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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené sku-
tečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

                                 Richard Čermák, starostaOstrava-Vítkovice, dne 11. 8. 2021  
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EDITORIAL

NA TITULNÍ STRANĚ

V pátek 17. září jsem jednal  
s Agenturou pro sociální začle-
ňování – Východ, která spadá 
pod Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR. Tato vládní agen-
tura v Ostravě působí od roku 
2014 a je především nástrojem 
v  boji proti sociálnímu vylou-
čení. 

Předmětem našeho jedná-
ní bylo navázání spolupráce 
v  oblastech školství, bydlení, 
nezaměstnanosti, sociálních 
služeb a bezpečnosti. Osobně 
dlouhodobě vnímám – jako 
starosta i občan Vítkovic – exi-
stenci sociálně vyloučených 
ulic Sirotčí, Erbenova, Tavičská 
a Zengrova. Je pro ně obecně 
typická vysoká nezaměstna-
nost a nízký zájem o vzdělání. 
Výsledkem toho je chudoba.  
Nemůžeme si zároveň myslet, 
že občané takových lokalit  
a ulic jsou zcela smíření s pod-
mínkami, v nichž žijí a vyrůstají 
jejich děti.

Tato místa vnímáme dlouho-
době problematicky. Někdy 
můžeme pociťovat až bezna-
děj a bezvýchodnost v  nalé-
zání řešení. Od spolupráce 
s  Agenturou pro sociální za-
čleňování – Východ si slibuji 
především informace o mož-
nostech financování našich 
budoucích projektů ze zdro-
jů Evropské unie pro  období 
2022 až 2030, které by mohly 
přispět ke všeobecnému zlep-

Vážení občané obvodu, 
čtenáři zpravodaje, 

máme před sebou říjen, 
který s sebou přinese i ně-
kolik akcí, které jsme kvůli 
covidovým hygienickým 
a bezpečnostním opatře-
ním nemohli organizovat. 
Jsem rád, že už konečně 
můžeme přivítat nové vít-
kovické občánky! S  nimi  
a jejich rodiči se potkáme 
2. října. 

A hned 7. října nás čeká 
setkání s  jubilanty, tedy 
s generací na opačné stra-
ně věkového spektra. Je 
vždy příjemné a přínosné 
pohovořit si s  lidmi, kteří 
jsou součástí nedávné his-
torie našeho obvodu, pro-
brat s  nimi jejich starosti  
i radosti. 

Rád bych také děti i do-
spělé pozval na Drakiádu, 
kterou připravuje sportov-
ní komise při radě našeho 
městského obvodu. Bližší 
informace o akci nalezne-
te na webu a FB obvodu, 
a plakátu na této straně, 
ale už teď si buďte jisti, 
že to bude akce zábavná 
a plná smíchu. Vytáhněte 
draky z jejich slují, oprašte 
jim křídla a 24. října všem 
ukažte, jak jim to lítá!

Vážení spoluobčané, 
v začátku října nás čekají 

volby. Rád bych vás mo-
tivoval k  tomu, abyste nic 
nepodceňovali, nespoléha-
li se na druhé a zodpověd-
ně se vypravili k volebním 
urnám. Hlas každého obča-
na, tedy i ten váš, je oprav-
du důležitý! Proto vás zvu 
do vítkovických volebních 
místností, o nich blíže in-
formujeme na vedlejší stra-
ně zpravodaje. Volte podle 
svého nejlepšího vědomí 
a svědomí a s  myšlenkou 
na to, že vaše rozhodnutí 
ovlivní i budoucnost místa, 
v němž máte domov. 

Richard Čermák 
starosta městského ob-

vodu Vítkovice

Mým cílem jsou moderní a bezpečné Vítkovice

šení několik let zanedbávané-
ho stavu.

Je nejvyšší čas začít řešit so-
ciální a společenské problémy 
všech našich občanů ve Vítko-
vicích systematicky, komplex-
ně a s  kompetentními aktéry. 
Se silným důrazem na kvalitu 
společenského a sociálního ži-
vota ve Vítkovicích a s dlouho-
dobým přínosem.  A takovým 
způsobem, abychom konkrétní 
výsledky naší společné práce 
pocítili všichni. 

I když to neradi slyšíme,  
a ani já nejsem výjimkou, je 
problematika vyloučených lo-
kalit mnohem hlubší a řešení 
jsou složitá. Budou náročná na 
čas a finance. Řešeními jsou 
zkvalitňování veřejných slu-
žeb, například školství, včet-
ně rekonstrukce a personální 
podpory našich mateřských 
škol. Do míry zákonů regula-
ce chování majitelů ubytoven,  
v nichž se koncentrují lidé 

s nižší integrační aktivitou 
a často ani trvale přihláše-
ni k  pobytu ve Vítkovicích. 
Podporuji kulturní, komunitní 
a volnočasové vyžití skupin, 
jako jsou mladé rodiny s  dět-
mi, mládež, pracující občané 
a zdravotně handicapovaní.   
A v  neposlední řadě senio-
ry, kteří velmi silně pociťovali 
stinné stránky covidu-19, a to 
jak po stránce zdravotní, tak 
v souvislosti se zákazem osob-
ních kontaktů se svými rodi-
nami. Usiluji o lepší organizaci  
a komunikaci občanů s  vede-
ním města. 

Nesmíme podceňovat pre-
ventivní a edukační programy, 
které mají především za cíl sni-
žovat negativní jevy, jako jsou 
kriminalita a vandalismus. Mu-
síme si být všichni vědomi, že 
výsledky se dostaví v horizon-
tu let, a proto je potřeba jednat 
a pracovat teď.

