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Rodina je základní stavební 
kámen společnosti, rodina 
je místo, kam se člověk rád 
vrací, kde je mu nejlépe… 
„Rodina je základ státu“, jak 
se již léta praví. Ne náhodou 
je tedy den 15. května uznán 
jako Mezinárodní den rodiny. 
Pro nás učitelky  je rodina 
tou nejdůležitější součástí 
mateřské školy a jsme velmi 
pyšné, že spolupráce s  ro-
dinami našich dětí je taková 
jaká je - perfektní.

Někdy si vymýšlíme i velmi 
zapeklité úkoly, kdy děti musí 
s tatínky utajit tvoření dáreč-
ků pro maminky, jako tomu 
bylo například i v týdnu, kdy 
jsme si o rodině povídali. Po 
přinesení vyrobeného dáreč-
ku ze samotvrdnoucí hmoty 
zpět do školky pak již čekal 
úkol pro samotné děti. A to- 
dáreček pro maminku nabar-
vit. Zkrátka nepřišli ani naši 
tatínci, kterým jsme vyráběli 
ve školce košili s  kravatou. 
Samotné děti ladily barevné 
kombinace papírové košile, 
kravaty i knoflíčků. Můžeme 
jen prozradit, že se všechny 
dětské práce skvěle povedly 
a  že i tatínci měli z dárečku 
od svých dětí radost. 

Krom zmíněného kreativ-
ního úkolu děti také doma 
s rodiči tvořily svůj vlastní ro-
dokmen, který zahrnoval mi-
nimálně tři generace. Rodiče 
se s dětmi této úlohy zhostili 
velice pečlivě a přinášeli nám 
úžasná umělecká díla. Děti 
pak měly možnost nám o své 

DĚKUJEME...

Jiřina Matějová

Rád bych za nás všechny 
na vítkovické radnici, a jis-
tě i za mnohé z vás, obyva-
tel Vítkovic, poděkoval za 
dlouhá léta skvělé práce ve-
doucí odboru organizační, 
vnitřních věcí a kultury Jiřině 
Matějové. Přestože se tomu 
nechce věřit, stále usměvavá 
a milá paní Jiřinka odchází 
na zasloužený odpočinek. 
Naštěstí nás neopustí až tak 
docela, protože přislíbila, že 
pokud bude třeba, ráda po-
radí a vypomůže.

Richard Čermák, starosta

Oslava padesátin Domova Magnolie
V červnu 1971 byl slavnost-

ně otevřen Domov Magnolie. 
A ve čtvrtek 17.  června do-
mov oslavil své padesátiny. 
Akce začala ve 14 hodin, kdy 
ředitelka domova Andrea 
Gibejová přivítala starostu 
Vítkovic Richarda Čermáka 
a hosty ze sociálně zdra-
votního odboru MMO. Po 
proslovech vypukla oslava. 
Všichni zúčastnění se dobře 
bavili, stanovišti se sportov-
ními disciplínami prošli kli-
enti, jejich rodinní příslušníci  
i hosté. V závěru oslav všich-
ni obdrželi památeční me-
daili a srdíčka pro radost.

Ke skvělé atmosféře přispě-
lo krásné počasí, dobrá ná-
lada, hudba, zpěv, párky na 
ohni, kávička a zmrzlina od 
přátel z Mental Café.  Prostě 
bezva domácká oslava.  

Foto a text: -mm-

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

Na elektrokole a ještě  
k tomu s průvodcem se mů-
žete projet Dolními Vítko-
vicemi. Už 10. července od-
startují projížďky Hornický 
příběh Ostravy pod taktov-
kou SteelOva, během nichž 
si poslechnete příběhy z os-
travských dolů, hutí, hornic-
kých kolonií i havířských hos-
pod. Dostanete se i do míst, 
která jsou veřejnosti běžně 
zapovězena!

A navíc můžete v  Dolních 
Vítkovicích nasednout na 
dvoupatrový autobus, tzv. 
double-decker, a užít si vy-
hlídkovou jízdu moravsko-
slezskou metropolí tak tro-
chu po londýnsku!            -red-

rodině vyprávět. Bylo to vel-
mi obohacující povídání a se 
zájmem jsme dětem naslou-
chaly nejen my, paní učitelky, 
ale také ostatní děti. 

A bohužel, jelikož jsme ne-
mohli, kvůli nynější situaci, 
podniknout společnou seš-
lost k oslavě Dne rodiny, tak 
jsme alespoň na závěr nato-
čily krátké video, které je ke 

NA TITULNÍ STRANĚ

Den rodiny - společný projekt s rodiči
shlédnutí na našich webo-
vých stránkách. 

„Já a moje rodina, na svě-
tě je jediná …“ - takto začíná  
a končí i naše báseň ve zmí-
něném videu. Přejeme všem 
dětem, aby měly to štěstí žít 
se svou rodinou. Protože ro-
dina je pro dítě ten nejdůleži-
tější vesmír. 

Kolektiv MŠ Kořenského

Dolními Vítkovicemi 
na elektrokole
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EDITORIAL

Slavnostní otevření agility parku. Více 
na straně 11.                        Foto: Jan Vlček

Povinné očkování psů proti vzteklině 
se uskuteční ve středu 8. září od 8 do 12 
hodin a od 13 do 16 hodin ve Veterinární 
klinice Vítkovice, s.r.o., Na Obvodu 51  
(v ordinaci).

Očkování je povinné pro všechny psy 
ve stáří od šesti měsíců. Poplatek za 
očkování je 220 korun, nový očkovací 
průkaz stojí 50 korun. Byl-li očkovací 
průkaz vystaven již dříve, přineste jej 
s  sebou. Očkování se provádí jednou 

Vážení občané obvodu,
čtenáři zpravodaje, 
o tom, jak moc jsme se všichni těšili, 

kdy už se konečně vrátíme k běžnému 
životu a začneme se potkávat 
v  hojnějším počtu, svědčí značný 
počet návštěvníků červnových akcí 
organizovaných obvodem. Den dětí 
i slavnostní otevření agility parku, 
které se uskutečnilo v  průběhu 
oslav dětského dne, přivedly do 
sadu Jožky Jabůrkové mnoho 
obyvatel Vítkovic. A náš obvod 
krásně ožil i Petropavlovskou poutí, 
jež jako by byla potvrzením návratu 
k  normálnímu životu. Věřím, že 
přinejmenším stejný zájem bude  
o rozmanité aktivity projektu 
Hrajeme si bez rozdílu, s  jehož 
opravdu pestrým programem se 
můžete seznámit na šestnácté 
straně zpravodaje. Moc bych si přál, 
abychom podobně akčně a radostně 
mohli prožít celé léto i následující 
měsíce.

