 až 15 
hodin, středa ZAVŘENO, čtvrtek 8 
až 17 hodin, pátek 8 až 15 hodin, so-
bota ZAVŘENO, neděle ZAVŘENO

na na počátku 21. století prošla zatím 
poslední velkou změnou. Stala se od 
roku 2003 součástí Knihovny města Os-
travy. Po rozsáhlé rekonstrukci nalezla 

otevřela své brány 5. 10. 2006.  Knihov-
na v nových prostorech byla obohace-
na o velké množství populárně naučné 
literatury a beletrie pro dospělé i děti 
a také velké množství denního tisku a 
časopisů. Knihovní fond byl také obo-
hacen i o romské a romistické publikace 
a další materiály týkající se této proble-
matiky. O rok později, v roce 2007 byla 
dokonce vyhlášena knihovnou roku.

V  současné době má Vítkovická po-
bočka Knihovny města Ostravy 1509 
aktivních čtenářů. V  loňském roce si 
čtenáři dohromady vypůjčili na 40 000 
knih, časopisů, mluveného slova a des-
kových her.

Knihovna města Ostravy v roce 2021 
slaví 100. výročí svého působení, přeje-
me vítkovické knihovně, i všem dalším 
pobočkám mnoho spokojených čtená-
řů.

od roku 2006 své útočiště v budově na 
ulici Kutuzovova v  objektu bývalé ma-
teřské školky. Tento přesun z budovy na 
náměstí Jiřího z Poděbrad 26 znamenal 
poslední stěhování pro místní knihovnu. 
Pro čtenáře zrekonstruovaná pobočka 

lu s přečtenými příběhy sbírají perly na 
originální náramek. V   červnu dostane 
každý lovec  – v  rámci akce Knihovny 
města Ostravy Darujme dětem radost 
– jednu perlu navíc jako poděkování za 
trpělivost při četbě a vyplňování dopl-
ňujících otázek ke knize. 

Přejeme vám krásný a pohodový 
červen a  těšíme se na setkání s  vámi 
v knihovně.

Vaše knihovna



NÁŠ VOLNÝ ČAS Vítkovický zpravodaj

14 www.vitkovice.ostrava.cz

VÍTKOVICE PŘEJÍ DOBROU CHUŤ!
Tato rubrika přináší jen a pouze recepty, podle nichž se vaří a peče na území našeho obvodu. Případně vařilo a peklo…

Oslovujeme nejen provozovny sídlící na území obvodu, ale také vás, čtenáře zpravodaje. Chcete se pochlubit osvědčeným 
rodinným receptem? Pak nám ho pošlete na adresu zpravodaj@vitkovice.ostrava.cz a připište k němu i kratičké vysvětlení 
postupu a nejlépe také historii receptu. Třeba že podle něj pekla babička a vy si ještě teď vybavujete vůni u ní doma. Přidat 
můžete i snímek hotového pokrmu a třeba i pár slov o sobě. Recepty budeme zveřejňovat také na Facebooku obvodu.

V květnu odstartoval druhý ročník ko-
mentovaných vyjížděk Do sedel, který 
cyklisty provádí i Vítkovicemi.  Naše-
ho obvodu se bytostně dotýká několik 
tras – 6. června Od katedrály k  dře-
věnému kostelíku, 1. srpna Od parku 
k parku, 12. září Od divadla k divadlu  
a 17. října Ostravské Hradčany.

Na trase 
bude provázet 
účastníky mo-
derátor, který 
vyjížďku doplní 
poutavým vý-
kladem na ně-
kolika zastave-
ních. Každý ob-
drží brožurku  
s cennými in-
formacemi do-

plněnými historickými fotografiemi, je-
jíž obsahovou část připravuje Ostravské 
muzeum. Vyjížďky jsou pro účastníky 
zdarma.

Kompletní informace o trasách, ná-
ročnost, mapky, počet km, informace  
o vstupech a doprovodném programu  
a registraci na vyjížďky najdete na webu 
Kulturně sportovního spolku Elegant, 
který je organizátorem projektu realizo-

Na naši výzvu ohledně 
receptů zareagoval akade-
mický malíř Karol Hercík, 
který je jednou z  osob-
ností Vítkovic, a podělil 
se s  námi o vzpomínky 
na svou babičku Ludmi-
lu Bončkovou, rozenou 
Schmotzovou, která se  
v roce 1890 narodila v obci 
Turilcze (Ukrajina) a o 89 
let později zemřela v  Ost-
ravě-Vítkovicích. Po babič-
ce, jež v  mládí pracovala  
i jako hospodyně v  praž-
ských rodinách, Karolu Her-
cíkovi zůstalo nejen množ-
ství krásných vzpomínek, ale  
i sbírka kuchařek a receptů 
psaných ukrajinsky, polsky  
i česky. 

Foto recept od babičky: 
Tento osvědčený recept 
si někdy kolem roku 1952 
poznačila známá Ludmily 
Bončkové. Zkuste vyluštit a 
upéct dobrotu, která kdysi 
provoněla Vítkovice.

DO SEDEL I VE VÍTKOVICÍCH
vaného s finanční podporou statutární-
ho města Ostravy.