Starosta Richard Čermák

 Na titulní straně foto z otevření sezo-
ny hokejisty HC VÍTKOVICE RIDERA. 
Snímek je z archivu klubu.
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Letos na jaře vyhlášená soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu ve Vítkovicích 
má své vítěze. V kategorii nejkrásnější zahrádka (předzahrádka), do níž spadala za-
hradnická či květinová výzdoba okolí domu, zahrádek nebo předzahrádek viditelná 
z veřejně přístupných ploch města, zvítězil Pavel Kravčík. A v kategorii nejkrásnější 
výzdoba oken, balkonů, teras, která zahrnovala květinovou výzdobu oken, balkonů, 
teras, lodžií, pergol či vstupů do bytových domů viditelnou z veřejně přístupných 
ploch Vítkovic, si pomyslné zlato odnesl Radim Boreček. Oběma výhercům, kteří 
obdrželi poukázky v hodnotě 1000 korun do hobby marketu Hornbach, blahopře-
jeme. A vám ostatním držíme palce, abyste uspěli v dalším ročníku této kvetoucí 
soutěže.                                                                                                                    -red-

V pátek 10. září se poprvé konala akce 
s názvem ‚Den Vítkovic. Zahájení pro-
běhlo na Mírovém náměstí, kde byla od-
halena výstava k 100. výročí vítkovické 
porodnice. Program pokračoval ve vít-
kovické radnici, kde na zájemce čekala 
Lenka Kocierzová, aby je historickým 

Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu má své vítěze

DEN VÍTKOVIC

Foto na straně: archiv obvodu

Zahrada Pavla Kravčíka.
Nejkrásněji vyzdobené okno měl Radim 
Boreček.

objektem provedla. Díky ní se návštěv-
níci podívali do míst, kam se při běžném 
provozu radnice nedostanou, a v obřad-
ní síni se mohli seznámit také s projekty, 
které vedení radnice plánuje zrealizo-
vat. Těšíme se na příští rok.            

 Tereza Rašíková
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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení občané, 
příznivci Vítkovic a sousedé,
zvelebování Vítkovic, jemuž se prů-

běžně věnujeme, neustalo ani v září. 
Dokončili jsme opravu výtluků na ko-
munikacích ve správě obvodu, pokra-

čovalo čištění 
prostorů mezi 
hroby na vít-
kovickém po-
hřebišti, při-
pravovali jsme 
se na obvyklý 
podzimní ořez 
dřevin a fini-
šoval letošní 
třetí pokos 

trávy. Ta vzhledem k  poměrně čas-
tým dešťům střídajícím se s  teplými 
dny rostla neskutečně rychle, takže 
bylo třeba jí věnovat opravdu hodně 
pozornosti a času. Posečená tráva je 
jako bioodpad odvážena na skládku 
odpadové společnosti OZO Ostrava, 
kde je používána při tvorbě kom-
postu. Stejně tak je využíván i ob-
sah hnědých biopopelnic, které mají 
k dispozici majitelé rodinných domů. 
Rád bych poděkoval všem občanům 
obvodu, kteří se chovají zodpovědně 
vůči místu, kde žijí, i vůči svým sou-
sedům. Vím, že to nemají jednodu-
ché, protože zde bohužel bydlí i dost 
lidí, jimž na čistotě a bezpečí okolí 
jejich domova příliš nezáleží. Jedním 
z  nešvarů, s  nimiž se ve Vítkovicích 
potýkáme, je přeplňování kontejne-
rů na směsný odpad. Přestože jsme 
v  nejproblematičtějších lokalitách 
obvodu v  minulosti nechali navýšit 
svoz odpadu, zmíněný problém stá-
le ještě nemáme vyřešen ke spoko-
jenosti nás všech. Proto chceme co 
nejdřív znovu projednat častější svoz 
odpadu i v  nově vytipovaných čás-
tech obvodu, kde kontejnery přeté-
kající odpadem. 

V  říjnu navíc budou na obvyk-
lá místa přistaveny velkoobjemové 
kontejnery, do nichž mohou obyva-
telé Vítkovic odkládat větší před-
měty z domácností, které už nepo-
třebují. Byl bych rád, kdyby občané 
tentokrát byli disciplinovanější než 
v  předchozích letech, kdy po zapl-
nění těchto velkoobjemových nádob 
odkládali věci i kolem nich. Chci upo-
zornit – stejně jako už tolikrát dřív 
–, že v tomto případě jde o založení 
černé skládky, za což může být udě-
lena i vysoká pokuta! Pokud už je 
velkoobjemový kontejner přeplněn, 
je třeba nepotřebné věci odvézt k ji-
nému, případně rovnou do sběrného 
dvora, nebo na skládku OZO Ostrava 
v Hrušově. Udržujme náš obvod čistý  
a snažme se, aby Vítkovice byly ukli-
zeným a útulným domovem! 

Petr Menšík, 
místostarosta 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.

Svoz velkoobjemových odpadů

Do těchto kontejnerů v žádném případě neukládejte cihly, kamení, 
stavební suť, odpady ze zeleně, komunální a nebezpečný odpad.
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Městský obvod Vítkovice fi-
nančně podpořil desátý roč-
ník mládežnického turnaje 
Ostrava Hockey Cup, který 
na vítkovický led opět při-
lákal řadu špičkových klubů 

Vítkovičtí představili kádr i dres z dílny fanoušků
HC VÍTKOVICE RIDERA 

přivítal společně s fanouš-
ky nový extraligový roč-
ník a představil 
kompletní kádr i 
nové dresy. Vů-
bec poprvé dal 
klub fanouškům 
možnost zasílat 
návrhy a násled-
ně z nich vybrat 
ten nejlepší, ve 
kterém budou 
vítkovičtí borci 
nastupovat celou 
sezonu. Největší úspěch skli-
dil návrh Lukáše Svobody. 