Akční rozhodně budeme také na 
poli investičních akcí. Na Štramberské 
10 už byly zahájeny stavební práce  
a vedení obvodu vyhlásilo výběrové 
řízení na rekonstrukci domu Tavičská 
34, kde bude rozhodujícím faktorem 
bude cena projektu. Bude-li příznivá, 
mohly by práce být případně 
zahájeny už na sklonku letošního 
roku, protože jde o rekonstrukci 
vnitřní části budovy, která už má 
novou fasádu i okna. V července 
bychom také měli dostat k posouzení 
realizační dokumentaci smuteční 
síně. O tomto rozsáhlém projektu 
realizovaném s  podporou města  
a také o tom, co se bude ve 
Vítkovicích dít o prázdninách, budu 
průběžně informovat v následujících 
vydáních zpravodaje.  

Přeji všem čtenářům zpravodaje, 
dětem i dospělým, prázdniny plné 
smíchu a krásných zážitků! 

Richard Čermák
starosta městského obvodu
Vítkovice 

Od 1. října bude v budově Nové radnice občanům otevřena nová kancelář, 
tzv. místo prvního kontaktu SOCIOPOINT. Osobně, telefonicky či e-mailem 
zde bude poskytováno poradenství při řešení různorodých životních 
situací. Z projektových finančních prostředků jsou zde v současné době 
dlouhodobě vzdělávány tři sociální pracovnice městského obvodu 
Vítkovice.

POVINNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ 
PROTI VZTEKLINĚ 

ročně, platným dokladem o provedeném  
očkování je pouze očkovací průkaz psa. 
Zvířata musejí být opatřena náhubkem 
a vodítkem. Již naočkovaní psi se 
zdejšímu úřadu nehlásí.

Kontaktní osoba: Andrea Kudlejová, 
tel. č.: 599 453 148, e-mail: akudlejova@
vitkovice.ostrava.cz.

Jan Kubík
vedoucí odboru výstavby, 
životního prostředí a SŘ
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Jak už název odboru napovídá, jeho 
činnost se týká zejména financí a roz-
počtu, tedy hospodaření s  finančními 
prostředky městského obvodu Vítko-
vice. Ačkoli odvedená práce tohoto 
odboru není na první pohled viditelná, 
žádný jiný odbor a žádná činnost, kte-
rou ostatní odbory úřadu vykonávají,  
se bez odboru financí a rozpočtu neo-
bejde. Bez financí to prostě nejde.

Běžný občan se se zaměstnancem 
odboru financí a rozpočtu setkává 
nejčastěji na pokladně, kde usměvavá 
Michaela Hilscherová vybírá všechny 
hotovostní platby a platby provedené 
prostřednictvím platebních karet, které 
nám vy, občané Vítkovic, přicházíte na 
úřad uhradit, nebo si je chcete vybrat.  
V  této kanceláři se nachází také agen-
da nájmů z  pozemků, kterou Michae-
la Hilscherová spravuje, a v  případě,  
že opomenete uhradit nájem z pozem-
ku včas, je to právě ona, kdo vás na opo-
menutí upozorní. 

Novou posilou našeho týmu je Dra-
homíra Ďurášová, která vás vždy vlídně 
příjme a pomůže vyřešit vše, co se týká 
místního poplatku ze psů a místního 
poplatku za zábor veřejného prostran-
ství. Najdete ji v kanceláři č. 113 a časem  
ji potkáte také v  ulicích obvodu při 
provádění místního šetření. Drahomíra  
Ďurášová je správcem místních poplatků  

Lenka Šindlářová

Dole Kateřina Ducarová, nad ní zleva Dana Hučalová a vedoucí odboru Lenka Šindlářová, nad nimi Michaela Hilscherová a Alena 
Víchová a na nejvyšších schodech Drahomíra Ďurášová (vlevo) a Vladimíra Plecháčková.

Představujeme odbor financí a rozpočtu
a ty nejen vyměřuje a vybírá, ale sou-
časně s pokutami za přestupky, uděle-
nými odborem organizačním, vnitřních 
věcí a kultury, také vymáhá. 

Žádosti o poskytnutí darů či dotací 
z rozpočtu městského obvodu Vítkovi-
ce, které podávají organizace zpravidla 
sídlící, nebo vyvíjející svou činnost na 
území Vítkovic, zpracovává a připravuje 
k  projednání v  Radě městského obvo-
du Vítkovice či v zastupitelstvu Alena 
Víchová. Po projednání pak žadatelům 
sděluje výsledky jednání a připravuje 
příslušné smlouvy podle usnesení.  

Dalšími členy týmu, se kterými se ale 
občan nesetkává, jsou spolehlivé a peč-
livé účetní Kateřina Ducarová, Dana 
Hučalová a Vladimíra Plecháčková. Je-
jich rukama prochází všechny finanční 
a účetní operace, které se týkají hos-
podaření městského obvodu. Vedou 
účetnictví o stavu a pohybu majetku,  
o všech příjmech a výdajích, o fondo-
vém hospodaření, o půjčkách přijatých 
i poskytnutých a o úvěrech, které měst-
ský obvod čerpá.  

Odbor vede Lenka Šindlářová. Kromě 
vedení a zodpovědnosti za své pod-
řízené se zabývá zejména rozpočtem 
obvodu. Každoročně zpracovává návrh 
rozpočtu na další kalendářní rok, upra-
vuje rozpočet podle aktuálních potřeb 
v  průběhu roku a zpracovává zprávy  

o hospodaření po skončení kalendářní-
ho roku.  

Samozřejmě nelze vyjmenovat všech-
ny činnosti, kterými se odbor financí  
a rozpočtu zabývá, neboť jeho činnost 
je různorodá a reaguje na rozmanité 
požadavky v  průběhu roku, které se 
ale vždy týkají hospodaření a rozpočtu. 
Věřím, že alespoň částečně jsem vám 
umožnila se s tímto odborem seznámit. 

Lenka Šindlářová
vedoucí odboru
odbor financí a rozpočtu
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení občané, 
příznivci Vítkovic a sousedé,
rád bych připomněl, že se až do  

31. srpna mů žete přihlásit do soutěže 
o nejkrás nější zahrádku (předzahrád-
ku), nebo o nejhezčí květinovou výz-
dobu oken, balkonů a teras. Pochlub-
te se svými zahradnickými úspěchy 
a pomozte nám ukázat Vítkovice 
doslova v  plném květu! O to, aby 
náš obvod kvetl po všech stránkách 
i doslova a do písmene, svědčí pest-
robarevné záhony na mnoha místech 
Vítkovic. A bude jich ještě víc, proto-
že rada obvodu rozhodla o umístění 
květinových kuželů před poštou na 
náměstí Jiřího z Poděbrad, a to ješ-
tě v letošním roce. Přijďte se na roz-
kvetlé náměstí podívat!

Je samozřejmé, že pečovat musíme 
nejen o záhony, ale také o trávníky na 
pozemcích v majetku obvodu. K těm 
přibyla i  prostranství kolem bývalé 
zábřežské nemocnice, kde dnes sídlí 
Lékařská fakulta Ostravské univerzi-
ty. Takže práce je v tomto směru víc 
než dost. Abychom vše zvládali i ke 
spokojenosti občanů žijících v  blíz-
kosti travnatých ploch, chystáme se 
na základě dobrých zkušeností po-
řídit velkokapacitní sekačku Ferrari 
Turbo – půjde už o druhý stroj tohoto 
typu v majetku obvodu. 