Cílem projektu je podpořit aktivní ži-
votní styl, městská kola a zájem veřej-
nosti o historii, kulturu a přírodní krásy 

Ostravy. Současně je kladen důraz na 
osvětu v  oblasti bezpečnosti, sezná-
mení veřejnosti s cyklostezkami a mož-
nostmi cyklodopravy v Ostravě.

www.elegantspolek.cz

Pozn. red.: Vzpomínkám na paní Bončkovou se budeme věnovat i v příštím vydání Vítkovického 
zpravodaje. 

Z kuchyně 
Ludmily Bončkové
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V květnové osmisměrce se skrývaly 
vítkovické ulice Nerudova, Kotěrova, 
Ryskova, Bivojova a Chodská. Všem, 
kteří je objevili, blahopřejeme, a těm, 
kteří poslali odpověď, držíme palce! 
Tři vítěze odhalíme už v  červenco-
vém vydání zpravodaje!

16. ročník slavností všech 
sousedů Zažít město jinak 
otevírá registrace lokalit. 
Přihlaste svou ulici, náměs-
tí nebo park a udělejte si se 
svými sousedy den plný po-
hody, poznávání, jídla, her 
a čehokoliv, co si společně 
vymyslíte. Zasloužíte si to!

 Registrovat svou ulici mů-
žete do konce června.

Jak probíhá organizace?
Většinou se dá dohroma-

dy parta přátel ze soused-
ství, která postupně oslovuje  
a zapojují další sousedy, pod-
niky a organizace. Ti všichni 
společně (někteří už od jara) 
připravují vlastní program.  

VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ

Zapojte svou ulici do Zažít město jinak
S většinou toho nezáživného 
vám zdarma pomůže spolek 
AutoMat, zakladatel a koor-
dinátor slavností. Podmínkou 
je pouze soulad s hodnota-
mi Zažít město jinak (důraz 
na lokálnost, dobrovolnost  
a otevřenost).

S čím přesně pomůže Au-
toMat?

S propagací (včetně výroby 
a tisku plakátů a programů)  
a veškerým know-how.

Jak se přihlásit? 
Zaregistrujte se do 30. 6. 

na zazitmestojinak.cz/regis-
trace

Všechny informace nalez-
nete na webu zazitmestoji-
nak.cz.

DOPLŇOVAČKA

1. Tajenka. - 2. Nedopalek. - 3. Malý 
asijský kopytnatec. - 4. Likér z kvašené 
rýže. - 5. Vloha. - 6. Realitní kancelář 
(zkr.). - 7. Spojka.

Správné odpovědi zveřejníme v následujícím vydání Vítkovického zpravodaje.
Pokud chcete soutěžit, pošlete nám výsledky svého luštění do 14. června 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. 

Ze všech správných odpovědí vylosujeme co tři měsíce tři výherce, kteří se 
mohou těšit na zajímavou cenu. První výherci si tedy ceny převezmou v červenci 
2021.

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

ROHÁČEK

1. Zpěvohra. - 2. Okresní silnice (slang.). - 3. Zbytek ne zcela spáleného uhlí. - 4. 
Náš politik. - 5. Občanský průkaz (slang.). - 6. Ojetý automobil. - 7. Osmý dílek 
celku. - 8. Starořecký hrdinský epos. - 9. Místo starověkých OH. - 10. Kluzký povrch 
země. - 11. Otylost.

Co trápilo vladaře? 
Vypátrejte v  doplňovačce a roháčku 

střípky z historie Vítkovic. Vyluštěte dvě 
z nemocí, které trápily krále Zikmun-
da Lucemburského, jenž dal Vítkovice 
roku 1437 do zástavy Mikuláši Sokolovi 
z Vamberka. 



TOHLE NEPŘEHLÉDNĚTE Vítkovický zpravodaj

16 www.vitkovice.ostrava.cz

Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice pořádá venkovní akci

Petropavlovská pouť
19. 6. 2021 moderuje Tereza Pufferová

náměstí Jiřího z Poděbrad, Ostrava-Vítkovice

Program:
09.00 – 11.00 hod.   PROGRAM ŠKOLSKÝCH 

 ZAŘÍZENÍ MOb VÍTKOVICE

11.00 hod.  vyhlášení výsledků a předání 

 cen akce „Běh Vítkovicemi“

11.30 – 12.00 hod. PROGRAM ŠKOLSKÝCH 

 ZAŘÍZENÍ MOb VÍTKOVICE

12.30 – 13.30 hod.  DUO VIKTORIE – největší hity 

 z TV Šlágr

13.40 – 14.40 hod.  MINIDISKOSHOW S RADANOU

14.50 – 15.50 hod.  KLAUNSKÁ SHOW

16.00 – 17.00 hod. KAPELA SEBASTIEN

17.10 – 17.40 hod. ELECTRO BOOGIE SHOW

18.00 – 19.00 hod.  VERONA

Doprovodný program:
12.00 – 17.00 hod.  tvořivé dílničky pro děti 

12.00 – 17.00 hod.  jízda na ponících

15.00 – 17.00 hod.  balónková show

15.00 – 17.00 hod.  malování na tvář

KOLOTOČE:  od 17.6. do 20.6. 

KAPELA SEBASTIEN

VERONA

ELECTRO BOOGIE SHOW MINIDISKOSHOW S RADANOU

KLAUNSKÁ SHOW