„Při tvorbě návrhu jsem 
chtěl především zachovat 
jednoduchost a odkázat i na 
historii klubu. Na zadní části 

První domácí zápas se kvůli termínové kolizi s velkými 
mezinárodními sportovními akcemi v Ostravar Aréně usku-
teční až 8. října. Do té doby vítkovičtí hrají na kluzištích 
soupeřů, venku odehrají celkem 6 utkání v řadě. 

pod jménem si tak můžete 
všimnout malého „V“ a rytíř 
Vítek dostal výrazně větší 

prostor na hrudi. 
Myslím si, že prá-
vě to rozhodlo  
o vítězství mého 
návrhu. Jako fa-
noušek vítkovic-
kého hokeje jsem 
velice poctěn, že 
v následující se-
zoně budou hrá-
či oblékat dresy, 
které jsem sám 

navrhl. Považuji to i za drob-
ný zápis do historie vývoje 
klubového dresu, a to se ne 
každému z fanoušků poštěs-
tí,“ nechal se slyšet autor 
dresů Lukáš Svoboda. 

Medailový sběr mládeže Vítkovic
z  celé Evropy. V hokejovém 
podniku v kategoriích junio-
rů a dorostu, který pořádal 
domácí HC VÍTKOVICE RI-
DERA, to byli právě domá-
cí, kteří v  mezinárodní kon-

kurenci obstáli a Vítkovice 
hrdě reprezentovali. V celém 
turnaji ani jednou neklopýtli 
a ve finále přehráli Duklu Jih-
lava 6:3. Bronz po lítém boji 
brali Francouzi.

Dorostenecký Ostrava Hoc-
key Cup se konal týden po 
juniorském a zúčastnily se 
jej čtyři týmy – Vítkovice, Tři-
nec, Polsko U18 a německý 
Eisbären Berlín. I tento pod-
nik nabídl zajímavou hokejo-
vou podívanou. Polská repre-
zentace do 18 let předváděla 
výborné výkony, ale domácí 
Vítkovice příliš nezaostávaly, 
takže finálový souboj těchto 
dvou týmů nemohl nikoho 
překvapit. Bylo to pravé ho-
kejové drama, skóre se přelé-
valo, Vítkovičtí dokázali sma-
zat dvoubrankové manko, jít 
do vedení, ale závěr patřil 
starším a zkušenějším Polá-
kům. Modro-bílí brali stříbro, 
bronz si odvezl Třinec.

Texty na straně: 
Zdeněk Janiurek
Foto: Petr Kotala
www.hc-vitkovice.cz
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Vedení Magistrátu města 
Ostravy přislíbilo městské-
mu obvodu Vítkovice pod-
poru při realizaci rozsáhlého 
projektu výstavby moder-
ní smuteční síně. V  příštím 
roce a v roce následujícím by 

Vítkovická radnice bude hostit výběr originálů ze školní 
galerie, které od roku 1965 postupně zdobily interiéry bu-
dov základní školy na náměstí J. z Poděbrad, Šalounově ulici  
a nakonec v budově v Halasově ulici. Od nápadu žáků, kte-
ří nashromáždili originály výtvarných umělců převážně  
z Moravskoslezského kraje a s pomocí pedagogů a patronů 
z Vítkovických železáren tak dali základ první školní galerii 
v Československu, uplynulo 56 let. Po výstavě na radnici bude  
74 výtvarných děl natrvalo umístěno v Domově Sluníčko v Ost-
ravě-Vítkovicích.                                                                    -tr-                      

Do rozsáhlého projektu výstavby moderní 
smuteční síně se pustíme s podporou města

město mělo na výstavbu no-
vého objektu na vítkovickém 
hřbitově přispět 60 procenty 
z  celkového rozpočtu. „Ce-
ním si příslibu ze strany měs-
ta. Ostatně bez této finanční 
podpory bychom se nemohli 

do tak finančně náročného 
projektu pustit. Navíc, jak 
už jsem několikrát zmiňo-
val, je vítkovická smuteční 
síň využívána obyvateli celé 
Ostravy,“ konstatuje starosta 
Richard Čermák a dodává, že 

pokud vše půjde podle  plá-
nu, mohlo by se s demolicí 
stávající smuteční síně začít 
už na konci letošního roku.  
                -gl-

Vizualizace smuteční síně: 
archiv obvodu                                                                                                                              
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NOVÁ GENERACE

Chci být jako táta je název projektu z programu Talentman-
agement, jehož cílem je zavedení systému podpory technic-
kého a přírodovědného vzdělávání na 1. stupni základní školy. 
Projekt je zaměřen na systém podpory polytechnické gra-
motnosti u žáků 0. až 5. ročníku základní školy. Výše finanční 
dotace, kterou škola obdržela, činí 100 tisíc korun. Za tuto 
částku byly pro obě pracoviště vítkovické základní školy po-
řízeny dřevěné stavebnice MOY TOY a ve spolupráci s lektory  
z Malé technické univerzity obvod pro žáky 1. stupně ZŠ Ša-
lounova zajistil výukové lekce. Podívejte se, jak se nejmenší 
žáčci 1. a 2. třídy pracoviště Halasova proměnili ve stavitele 
města.                                               Jaromir Šedý, ředitel školy

BOXER NA RADNICI
Málokdy se stane, aby se 

vaším kolegou, lze-li to tak 
říct, stal trojnásobný mistr 
republiky, dvojnásobný vítěz 
nejtěžšího turnaje v  Evro-
pě, vicemistr Evropy a šestý 
nejlepší boxer na světě. Ve 
vítkovické radnici se tohle 
přihodilo! 

Mladý muž, který má 
všechny zmíněné tituly na 
kontě a před sebou skvě-
lou budoucnost v ringu, zde 
působil po čtyři týdny. Erik 
Suchý je totiž studentem  
4. ročníku oboru veřejná 
správa a regionální rozvoj 
na AHOL – Střední odborné 
škole a na radnici obvodu si 
během školní stáže vyzkou-
šel – stejně jako jeho dal-
ší spolužáci –, jak to chodí 
v  praxi. „To, že žákem školy 
se sídlem ve Vítkovicích je 
tak úspěšný sportovec, je 
skvělé. Jsme rádi, že jsme 
Erikovi mohli ve vítkovické 
radnici poskytnout zázemí 
pro praxi,“ podotýká vítko-
vický radní Petr Bašek. 