A čeká nás také obměna vozového 
parku. Doposud používaná Škoda 
Superb dosluhuje a bude vyřazena, 
namísto ní budou pro potřeby úřadu 
pořízeny dva vozy Škoda Scala, kte-
ré budou kromě jiného využívat také 
pracovníci sociální služby. 

Vážení spoluobčané, vážíme si 
všech, kteří se společně s námi sna-
ží Vítkovice neustále zvelebovat  
a zkrášlovat. A jsme rádi, že obyva-
tel obvodu, jimž není lhostejné, jak 
vypadá místo, kde žijí, přibývá. Sta-
rejme se o Vítkovice, protože tím se 
staráme o svůj domov!

Užijte si léto, dovolené i každý den 
prázdnin!

Petr Menšík, 
místostarosta městského obvodu 
Vítkovice

Už v polovině června se ve Vítkovicích objevily první houpačky, které slouží dětem 
i dospělým. „Snažíme se Vítkovice co nejvíc zpříjemnit a poskytnout kvalitní místa 
k odpočinku a relaxaci místním i návštěvníkům obvodu,“ konstatuje místostarosta 
Petr Menšík a upřesňuje, že pohoupat se na některé z osmi nových houpaček lze  
u altánu a u kašny v sadě Jožky Jabůrkové, před bytovými domy v ulicích Syllabova, 
Štramberská a U Cementárny, na Mírovém náměstí a na náměstí Jiřího z Poděbrad  
a rovněž u vítkovického nádraží.                                                              Text a foto: -gl-

PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÍTKOVICKOU
KVĚTINOVOU VÝZDOBU!

Do 31. srpna se mů žete přihlásit do soutěže o nejkrás nější zahrádku (předza-
hrádku), 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.vitko-
vice.ostrava.cz).                                                                                                 -red-

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 fotografie 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-

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. 

Fotografie bychom potřebovali do 
konce letošních prázdnin, tedy do 31. 
srpna 2021.   

 -gl-

Relaxace na houpačkách

Příjemný odpočinek na houpačce u altánku v sadě Jožky Jabůrkové
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Co bychom měli vědět dří-
ve, než na bruslích vyjede-
me ven?

Jezdci na kolečkových 
bruslích jsou chodci, to zna-
mená, že musejí dodržovat 
všechny povinnosti dané 
všem účastníkům provozu na 
pozemních komunikacích.

Povinnosti bruslaře:
- Na chodníku nebo na stez-

ce pro chodce nesmí brus-
lař na kolečkových bruslích 
ohrozit ostatní chodce. Tato 
povinnost platí také pro ly-
žaře nebo osoby pohybující 
se na obdobném sportovním 
vybavení. Nebude zde tedy 
jezdit rychle a kličkovat mezi 
ostatními chodci. Na chod-
níku se pohybují děti, se-
nioři, lidé s kočárky nebo se 
psy a při rychlé jízdě nemu-
sí bruslař dostatečně rychle 
zareagovat na změnu směru 
pohybu těchto osob a může 
dojít ke střetu.

- Pokud je chodník ne-
schůdný nebo v místech vů-
bec není, pak se bruslař musí 
pohybovat po levé krajnici 
vozovky nebo při jejím levém 
okraji (stejně jako chodec 
čelem proti jedoucím vozi-
dlům). Během jízdy při levém 
kraji vozovky mohou jet ved-
le sebe maximálně dva brus-
laři. Při zvýšeném provozu, 
snížené viditelnosti či nepře-
hledném úseku, smějí bruslit 
pouze jednotlivě za sebou.

- Při jízdě je bruslař povinen 
chovat se ohleduplně a ukáz-
něně, aby svým jednáním 
neohrozil život, zdraví nebo 
majetek jiných osob ani svůj 
vlastní.

- Na místech, kde je zřízena 
stezka pro chodce a cyklis-
ty, na které je oddělen pruh 
pro chodce a pro cyklisty, 
je bruslař povinen používat 
pouze pruh vyznačený pro 
chodce. Zde se jezdí vpravo 
a jednotlivě za sebou.

Přijďte si zacvičit a zasportovat 
na bezpečná hřiště

- Na kolečkových bruslích je 
možné také užít jízdní pruh 
pro cyklisty nebo stezku pro 
cyklisty. Zde platí pro brusla-
ře povinnost řídit se pravidly 
určenými pro jízdu na jízd-
ním kole.

Základní zásady, jak před-
cházet úrazům na  bruslích:

- Při jízdě mezi chodci dbej-
te zvýšené opatrnosti. Ne-
přeceňujte své schopnosti, 
neriskujte. Respektujte tech-
nické možnosti bruslí.

- Jezděte pouze tam, kde 
nemůžete ohrozit ostatní.

- Zákon nestanovuje brus-
lařům žádnou povinnou vý-
bavu , vždy však používejte 
ochrannou přilbu, sportovní 
rukavice, chrániče na zápěstí, 
lokty a kolena.

- Nikdy se během jízdy ne-
držte za motorové vozidlo 
nebo za jízdní kolo, neveďte 
na vodítku zvíře.

- Přizpůsobte styl a rych-

Na kolečkových bruslích bezpečně
lost jízdy povrchu po kterém 
jedete.Pozornost a opatr-
nost snižuje poslech hlasité 
hudby ze sluchátek na uších 
či manipulace s mobilním 
telefonem za jízdy.

- Mějte na paměti, že na 
bruslích nejde zastavit ihned, 
brzdná dráha kolečkových 
bruslích je v porovnání 
s brzdnou dráhou jízdního 
kola dvojnásobná.

- Na místě je také použití 
refl exních prvků, nezapomí-
nejte na ně zejména při sní-
žené viditelnosti.

Pro dětské bruslaře je v níže 
uvedeném odkaze na výuko-
vý materiál zpracováno hra-
vou formou téma, jak se bez-
pečně chovat na silnici.

https://www.dopravnivy-
chova.cz/files/editor/files/
bezpecne_na_silnicich_
MDV_casopis_06_042020_
screen_KM_prona.pdf

Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje

Vybraná hřiště v areálech 
škol, školek, středisek vol-
ného času a na dalších ve-
řejných místech jsou opět 
přístupná veřejnosti. Děti 
i dospělí si zde mohou za-
sportovat v bezpečném pro-
středí. Hřiště jsou udržová-
na správci a některá nabízí 
i možnost zapůjčení sportov-
ních pomůcek. 

Hřiště podpořená z rozpoč-
tu města jsou označena in-
formačními tabulemi s logem 
projektu Bezpečnější Ostra-
va. Na tabulích jsou uvedeny 
informace o provozní době 
i návštěvní řád. Seznam hřišť 
a sportovišť otevřených pro 
veřejnost najdete na webu 
bezpecnejsi.ostrava.cz.