A jak na své působení na 

radnici vzpomíná Erik? „Kro-
mě jiného jsem například 
zpracovával smlouvy k po-
hřebním místům z  papírové 
podoby do elektronické,“ 
shrnuje své povinnosti ve 
vítkovickém úřadu student, 
který má před sebou matu-
ritu, vysokou školu a také, 
pokud vše půjde tak, jak má, 
boxerskou kariéru. „K  boxu 
mě přivedl taťka, když mi 
bylo deset,“ říká devatenác-
tiletý sportovec boxující za 
Boxing Club Ostrava a po-
znamenává, že k  úspěchu 
se propracovával postupně. 
Dnes už ale za sebou má 151 
zápasů, většinu z  nich – až 
na zanedbatelné dvě desítky 
– vítězných. „Teď už vzhle-
dem k věku boxuju za muže. 
Zatím jsem neměl zápas 
s mnohem zkušenějším bor-
cem, takže v  pohodě. Chci 
jít postupně, krok za krokem, 
abych se dobře zařadil,“ nas-
tiňuje svou strategii Erik, je-
hož cílem a snem je olympiá-
da v Paříži v roce 2024.    

Lenka Gulašiová

CHCI BÝT JAKO TÁTA
Mateřská škola Prokopa 

Velikého získala finanční pří-
spěvek statutárního města 
Ostravy ve výši 40  tisíc na 
projekt Podpora grafomoto-
rických dovedností. 

Doplněním našeho školní-
ho vzdělávacího programu je 
Metoda dobrého startu, která 
funguje jako prevence speci-
fických poruch učení a škol-
ní neúspěšnosti. Připravuje 
děti na výuku čtení a psaní 
a podporuje jejich psycho-
motorický vývoj. Součástí 
metody jsou různá pohybo-
vá, rytmická a sluchová cvi-
čení. Z finančního příspěvku 
jsme zakoupili pomůcky pro 
zatraktivnění metody: ba-
revné molitanové podložky 
pro rytmizaci i sezení, bubny 

djembe,  čakrový bubínek, 
zvonkohry, dešťovou hůl, 
různé drobné rytmické ná-
stroje i knihy, z nichž bude-
me čerpat inspiraci ke grafo-
motrickým cvičením. 

Základem metody je práce 
s lidovou písní. Písničky, kte-
ré se děti v  průběhu meto-
dy naučí, můžeme využít při 
dalších aktivitách v mateřské 
škole i mimo ni. 

Proto jsme z finančního pří-
spěvku pořídili také klávesy 
Yamaha, a již nyní se těšíme 
na pokračování našich setká-
ní se seniory v  Domově Na 
Výminku, při nichž se děti učí 
empatii a úctě ke starší ge-
neraci. 

Dáša Gálová, 
Kristýna Ducháčková

Písničky, rytmy, cvičení

Foto: archiv školy
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V životě každého člověka je několik významných okamžiků, 
jedním z  nich je i nástup do první třídy. Do Základní školy 
Šalounova nastoupilo 71 prvňáčků. Na děti čekaly krásně vyz-
dobené třídy a barevná trička s logem školy. K dalším dárkům, 
které obdržely od Andrey Hoffmannové, náměstkyně primá-
tora pro školství a sport v Ostravě, a Richarda Čermáka, sta-

V závěru srpna převzal starosta Richard Čermák v prosto-
rách Nové radnice ocenění za prázdninový projekt Hrajeme 
si bez rozdílů.

Soutěž o nejlepší projekt prevence kriminality na místní 
úrovni každoročně pořádá odbor prevence kriminality Mini-
sterstva vnitra ČR, který tak oceňuje práci policistů, místních 
samospráv a neziskových organizací. 

Vítkovice byly do soutěže nominovány za výjimečný přístup 
při organizaci aktivního vyplnění volného času dětí a mládeže 
v době letních prázdnin a během covidové situace, za realiza-
ci projektu ve spolupráci s místními organizacemi i za propo-
jování majority a minority.                           -red-

V  srpnu Základní škola 
Šalounova uspořádala dva 
prázdninové doučovací tá-
bory. Byly zaměřené na do-
učování a volnočasové ak-
tivity žáků, kteří v  důsledku 
distanční výuky měli problé-
my se zvládáním učiva. Tábor 
vedli pedagogové naší školy, 
pracovníci sdružení Centrom, 
školní asistent a asistenti pe-
dagoga naší školy. Do projek-
tu bylo zapojeno 24 žáků. Ti 
se zdokonalili nejen ve výuce, 

Ocenění pro Hrajeme si bez rozdílů

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ŠALOUNCE

Letní tábor s doučováním

rosty Vítkovic, patřily školní potřeby a kniha Můj 1. rok ve ško-
le. Úsměvy na tvářích dětí i jejich rodičů, kteří je doprovázeli, 
svědčí o tom, že se žáci na školu těšili. A co je hlavní, a co si 
všichni přejeme, aby se jim ve škole líbilo a mohli na okamžiky 
strávené ve školních lavicích vzpomínat s láskou a úsměvem.

Alena Tůmová, zástupce ředitele školy

Foto: Eva Nyklová, učitelka

ale navštívili také Zoo Ostra-
va a Planetárium Ostrava. 
Byly pro ně připraveny různé 
soutěže – vědomostní, spor-
tovní i výtvarné, zazpívali si  
u táborového ohně. Ohlasy 
ze strany žáků i rodičů byly 
velmi pozitivní. Tábory se 
mohly uskutečnit za podpo-
ry Magistrátu města Ostravy, 
který nám na ně poskytl fi-
nanční prostředky.                

Jaromír Šedý, 
ředitel školy

„Interaktivní publikaci 
pro žáky prvních tříd 
s názvem Můj 1. rok ve 
škole jsme po domluvě 
s vedením školy necha-
li zpracovat tak, aby 
dětem umožnila za-
znamenávat si důležité 
momenty jejich prvního 
roku ve škole,“ přibližu-
je krásný dárek staros-
ta Richard Čermák.  „Mohou si do ní zapisovat, co prožily  
a co se naučily, vlepovat snímky z akcí, vybarvovat obrázky 
a tak dále. Je to takový průvodce první třídou, záznamník 
důležitých milníků v životě prvňáčka.“  Foto: archiv obvodu
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POMOC, PODPORA

Dne 9. září se v naší krásné domovské 
zahradě konala zahradní slavnost. Vel-
kou spoustu příprav, které celé události 
předcházely, ocenili jak naši uživate-
lé a zaměstnanci, tak hosté. Krátce po  
15. hodině slavnost oficiálně zahájil ředi-
tel domova Marek Tejzr a přivítal hosty 
z Domova pod Vinnou horou z Hlučína 
a ředitele ostravských městských do-
movů. 

Poté v  rámci čtvrtého reminiscenční-
ho setkání s  dětmi vystoupily děti ze  
3. třídy základní školy Dolní Lhota. Moh-
li jsme zhlédnout krásné vystoupení 
mladičké mistryně světa v  gymnastice 
a opět si poslechnout sestry Procház-
kovy. V našem domově nevystupovaly 
poprvé a všichni doufáme, že ani napo-
sledy. Doprovázel je jejich učitel Libor 
Pavel. 

V  neposlední řadě nelze opomenout 
ani velmi pěknou živou hudbu v podání 
Duo Pohoda, která slavnost provázela 
až do úplného konce. Hudba se líbila 
natolik, že tu a tam byl na zahradě ně-

Dny proti chudobě 
16. ročník aktivit Dnů proti chudobě  

v Ostravě se uskuteční od 12. do 19. říj-
na u příležitosti Mezinárodního dne za 
vymýcení chudoby. Veřejnost je 12. říj-
na v 17 hodin zvána na vernisáž foto-
grafií studentů Střední umělecké školy 
Ostrava v  ostravském hypermarketu 
Globus. Výstava potrvá do konce října. 
V  pondělí 18. října od 8 hodin zveme 
na Ekumenické setkání do Charitního 
domu sv. Benedikta Labre, ulice Lidická 
773/54, Ostrava-Vítkovice. 

Poradna bezplatně 
Poradna Charity Ostrava poskytuje 

odborné sociálně-právní poradenství 
zaměřené na rodinné právo, sociální 
zabezpečení, bydlení, 
zaměstnání, majet-
koprávní vztahy, dlu-
hovou problematiku, 
spotřebitelské právo 
atd. Zájemci nemusejí 
uvádět žádné osob-
ní údaje, služby jsou 
bezplatné a dostup-
né lidem starším 18 
let. Konzultace po-
skytujeme telefonicky, e-mailem nebo 
osobně po předchozím objednání na 
kontaktech: Poradna Charity Ostrava, 
tel. č.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: 
poradna@ostrava.charita.cz.

Jak pečovat doma
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, částečně nebo plně 
imobilního člověka a získáte související 
informace ze zdravotní a sociální oblas-
ti. Termín společného kurzu je 21. října 
od 14 do 17 hodin v  budově Hospice  
sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-
-Výškovice. Podle hygienických opatře-
ní se uskuteční buď společný seminář, 
nebo individuální konzultace, které je 
možné dohodnout i v jiných termínech.

www.ostrava.caritas.cz

Zahradní slavnost Domova Sluníčko

kdo tancující, u stolů s pohárky vína se 
vesele zpívalo.

V průběhu odpoledne byla možnost si 
u jednoho stánku zakoupit krásné tašky, 
polštářky, srdíčka, či zvířátka, na jejichž 
výrobě se nemalou mírou podíleli klien-
ti, u dalšího stánku pak byla možnost 
zakoupit oblečení „za pár kaček“. 

Společnost Mava připravila pro všech-
ny hladové zájemce výborný guláš 
s chlebem a pro ty, kdo dávají přednost 
sladkému, krupičku s  ovocným sorbe-
tem. Nemůžeme opomenout ani Men-
tal Café s jejich výbornou kávou a letos  
i se zmrzlinou. U dalšího stánku se pak 
děvčata postarala o to, aby nikomu ne-
vyschlo v hrdle a čepovala pivo či roz-
lévala víno.

Počasí nám zřejmě někdo objednal, 
neboť bylo ukázkové a my jsme tak po-
spolu mohli prožít krásné odpoledne. 

Text a foto: Tereza Minarčíková
vedoucí útvaru sociální a přímé péče
Domov Sluníčko
www.domovslunicko.ostrava.cz
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Chtěli byste rychle a efektivně dodat 
tělu potřebné vitaminy a zlepšit si imu-
nitu? Navštivte Infuzní centrum zdraví 
ve vítkovické nemocnici.

Špatná výživa, oxidativní stres a chro-
nický zánět. To jsou hlavní rizikové fak-
tory, které mají na svědomí vznik mnoha 
onemocnění. Stále více lidí se snaží si-
tuaci řešit a vyhledává i podpůrnou léč-
bu. Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 
proto rozšiřuje nabídku služeb o zcela 
nové Infuzní centrum zdraví. 

V rámci centra je pro zájemce připra-
veno 6 typů infuzních terapií obsahující 
vitaminy a jiné zdraví prospěšné látky, 
které mohou přispět k dosažení lepšího 
zdraví a lepší kondice v dnešní hektic-
ké době. Látky se díky aplikaci infuzí 
dostávají do těla rychleji a ve větším 
množství, než by bylo možné získat 
pouze z jídla či z doplňků stravy. 