Ve Vítkovicích je podpoře-
no otevření víceúčelového 
hřiště v ulici Halasově. 

Hřiště jsou otevřena pře-
vážně od dubna do října 
v odpoledních hodinách, 
o víkendech a o prázdni-
nách. Jejich chod zajišťují 
správci, sportovní asistenti 
a další personál tak, aby byla 

bezpečná a čistá, s pestrou 
nabídkou možností pohybu. 
V nabídce jsou kromě kla-
sických sportovišť i dopravní 
hřiště nebo skateparky. 

Podpora hřišť otevřených 
veřejnosti je na území Ost-
ravy dlouhodobá. Je nedíl-

nou součástí rozvoje kvality 
života ve městě a systému 
prevence kriminality. Provoz 
hřišť je fi nancován v rámci 
dotačního programu města 
v oblasti podpory prevence 
kriminality formou transferů 
městským obvodům. V roce 

2021 je podpořeno fungová-
ní 60 sportovišť 16 městským 
obvodům částkou ve výši 
3196 korun.

Helena Kuzníková
manažer programu 
prevence kriminality
Magistrát města Ostravy

Víceúčelové hřiště v ulici Halasově na snímku Petra Andraška.
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V květnu se na zahradě Domova 
Magnolie uskutečnil den velkého úklidu 
a úprav. Za tuto akci děkujeme organi-
zaci ADRA, která kromě jiných aktivit 
zajišťuje také fi remní dobrovolnictví.

Na zahradě nám pomohli pracovní-
ci fi rmy BorsodCHem MCHZ Ostrava. 
S elánem natírali, vrtali, hrabali, čistili… 
Počasí nám přálo, k občerstvení jsme 

POMOC, PODPORA

Charita Ostrava hledá do týmu Mobil-
ního hospice sv. Kryštofa zdravotní sest-
ru, nebo bratra, jimž jsou blízké myšlen-
ky hospicové péče, smysluplná práce 
a samostatnost. Podrobnější informace 
na webu http://ostrava.charita.cz/vol-
na-mista/.

Miro Žbirka, Hana Fialová s komorním orchestrem Jaku-
ba Žídka a Sima Martausová vystoupí 23. září od 19 hodin 
v ostravském Trojhalí Karolina v rámci benefi ce na podporu 

Charitního domu sv. Benedikta Labre u příleži-
tosti 30. výročí založení Charity Ostrava. Celý 
výtěžek vstupného podpoří v  rámci povolené 
veřejné sbírky pokračující rekonstrukci objek-
tu v  Ostravě-Vítkovicích, kde Charita Ostra-
va provozuje služby sociální prevence ženám 
a mužům bez domova v obtížné životní situaci. 

Služba nízkoprahové denní centrum poskytuje lidem bez do-
mova bezpečné zázemí, základní nasycení, možnost osobní 
hygieny, poradenství směřující ke zlepšení sociální situace, 
a v chladných zimních obdobích nouzový nocleh. V charitním 
domě má dispečink i služba terénní programy, jejíž personál 
pracuje s lidmi bez domova přímo ve vyloučených lokalitách. 

Předprodej vstupenek bude zahájen v srpnu 2021 prostřed-
nictvím Ostravského informačního servisu: www.ostravainfo.
cz. Akce se uskuteční dle podmínek aktuálních epidemiolo-
gických opatření.

Narozeniny v Magnolii
V  úterý 4. května navštívil Domov 

Magnolie starosta obvodu Vítkovice Ri-
chard Čermák. Přišel popřát a předat 
balíčky všem oslavencům, kteří měli 
narozeniny od února do dubna. Toto 
setkání bylo vzácné i pro naše klienty, 
protože se po velmi dlouhé době zase 
sešli s ostatními lidmi z více úseků na-
jednou. 

I když jsme neměli „živé“ hudební 
vystoupení, klienti se dobře pobavili 
a zatančili si na reprodukovanou hud-
bu. Společné dopoledne bylo krásné 
a těšíme se, že budeme moci připravo-
vat stále více různých akcí.                   -mm-

Sbírka na rekonstrukci projektu ve Vítkovicích

Poděkování

opekli párky. Věříme, že i jim se u nás 
líbilo. Byla to veliká pomoc, také nám 
věnovali sponzorský dar, ručníky a žínky 
pro klienty. Ještě jednou děkujeme této 
veselé skupině nadšenců pro dobrou 
věc.

Martina Müllerová
vedoucí aktivizačního úseku
Foto: archiv Domova Magnolie

PODĚKOVÁNÍ

Jak pečovat o nemocného doma
Charita Ostrava nabízí možnost bez-

platné účasti na semináři Jak pečovat 
o nemocného člověka v domácím pro-
středí. Na setkání se zdravotními sest-
rami Mobilního hospice sv. Kryštofa 
se dozvíte, jak zvládnout domácí péči 
o člověka imobilního, nebo se sníženou 
pohyblivostí a získáte související infor-
mace ze zdravotní a sociální oblasti. 

Společný kurz je 23. září od 14 do 17 
hodin v  budově Hospice sv. Lukáše, 
Charvátská 785/8. Podle hygienických 
opatření proběhnou buď společný 
seminář, nebo individuální konzultace, 
ty lze dohodnout i v jiných termínech.

Zájemcům poskytujeme i konzultace 
v rámci telefonických hovorů každou 
středu, nebo podle domluvy. 

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

www.ostrava.caritas.cz

Hledáme zdravotníka 
do týmu mobilního hospice
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Žáci 2. B Základní školy Šalounova na-
vštívili 4. června v  rámci projektového 
dne mimo školu Archeopark Chotěbuz 
– Podobora. Při prohlídce expozic v slo-
vanském hradisku a v multifunkčním 
výukovém centru žáci absolvovali inter-
aktivní zážitkové aktivity, při nichž se 
seznámili se životem našich předků. Na 
chvíli se stali archeology, ve zrekonstru-
ovaném nalezišti odkrývali pozůstatky 
kostí a keramiky. Do voskových tabulek 
psali hlaholicí své jméno, namleli obilí 
na žernovu a vyzkoušeli si i lukostřelbu. 
Výlet do pravěkého a raně středověké-
ho hradiska se všem líbil.  

Text a foto: 
Jana Stalmachová, učitelka

Základní škola Šalounova ve spoluprá-
ci a v rámci projektu Magistrátu města 
Ostravy MAP II získala online multili-
cenci přírodovědného výukového soft-
waru. Jedná se o nejpokročilejší vzdě-
lávací software k výuce přírodovědných 
předmětů. Propojuje moderní techno-
logie se špičkovým výukovým obsa-
hem – 1 500 odborně garantovaných 3D  
modelů budou učitelé používat ve  
výukových materiálech. 

Učitelé projdou školením k programu 
a začnou připravovat výukové progra-
my, které ve výuce spustí od září 2021.  

Jaromír Šedý, ředitel školy

V červenci budou v prostorách velko-
prodejny Praktik Papír v  Ostravě opět 
vystavovat své výtvarné práce žáci ze 
Základní školy Šalounova. Využili jsme 
opět nabídky vystavit výtvarná dílka  
našich žáků na různá témata a vytvoře-
na různými technikami. Až zavítáte na 
nákup do této prodejny, nezapomeňte 
si tuto výstavku prohlédnout.

Alena Tůmová, 
zástupkyně ředitele školy

MEDOVÁ EXKURZE
Kariérové poradenství na Základní 

škole Šalounova nabízí žákům a žáky-
ním různorodé spektrum aktivit podpo-
rujících jejich zájem o profese v našem 
regionu. Ve spolupráci s  neziskovou  
organizací Vzájemné soužití, o.p.s., kte-
rá plně hradila všechny náklady, měli 
žáci osmých ročníků možnost zúčast-
nit se exkurze do výrobního podniku 
Marlenka ve Frýdku-Místku. Poutavou  
formou jim byla představena historie 

V začátku června se v Základní škole 
Šalounova uskutečnil projekt Učíme se 
pro naše děti II. Za přítomnosti odbor-
níka z praxe se žáci školy i školní druži-
ny v  rámci projektové výuky seznámili 
s  učivem tak trochu jinak. Cílem bylo 
propojit teoretické znalosti získané ve 
škole s  jejich využitím v  praxi. Projek-
tové dny probíhaly nejen ve škole, kde 
se uskutečnila Vesmírná show, ale žáci 
se podívali například také do zoo v Olo-

Třídy ve 21. století

vzniku známých medových dortů, se-
známili se s  procesem výroby na jedi-
nečné automatizované výrobní lince, 
dozvěděli se, jaká povolání se zde mo-
hou uplatnit, prohlédli si areál podniku 
a také ochutnali něco z vyráběného sor-
timentu. Na spoustu zvídavých dotazů 
žáků odpovídal v  průběhu návštěvy 
kvalifikovaný průvodce. Exkurze se vy-
dařila a dětem se líbila.

Eva Nyklová, učitelka

Pozvánka na výstavu 
do Praktik papíru

Učíme se pro naše děti II
mouci, do Archeoparku v  Chotěbuzi, 
do záchranné stanice zvířat v Bartošo-
vicích, na památky v  oblasti Helfštýna 
atd.

Žáci prožili školní den tak trochu jinak. 
A ohlasy pedagogů a žáků? Prostě SU-
PER!

Text a foto: 
Jarmila Makúchová, zástupky ředitele,
 a Rostislav Ondráček, učitel

Projektový den 
mimo školu 
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Ve školce jsme se proměnili v malé herce  
a malé herečky. S paní učitelkou jsme každý 
den pilně, svědomitě a s velkou radostí i chutí 
nacvičovali pohádku O koťátku, které zapo-
mnělo mňoukat.

Každý z nás si mohl vybrat masku zvířátka, 
které je mu nejmilejší. Paní učitelka měla na za-
čátku obavy, zda zvládneme tak dlouhý text, 
ale my jsme jí dokázali, že jsme malí profesio-
nálové a ničeho se nezalekneme. Dny ubíhaly  
a my jsme trénovali a trénovali. V pátek jsme 
se konečně dočkali velké premiéry. Oblékli 
jsme se do kostýmů, paní učitelka nám nama-
lovala čumáčky a fousky a pohádka mohla za-
čít. Úspěch to byl veliký, paní učitelky tleskaly 
vstoje. Po představení na nás čekala sladká 
odměna za naši velkou snahu a píli. Celý týden 
na prknech divadla Erbenka nám paní učitelky 
pečlivě zdokumentovaly. Společně jsme si jed-
nu fotku z představení vybrali a hrdě vystavili  
v šatně naší školky, abychom se mohli pochlu-
bit maminkám a tatínkům, jak jsme pilně pra-
covali. 

Jednu z nich bychom velmi rádi sdíleli také  
s vámi. Ať žije divadlo!

Zdraví děti z MŠ Erbenova

Vítkovická hudebka učí na dálku i zblízka
Ani nám na Základní umělecké škole 

Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích se 
v minulých měsících nevyhnula příšera 
zvaná distanční výuka. Zpočátku jsme 
se krátce opájeli nadějí, že naše indivi-
duální hodiny uniknou pozornosti těch 
nahoře, avšak to dlouho netrvalo. Roz-
kaz zněl jasně: nesmí chodit za žádnou 
cenu!

Takže jsme se pustili do distančního 
díla. Toto období patrně vejde do téměř 
už stoletých dějin naší školy jako „rok, 
kdy se učitelé naučili více než žáci“. Bě-
hem krátké doby jsme ovládli týmsy, 
gůgly, skajpy, míty, votsapy a mesinžry. 
Seznámili jsme se s domácími mazlíčky 
dětí a pejsci, kočičky, rybičky a papoušci 
se stali součástí naší práce. Naučili jsme 
se ve své mysli spojovat zvuk a obraz,  
i když ten druhý je o pár vteřin opožděn. 
Nerozhází nás vidět žáka při hodině hla-
vou dolů. Umíme odfiltrovat nežádoucí 
zvuky – cirkulárka, hlasitá televize, křik 
malých sourozenců. A dokážeme máv-
nout rukou i nad názory různých idiotů 
na sociálních sítích – vždyť ti učitelé jen 
sedí doma a berou za to prachy.

Důležitou součástí práce naší školy  
a jejím „rodinným stříbrem“ byly vždy 
její soubory (zejména cimbálové muzi-
ky, které již 7x v řadě po sobě zvítězily 
v celostátních soutěžích ZUŠ). Ty samo-
zřejmě uzavřením škol utrpěly nejvíc. 
Naučili jsme se sice poskládat nahrávky 
z mobilů dětí do jednoho videa, ale se-
tkávání a společné muzicírování to ne-
může nahradit.

Ale představte si: naši žáci hrají! Ani 
za uvedených podmínek nepřestali na 

sobě pracovat a výsledky jsou vidět. 
Například na našem youtubovém ka-
nálu, kam pravidelně umísťujeme jejich 
nahrávky.

A ta radost, když nám bylo konečně 
umožněno se s nimi setkat tváří v tvář! 
Tedy přesněji rouškou v roušku: „Pane 
učiteli, vy vypadáte úplně jako mimo-
zemšťan…“

V této chvíli už se opět těšíme na nové 
žáky – přijímáme děti do všech oborů: 
klavír, kytara klasická, elektrická i baso-
vá, housle, violoncello a kontrabas, flét-
na zobcová i příčná, klarinet, saxofon, 

harfa, cimbál, bicí nástroje a zpěv. Pro ty 
úplně nejmenší děti z mateřských škol 
je tu naše hudební přípravka.