Klient absolvuje krátkou vstupní kon-
zultaci s lékařem, kde se zhodnotí jeho 
zdravotní stav a vybere se vhodná infu-
ze. Následně je pod dohledem sestry ni-
trožilně tato infuze podána. Terapie trvá 
60 minut a je možné ji opakovat 1 až 2x 
týdně. Po terapii je možné se ihned vrá-
tit k jakékoliv činnosti bez omezení.

Klienti mají na výběr z  infuzí jak pro 
ochranu nervových tkání, která pozitiv-
ně působí na strukturu a funkci nervo-
vých buněk, tak na posilnění imunity. 
Účinkem infuze pro ochranu nervových 

Ocenění zaměstnanců sociálních služeb

Starosta Richard Čermák předal v pátek 10. září ocenění za-
městnancům sociálních služeb za vysoké pracovní a osobní 
nasazení v době pandemie covid-19. Pracovníci byli vybráni 
přímo vítkovickými organizacemi, v nichž pracují. Do toho-
to krásného projektu se zapojily Domov Sluníčko, Domov 

tkání je zlepšení paměti, myšlení, orien-
tace či kognitivních funkcí. Navíc půso-
bí preventivně proti rozvoji demence. 
Pokud se klient rozhodne pro posilnění 
imunity, má na výběr z  několika mož-
ností, ať již podání samotného vitaminu 
C, tak podáním tohoto vitaminu spolu 
s dalšími podpůrnými vitaminy a látka-
mi.

Vitamin C je vhodný především pro 
svůj protizánětlivý a detoxikační efekt, 
pomáhá proti únavě a je vhodný i jako 
prevence před některými onemocně-
ními. Má výborný antioxidační účinek  
a odstraňuje volné radikály v  těle, kte-
ré způsobují závažné poškození tkání  
a přispívají ke vzniku chronických cho-
rob, např. chronických infekcí, atero-
sklerózy, cukrovky, revmatoidní artriti-
dy, alergií, onkologických onemocnění  
a dalších nemocí. 

Nemocnice nezapomíná ani na klienty 
s celiakií, vegetariány či pacienty s po-
stcovidovým syndromem.

U pacientů s celiakií, ale také u vegeta-
riánů často výběr čistě rostlinných zdro-
jů potravin může způsobit deficit někte-
rých důležitých živin. Podpůrná infuze 
vitaminu B 12 spolu s další vitaminy  
a stopovými prvky tyto živiny tělu dodá. 

Po prodělaném onemocnění covid-19 
se může až u 60 procent pacientů rozvi-
nout tzv. postcovidový syndrom. Právě 
pro tyto pacienty je připravena speciál-
ní infuze, která podpoří ústup příznaků 
tohoto syndromu.

Infuzní centrum zdraví se nachází  
v přízemí budovy G v areálu Nemocni-
ce AGEL Ostrava-Vítkovice. Zájemci si 
mohou vybrat termín infuze na https://
vzdelavani.vtn.agel.cz/infuzni-terapie/
registrace.           Text: Lenka Němečková

Tisící miminko 
narozené ve Vítkovicích 

Magnolie a Alzheimer Centrum. Ocenění bylo uděleno pra-
covníkům Domova Sluníčko, Miroslavě Marii Makové z Domo-
va Magnolie a Lence Svěchové z Alzheimer centra. Všem oce-
něným blahopřejeme!

Text a foto: Tereza Rašíková

VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE

Foto: archiv nemocnice

V pátek 17. září krátce po poledni 
vykouklo na svět v porodnici vítko-
vické nemocnice letošní tisící mi-
minko a dokonce se jednalo rovnou  
i o tisící porod v tomto roce. Ma-
minka malého Alexandra Linda Gra-
šarová zde absolvovala první porod  
v roce 2017, další se uskutečnil o dva 
roky později ve stejné budově, ale  
o několik pater níže, ten třetí trval do  
40 minut. Na Alexandra tak doma če-
kají starší sourozenci Emička a Mar-
ko.                                                   -ak-

www. nemocniceostravavitkovice.
agel.cz
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Myslete na bezpečí svých dětí a mějte 
přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
- Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se 

může samo pohybovat a kam jít nesmí.
- Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
- Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po 

příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude 
zvonit.

- Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že ně-
kdo přijde na návštěvu.

- Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou 
samy doma.

- Řekněte dětem, že nesmějí chodit s cizími lidmi do jejich 
bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se 
třeba na štěňátko.

- Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru 
klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání
- Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné 

pomůcky při sportování.
- Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či koleč-

kových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zá-
pěstí a kolen.

- Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu 

v silničním provozu a používání reflexních prvků pro lepší vi-
ditelnost.

- Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy 
nenechávejte děti bez dozoru.

Čas strávený u počítače
- Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním 

telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem 
venkovní pohybové aktivity.

- Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na 
internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich 
pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strá-
vený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.

- Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nut-
né dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.

- V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom 
chtěli, aby se oni chovali k nám. 

- Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, 
které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená 
fakta.

- Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní foto-
grafie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární 
nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.

- Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdě-
lovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se 
pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.

Povinnosti bruslaře 
- Na chodníku nebo na stezce pro 

chodce nesmí bruslař na inline bruslích 
ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost 
platí také pro lyžaře nebo osoby pohy-
bující se na obdobném sportovním vy-
bavení. Nebude zde tedy jezdit rychle 
a kličkovat mezi ostatními chodci. Na 
chodníku se pohybují děti, senioři, lidé 
s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě 
nemusí bruslař dostatečně rychle zare-
agovat na změnu směru pohybu těchto 
osob a může dojít ke střetu.