Vyučujeme v hlavní budově v Lidické 
56, ale také v našich pobočkách při ZŠ 
Krestova a ZŠ U Haldy v Ostravě-Hra-
bůvce, na ZŠ V. Košaře na Dubině a na 
ZŠ Paskovská v Ostravě-Hrabové.

Jak jsme si zahráli 
pohádku 
o malinkém koťátku

Bližší informace o naší škole je 
možné získat také na našem webu 
www.nasehudebka.cz, případně na 
telefonním čísle 596 614 175. 

Jaromír Návrat, ředitel ZUŠ
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Den jako malovaný, takové bylo úterý 1. června, kdy jsme v sadu Jožky Jabůrkové 
oslavili Mezinárodní den dětí. Děti řádily na kolotočích a ve skákacím hradě, zajez-
dily si i na konících a užily si spoustu zábavy a smíchu. 

Dárek tentokrát dostali i pejsci, pro které byl v sadu, v blízkosti Lidické ulice, ote-
vřen zbrusu nový agility park. Své umění tam předvedli zástupci úseku kynologie 
Městské policie Ostrava se svými svěřenci, potlesk si zasloužily i perfektní výkony 
členů a jejich čtyřnohých přátel ze Psího světa Naura. 

„Děkuji zaměstnancům vítkovického úřadu za přípravu a organizaci obou akcí i za 
jejich podíl na dokončení agility parku. Poděkování patří i všem, kteří nám ukázali, 
jak lze herní a výcvikové prvky agility hřiště využít,“ říká starosta Richard Čermák.                                                   

-gl- Foto: Jan Vlček

Děti řádily a psi cvičili
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Oči patří ke křehkým or-
gánům těla a zrak je jedním 
z nejdůležitějších smyslů. Je 
proto nutné o oči pečovat 
a v případě, že se objeví ně-
jaké problémy, včas vyhledat 
odbornou pomoc. 

Nejčastějším problém bývá 
zhoršení zraku, které ne-
musí být způsobeno pouze 
věkem, ale u mladých lidí 
a dětí třeba i genetickými 
vadami nebo růstem. Oční 
lékaři v  ambulancích úzce 
spolupracují s  optometris-
tou a všem pacientům je po 
vyšetření navrženo vhodné 

Nepodceňujte problémy s očima! 
řešení, které problémy buď 
úplně odstraní, nebo alespoň 
výrazně zlepší.

Častou potíží bývá podráž-
dění či zarudnutí očí. Může 
být způsobeno infekcí viro-
vého či bakteriálního půvo-
du, nebo vnějšími vlivy, jako 
je prach a nečistoty v ovzdu-
ší nebo alergeny. Lidé také 
například při práci na počíta-
či nebo u sledování televize 
zapomínají mrkat a důsled-
kem je vysychání povrchu 
oka. Pokud vás podobné 
problémy trápí dlouhodobě-
ji, určitě navštivte očního lé-

Velký Svět Techniky v Dol-
ních Vítkovicích v červnu 
otevřel nové expozice. Pře-
devším se úplně proměnil 
Svět civilizace. „Na návštěv-
níky tu čekají taková překva-
pení, jako je superpočítač 
Anselm, který 
donedávna slou-
žil k superrych-
lým a megaslo-
žitým výpočtům 
vědcům z celého 
světa. Nebo in-
teraktivní čistírna 
odpadních vod 
a spousta vy-
chytávek ukazu-
jících, jak z odpadu znovu 
vyrobit užitečné věci,“ zve 
ředitel Světa Techniky Ja-
kub Švrček. Svět civilizace se 
v rámci projektu FUTURO-
VA!!! – Najdi si své místo v bu-
doucnosti dočkal, s fi nanční 
podporou města Ostravy, 
i exponátů, které přibližují, co 
je to takzvaná cirkulární eko-
nomika, umělá inteligence 
či technologie pro dekarboni-
zaci naší planety. Jednotlivé 
exponáty je možné zkoušet 
a zkoumat tak, jak je v ost-
ravském science centru zvy-
kem. Dítě i dospělý se napří-
klad mohou stát zaměstnan-

Očkovací místo Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice nabí-
zí všem zájemcům, kteří jsou registrováni přes centrální re-
zervační systém Reservatic, termíny v řádu několika dnů. 
K očkování je používána vakcína Comirnaty od fi rem Pfi zer 
a BioNTech. Očkovací místo se nachází v přízemí budovy H1.

Vstupte na Měsíc! Ovládněte superpočítač! 
cem dispečinku elektrárny 
a vyzkoušet si vyrobit ener-
gii a následně rozsvítit třeba 
i část expozice. Za zmínku 
stojí také exponát, který vás 
provede krok po kroku celým 
procesem fotosyntézy. Tahá-

kem je i zmíněný 
superpočítač, to-
várna na zpraco-
vání ohromného 
množství dat. 

Díky podpoře 
americké ambasá-
dy v Praze a měs-
ta Ostravy se roz-
rostla také Oáza 
vesmíru o novou 

expozici s názvem Man on 
the Moon – vizuálně poutavé 
a vědomostmi nabité při-
blížení mise vesmírné lodi 
Apollo 11, která 20. července 
1969 poprvé vysadila lidi na 
povrchu Měsíce. Ze Spoje-
ných států doputovala i zce-
la přesná replika skafandru 
Neila Armstronga, první-
ho člověka na Měsíci. Ta je 
v  České republice vůbec 
poprvé. Všem fanouškům 
vesmírné turistiky tak je 
zprostředován malý výlet na 
Měsíc, který je v Dolních Vít-
kovicích přímo na dosah.                                  

-rč-

Nemocnice AGEL 
Ostrava-Vítkovice
Oční oddělení (budova B)
Zalužanského 1192/15
703 00 Ostrava-Vítkovice
Provozní doba: 
po–pá 7:00–15:00   
tel.: 725 006 413
e-mail: info@oca.agel.cz
web: ocnicentrum.agel.cz

Brzké očkování proti covidu-19 

 DOV

kaře k určení správné léčby.
Oční oddělení Nemocnice 

AGEL Ostrava-Vítkovice za-
jišťuje léčbu i ve specializo-
vaných poradnách:
l refrakční – zaměřena na 

řešení a korekci refrakčních 
vad, 
l glaukomová – zaměřena 

na zelený zákal, 
l makulární – zaměřena na 

vyšetření a léčbu sítnice. 
Součástí oddělení je také 

aplikování biologické anti-
-VEGF léčby a zároveň je zde 
prováděno široké spektrum 
operačních výkonů – opera-
ce šedého zákalu, estetické 
zákroky i plastické operace 
víček atd. Velkým benefi tem 
pro klienty je fakt, že veškeré 
zákroky jsou prováděny am-
bulantně, tedy bez nutnosti 
hospitalizace.

Součástí očního o dděle-
ní je i optika, která nabízí 
klientům široký výběr di-
optrických i slunečních brýlí, 
kontaktních čoček, čtecích 
pomůcek, pouzder i čisticích 
prostředků včetně čištění ul-
trazvukem a drobného servi-
su brýlí.
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PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍ
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.