- Pokud je chodník neschůdný nebo 
v místech vůbec není, pak se bruslař 
musí pohybovat po levé krajnici vozov-
ky nebo při jejím levém okraji (stejně 
jako chodec čelem proti jedoucím vozi-
dlům). Během jízdy při levém kraji vo-
zovky mohou jet vedle sebe maximál-
ně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, 
snížené viditelnosti či nepřehledném 
úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za 
sebou.

- Při jízdě je bruslař povinen chovat se 
ohleduplně a ukázněně, aby svým jed-
náním neohrozil život, zdraví nebo ma-
jetek jiných osob ani svůj vlastní.

- Na místech, kde je zřízena stezka pro 
chodce a cyklisty, na které je oddělen 
pruh pro chodce a pro cyklisty, je brus-
lař povinen používat pouze pruh vyzna-
čený pro chodce. Zde se jezdí vpravo  
a jednotlivě za sebou.

- 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 jízdním kole.

NAŠE DĚTI V BEZPEČÍ

NA INLINE BRUSLÍCH BEZPEČNĚ

Bruslaři si užili i v projektu Hrajeme si bez rozdílů 

Jak předcházet úrazům 
- Při jízdě mezi chodci dbejte zvýše-

né opatrnosti. Nepřeceňujte své schop-
nosti, neriskujte. Respektujte technické 
možnosti bruslí.

- Jezděte pouze tam, kde nemůžete 
ohrozit ostatní.

- Zákon nestanovuje bruslařům žád-
nou povinnou výbavu, vždy však použí-
vejte ochrannou přilbu, sportovní ruka-
vice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.

- Nikdy se během jízdy nedržte za mo-
torové vozidlo nebo za jízdní kolo, ne-
veďte na vodítku zvíře.

- Přizpůsobte styl a rychlost jízdy po-
vrchu, po kterém jedete.

- Pozornost a opatrnost snižuje po-
slech hlasité hudby ze sluchátek na 
uších či manipulace s mobilním telefo-
nem za jízdy.

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

- Na místě je také použití reflexních 
prvků, nezapomínejte na ně zejména při 
snížené viditelnosti.

Texty na straně: 
Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje

www.policie.cz/moravskoslezsky-kraj.aspx
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PŮJČOVNÍ DOBA

PROGRAM AKCÍ

Kontakty:  
E-mail: vitkovice@kmo.cz,

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

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

AKCE PRO DOSPĚLÉ
Řemesla našich předků
Výstava představující vybrané druhy 

řemesel, jimž se věnovali a dodnes věnují 
Romové.

4. října až 26. listopadu | během půjčo-
vání

Projekt se uskutečňuje za finanční pod-
pory Ministerstva kultury ČR.

AKCE 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
Soví strážce
Výroba lepenkových soviček; výtvarná 

dílna.
Každý čtvrtek v měsíci | 14 až 16.30 ho-

din
Projekt se uskutečňuje za finanční pod-

pory Ministerstva kultury ČR.
SOVIČKY:  Barvy podzimu
Čtení, hraní, povídání v klubu pro děti  

a jejich rodiče.
29. října | 10 až 11 hodin

TÝDEN KNIHOVEN
Papírové minutky
Ochutnejte, jak snadné je vyrobit drob-

né maličkosti ze starého papíru; pro malé 
i velké čtenáře.

4. až 8. října | během půjčování
V novém kabátě
Oblékáme lepenkové krabičky do strá-

nek vyřazených knih; výtvarná dílna 
v rámci klubu BOOKovka.

5. října | 14 až 15 hodin
Inspirace na dotek
Výstavka knih s environmentální tema-

tikou a nápady pro „recyklované“ tvoře-
ní. 

4. až 29. října | během půjčování
Bazárek
Odneste si vyřazenou knihu domů nebo 

darujte knihu, která už nemá místo ve 
vaší knihovně, a potěšte někoho dalšího.

4. až 29. října | během půjčování

Milí návštěvníci a čtenáři knihovny,
knihovna ani v říjnu nekončí s oslava-

mi svého stého výročí. I v  říjnu pokra-
čujeme s  celoroční kampaní Darujme  
a nechejme se obdarovat, v jejímž rám-
ci přinášíme příznivcům knihovny každý 
měsíc překvapení. V říjnu bychom vám 
rádi blíže představili  náš 
dlouholetý projekt Paměť 
Ostravy. Od roku 2014 v naší 
knihovně sbíráme vzpomín-
ky na život v Ostravě a na 
Ostravsku. Svými vzpomín-
kami můžete přispět i vy. 
Budeme velmi rádi. Podrobnější infor-
mace a kontakty naleznete na našich 
webových stránkách nebo vám je rádi 
podají knihovníci.

Další novinka, kterou můžete v knihov-
ně objevit, potěší nejen naše věrné čte-
náře, ale také všechny výletníky a sbě-
ratele. Knihovna města Ostravy má totiž 
svoji turistickou vizitku. Zapojila se to-
tiž do projektu Turistický deník s turi-
stickou vizitkou ke sto letům existence 
veřejné knihovny v Ostravě. Na vizitce 
najdete fotografie původní budovy na 
náměstí Dr. E. Beneše a budovy součas-
né u Sýkorova mostu. Vizitka je k dostá-
ní nejen ve všech pobočkách Knihovny 
města Ostravy, ale také v ostravských 
infocentrech. 

K vítkovické knihovně patří také pravi-
delné výstavy, knižní bazary a řada akcí 
pro děti a mládež. Nejinak tomu také 
bude v průběhu října. 

Hned na začátku měsíce se můžete tě-
šit na tradiční Týden knihoven, který na-
bídne spoustu zajímavých akcí. V roce 
2021 je hlavním komunikačním tématem 
českých knihoven udržitelnost. Cílem 
je prozkoumat role českých knihoven  
v naplňování cílů udržitelného rozvoje 
a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat  
a komunikovat s veřejností i zřizovateli. 
Co jsme si tedy pro vás všechno připra-
vili? Dospělí i dětští čtenáři si mohou při 
své návštěvě knihovny během minutky 
vyrobit drobnou maličkost ze starého 
papíru a vdechnout mu tak nový život. 