PRO DOSPĚLÉ
Na křídlech vážek a motýlů
Výstava fotografií autora Marcela Ma-

keľa
5. až 30. července |  během půjčování

KNIŽNÍ BAZAR
Prodej vyřazených knih v  rámci pro-

jektu Druhý život knih.
1. až 31. července |  během půjčování

PRO DĚTI
BOOKovka
Srdečně zveme děti do našeho tradič-

ního knihovnického klubu; soutěže, vý-
tvarné dílny, povídání, hry.

každé úterý v měsíci |  14 až 15 hodin

Májové pohlazení
Tvoříme drobnůstky od srdce, které 

potěší i v čase letních prázdnin; celomě-
síční výtvarná dílna.

1. až 30. července | během půjčování

Tady bydlím já
Výroba originálních vizitek na dveře; 

celoměsíční výtvarná dílna.
1. až 30. července | během půjčování

Prázdninové rybaření
ulov si své soutěžní rybky; minihrátky 

pro letní dny
1. až 30. července | během půjčování

SOVIČKY:  LÉTO!
prázdninové čtení, hraní, povídání 

v klubu pro děti a jejich rodiče
30. července | 10 až 11 hodin

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 telefo-
nicky 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

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

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
ani jsme se nenadáli a máme tady léto 

a s ním spojené období prázdnin a do-
volených, poznávání nových míst, ale 
také relaxace a odpočinku třeba i s kni-
hou v  ruce. Ani v  červenci v  knihovně 
nezahálíme a máme pro vás připravenu 
spoustu akcí a knižních novinek. To vše 
vám může skvěle doplnit naše nabídka 
audioknih, stolních her, cestopisů a map 
k půjčení.

S létem přichází také změna otevírací 
doby knihovny… Než se k nám vypraví-
te, zkontrolujte si, zda je pobočka ote-
vřena. Aktuální provoz najdete na www.
kmo.cz.

Knihovna ani v  červenci nekončí 
s oslavami svého stoletého výročí. Po-
kračuje i  celoroční kampaň Darujme  
a nechejme se obdarovat, v jejímž rám-
ci přinášíme každý měsíc příznivcům 
knihovny překvapení. A nejinak tomu 
bude i v červenci. Motto měsíce je Da-
rujeme e-knihu a nejen jednu, neboť 
prázdniny přejí čtení. Pokud si nechcete 
zatěžovat cestovní zavazadla papíro-
vými svazky, udělejte si místo v paměti 
mobilů, tabletů, případně čteček e-knih. 
Zajímavé e-knihy nyní naleznete i u nás 
v knihovně. Pro více informací se obrať-
te na svého knihovníka.

I v průběhu července jsou připraveny 
akce pro děti i pro dospělé. Chtěli by-

chom vás pozvat na výstavu fotografií 
pana Marcela Makeľa (viz foto), ve které 
spojil své dva největší koníčky – zájem 
o přírodu a fotografování. V roce 2015 
se jeho srdeční záležitosti stalo focení 
vážek, posléze také focení motýlů. Vý-
sledky jeho práce jsou odrazem zkuše-
ností, které nabyl během let samostudia 
a pozorování přírody. 

Tradičním se v naší pobočce stal Kniž-
ní bazar, ve kterém naleznete knihy, 
které byly vyřazeny z  knižního fondu.  
To ovšem neznamená, že se jedná o díla 
špatná. Knihovna neustále nakupuje 
knihy nové a ty starší, tolik nepůjčované, 
jim musejí uvolnit místo. Je tedy možné, 
že mezi nimi naleznete hotové poklady 
a dáte tak knize druhý život.

Pro děti pokračuje klub Bookovka, 
který každé úterý odpoledne nabídne 
spoustu zábavy v  podobě povídání, 
tvoření, her, povídání a soutěží. Těší-
me se na vás každé prázdninové úterý 
odpoledne. I naši nejmenší návštěvníci 
se mohou těšit na své tradiční setkání 
poslední červencový pátek dopoledne 
v klubu Sovičky. Zároveň máme pro děti 
připraveny dvě výtvarné dílny Májové 
pohlazení a Tady bydlím já!. Přijďte si 
vyrobit drobnost pro radost a ukázat 
své šikovné ručičky. Dílny budou probí-
hat kdykoli v  otevírací době knihovny. 
Pro děti také bude probíhat také celo-
měsíční soutěž Prázdninové rybaření. 
Přijď si ulovit soutěžní úkol, za jeho spl-
nění bude všechny odvážné lovce čekat 
drobná odměna. Léto v knihovně tedy 
rozhodně nebude žádná nuda, ale bude 
plné zábavy, tvoření a soutěží. 

Přejeme vám krásný a pohodový čer-
venec a  těšíme se na setkání s  vámi 
v knihovně.

Vaše knihovna
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VÍTKOVICE PŘEJÍ DOBROU CHUŤ!

Letošní Mezinárodní den dětí jsme v Mateřské škole Obrán-
ců míru oslavili v indiánském duchu. Hned po příchodu dětí 
do školky začal program pro malé indiány – výroba čelenek, 
stavění týpí a vymýšlení indiánského pokřiku. Následovalo pou-
tavé povídání o životě indiánů, seznámení se s jejich tradicemi  
a vyslechnutí příběhu o Zářící hvězdě, která hledala poklad. Na 
školní zahradě pak měly děti připravenu dobrodružnou indi-
ánskou bojovku, jejímž cílem bylo nalezení pokladu. Děti byly 
rozděleny do kmenů podle barvy svého pírka v čelence a plnily 
různé úkoly: slalom na koni, hod oštěpem, skládání indiánských 
puzzlí, nápodobu zvuků zvířat, předvedení indiánského pokři-
ku aj. Za každý splněný úkol děti obdržely další pírko na svou 
čelenku. Myslíte, že se jim nakonec povedlo poklad najít? Jako 
správným indiánům samozřejmě ano. Děti poklad nedočkavě 
otevřely a nalezly v něm sladkou odměnu, po které se ještě 
dlouho olizovaly. 

Indiánským tancem jsme pak všichni oslavili úspěšné dokon-
čení bojovky. Následující den si děti vyrobily lapače snů, které 
si vzaly domů ke svým postýlkám. Věříme, že se našim malým 
indiánům budou pod lapačem zdát hezké sny a na indiánské 
dny budou dlouho a s úsměvem vzpomínat.      

 Mateřská škola Obránců míru

Ilustrace z knihy Praktická česká kuchařka z roku 1908

V červnovém vydání zpravodaje jsme 
přinesli recept na moučník od paní Lud-
mily Bončkové. Tady je ve vzpomínkách 
svého vnuka Karola Hercíka: „Babič-
ka prožila mládí jako slečna k  dětem  
a později i jako hospodyně v  Praze. 
Když jsem jako dítě nechtěl jíst, často 
říkávala: „Vařila jsem u pánů a ti jed-
li vždy a všechno!“ Babička se poprvé 
provdala za cukrovarenského technika 
Tomáše Matouška, kterého doprováze-
la na montážích. Vztah ukončila 1. svě-
tová válka, když manžel padl na Pijavě. 
Posléze se vdala za kominického mis-
tra Bončka a s rodinou žila v Doubravě  

HURÁ ZA INDIÁNY!
NOVÁ GENERACE

Vítkovická hospodyňka
u Orlové. Na cestách Evropou se vedle 
polštiny a ukrajinštiny naučila rumun-
sky, slovensky a německy. Ve Vítkovi-
cích bydlela poprvé v Katolickém domě 
zvaném Kaťák. Z  tohoto období jsem 
zaslechl povídání o nádherných plesech  
a zejména o ochotnických představe-
ních, která se v tomto domě odehrávala. 
Další vítkovické období, přerušené po-
bytem v Bohosudově u Teplic v Čechách, 
babička prožila se mnou a maminkou, 
toho času baletkou v ostravském stát-
ním divadle, v Jeremenkově ulici č. 21, 
v domě U Bauera. Ráda vyšívala křížko-
vým stehem. Napřed přejímala dostup-

né vzory a časem vymýšlela vzory vlast-
ní. Dokladem toho byl nespočet výšivek 
u nás doma. Babička zdobila ubrusy, 
polštářky, pyžama, závěsy, noční košile, 
halenky, kabelky, dokonce mám od ní  
i jednu vyšívanou košili. Nezřídka k vy-
šívání použila látku z  pytlíku od mou-
ky, z něhož vykouzlila prostírání pod 
kávovou či čajovou soupravu. V životě 
zmítaném válkami, radostmi i strastmi 
se setkala s kozáky, německými vojáky 
i s osvobozujícími Rusy. Mnohdy to byly 
příběhy na rozhraní života a smrti. Se-
tkávala se i s lidmi na pokraji bídy a za 
války podporovala zajatce. Vždy to byla 
milá, trpělivá a skromná žena.“          -red-

Ludmila Bončková, portrét zhruba 
z roku 1914
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Červnová tajenka 
Krále Zikmun da Lucemburské-

ho trápily podagra a revmatismus. 
Všem, kteří si s červnovým roháčkem 
a doplňovačku poradili, blahopřeje-
me, a těm, kteří poslali odpověď, dr-
žíme palce při dalším losování! 

VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ

Správné odpovědi zveřejníme v následujícím vydání Vítkovického zpravodaje.
Pokud chcete soutěžit, pošlete nám výsledky svého luštění do 6. července buď 

na e-mail zpravodaj@vitkovice.ostrava.cz, nebo poštou na adresu MOb Vítkovice, 
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice. Na obálku připište heslo TAJENKA. 

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

Evropský den proti vloupání
Letos připadl Evropský den proti 

vloupání na 16. června. A protože letní 
měsíce a tedy dny dovolených bývají  
z hlediska kriminality nejrizikovějším 
obdobím roku, přinášíme několik rad, 
jak levně a bezpečně chránit své obydlí 
před nežádoucím vniknutím?
l Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že 

jsou dveře skutečně uzamčeny).
l Vhodné je kombinovat mechanické 

a elektronické prvky zabezpečení.
Pokud odcházíme z domova i krátko-

době, ujistit se, že jsou všechna okna 
zajištěna a pokud balkón disponuje lo-
džiemi, i tyto uzamknout.
l Klíče neschovávat pod rohožku 

nebo pod květináč (či jiné takto nápa-
dité místo).
l Na zvonek, schránku a dveře uvádět 

Tentokrát hledáte předměty, které po-
užívají členové oddílů SSK Vítkovice.

pouze příjmení v množném čísle, bez 
titulů
l Požádat důvěryhodnou osobu, aby 

v době vaší nepřítomnosti dohlédla na 
obydlí, např. aby pravidelně vybírala 
poštovní schránku.
l Nesdělujte svou nepřítomnost pro-

střednictvím sociálních sítí (pachatelé 
jsou stále více sofistikovaní).
l Zvážit možnost digitálních spínacích 

hodin, které v  nastavených intervalech 
zapnou světla, televizi nebo rádio. Vy-
tvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.
l Nevystavujte zbytečně cenné před-

měty na odiv, pokud o ně nechcete 
přijít, zvažte možnost bezpečnostních 
schránek, mnohdy můžou být levnější, 
než pojištění.
l Připravte si soupis cenností, vytvořte 

fotodokumentaci, a pokud je možnost, 
opište si výrobní čísla.
l Uklízejte na pozemku a zahradě ne-

nechávejte volně ležet žebřík, nářadí či 
sekačku, raději předmětné uschovejte. 
l Udržujte dobré vztahy se sousedy, 

všímejte si podezřelých osob a pode-
zřelých vozidel v blízkosti obydlí. 
l Pakliže se i přes bezpečné rady sta-

nete oběti vloupání, zavolejte na linku 
158 nebo věc oznamte na nejbližší poli-
cejní oddělení. Do objektu nevcházejte, 
neuklízejte a vyčkejte příjezdu policie.

Více informací najdete v mobilní apli-
kaci Zabezpečte se nebo na webových 
stránkách http://stopvloupani.cz.  

Martina Jablońská 
PČR, Krajské ředitelství
Moravskoslezského kraje

A máme tady první tři vítěze, kteří se s námi pustili do luštění! Blahopřejeme Janě 
Cieplé, Antonii Gebauerové a Lukáši Kavkovi, na které ve vítkovické radnici čekají 
pěkné ceny! Vyzvednout si je mohou v úřední dny (pondělí a středa) od 8 do 12 
hodin a od 13 do 17 hodin. A my držíme palce jejich následovníkům.             Redakce  

Vítkovicemi osmi směry

Tajenka má 33 písmen.

Legenda k osmisměrce:  

Blahopřejeme vítězům!

ANTÉNKA
ANTRACIT
ARARA
ARSENIK
BLÁZINEC
CTIRAD
ČTVERÁK
DLÁTO
DRZÝ LUPIČ
DVOJLIST
DYNAMO  
ELEMENT
ENTITA
FURUNKL
CHROUST
IRENA
KALCIT
KIOSK
KOMÁR
KONÍRNA
KOSTRČ
KOTLETA
KUTNA  
KVALT
LABUŽNÍK
LAMINÁT
LANGUSTA

LÁTKA
LEONA
LIMIT
LOTRAS
MALÝ DOTAZ
MANDL
MASÁŽ
MEDAILE
MILADA
MONARCHA
NÁDIVKA
NEOLIT
NOEMI
OBORA
ODDĚLENÍ
ODVÁDĚNÍ
OJETINA
OKAPI
OMAMNOST
PANKREAS
PANNA
POCHYBEK
PULOVR
RADKA
TAVIDLO
TEPNA
ZDYMADLO



TOHLE NEPŘEHLÉDNĚTE Vítkovický zpravodaj
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