Na děti čeká výtvarná dílna, ve které si 
mohou vytvořit krabičku na své pokla-
dy. Nabídneme vám také výstavku knih 
s environmentální tematikou a po celý 
říjen bude také probíhat bazárek knih.

Nabídneme vám i výstavu Řemesla na-
šich předků, která představuje vybrané 

druhy řemesel, jež si Romo-
vé do Evropy přinesli ze své 
indické pravlasti a jimiž se 
do nedávné doby živili, nebo 
se jimi živí i dnes. Reflektu-
je změny těchto řemesel či 
profesí a proces jejich vývoje 

od historie po současnost. 
Prezentována jsou tradiční romská 

řemesla a zaměstnání včetně jejich 
současných modifikací. Kvalitní zpra-
cování fotografií řemeslných postupů 
či momentky z pracovního života nosi-
telů těchto řemesel vytvářejí konkrétní 
představu o jejich práci. Výstavu může-
te zhlédnout v galerii vítkovické poboč-
ky Knihovny města Ostravy až do konce 
listopadu.

Děti se mohou těšit každé úterý v mě-
síci na svůj tradiční klub Bookovka, kte-
rý nabídne spoustu zábavy v podobě 
povídání, tvoření, her a soutěží. I naši 
nejmenší návštěvníci se mohou těšit na 
své tradiční setkání, a to poslední záři-
jový pátek dopoledne v klubu Sovičky. 
Tentokrát se společně s paní knihovnicí 
dozvíte spoustu zajímavostí o podzimu.

Během celého léta probíhaly ve vít-
kovické pobočce výtvarné dílny. Děti si 
během nich vyzkoušely spoustu zajíma-
vých a netradičních výtvarných technik 
a postupů a vyrobily mnoho krásných 
výrobků, které udělaly radost nejen 
jim samotným, ale i jejich blízkým. Děti 
byly velmi šikovné a práce jim šla dob-
ře od ruky, společně strávený čas jsme 
si všichni užili. S  dílnami pokračujeme  
i v  průběhu října, tentokrát si můžete 
přijít vyrobit svého sovího strážce. Bu-
deme se na vás těšit.

Přejeme vám krásný a pohodový říjen 
a těšíme se na setkání s vámi.

Vaše knihovna

PODZIM S KNIHOU
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DIVADLO MÍR

Svět Techniky v  Dolních 
Vítkovicích otevře novou 
výstavu Večerníček a krá-
lovství pohádek. Pohádkový 
svět do Ostravy přicestoval 
z Prahy, kde vznikl u příleži-
tosti 55 let Večerníčku. Malí 
i velcí návštěvníci se mohou 
těšit například na Krtkovo 
autíčko, Žížaláky, kulisy Kr-
konošských pohádek nebo 
hrad Kulíkov z pásma pohá-

HLEDÁME VÁNOČNÍ STROM 
PRO VÍTKOVICE

Pokud máte ve své zahradě, nebo ve svém okolí jehličnatých 
strom, který vám překáží v provozu, zasahuje do stěny domu, 
nebo ho tam už prostě nechcete, máte jedinečnou příležitost 
nabídnout ho jako vánoční strom městskému obvodu Vítkovi-
ce. Strom, který hledáme, by měl mít alespoň 12 až 15 metrů, 
ale může být i větší. Měl by být rovně rostlý a pravidelně vě-
tvený. Pokácení stromu i jeho převoz budou zajištěny z roz-
počtu městského obvodu Vítkovice. 

Své nabídky posílejte na e-mail: skohlerova@vitkovice.ostra-
va.cz, nebo zavolejte na tel. č.: 599 453 126                              -tr-

1., 2., 3., 13., 14., 15., 16. a 17. října CHLAP NA ZABITÍ
Program na zbývající část měsíce naleznete na webu di-

vadla.                            www.MirPlay.cz, www.divadlomir.cz 

PROGRAM

Foto: Jan Lipovský

Městský obvod Vítkovice 
podpořil projekt srpnový 
projekt Kolečko spojuje, je-
hož organizátorem je 1. Brus-
lařský klub Buď Inline Ostra-
va, z. s. Letos šlo už o čtvrtý 
ročník! 

Tentokrát benefiční jízda 
zacílená na podporu handi-
capovaných a rozvoj spor-
tovních aktivit podpořila 
oddělení dětské neurologie 
Fakultní nemocnice Ostra-

DOLNÍ VÍTKOVICE

dek O zvířátkách pana Krb-
ce. Výstava bude otevřena 
v  sobotu 2. října, kdy také 
proběhnou oslavy sedmých 
narozenin Světa Techniky. 
Návštěvníci, kteří na oslavu 
dorazí v  pohádkovém kos-
týmu, budou mít zvýhodně-
né vstupné. Výstava zůsta-
ne v  Dolních Vítkovicích do  
31. března 2022. 

www.dolnivitkovice.cz

Večerníček míří do Vítkovic 

KOLEČKO SPOJUJE

va. Účastníci ujeli 3 039,6 km a díky tomu se podařilo vybrat 
krásných 39 558 korun!  www.budinline.cz                          -red-
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Zářijová tajenka 

VÍTKOVICKÉ LUŠTĚNÍ

ŠVÉDSKÁ TAJENKA: Při četbě o historii Vítkovic se dozvíte, že v druhé polovině 17. století zde bylo opakovaně vykazováno 15 usedlostí, v 
letech 1771 až 1772 pak měly Vítkovice podle církevní statistiky 233 obyvatel, toho 198 dospělých a 45 dětí. Mezi usedlostmi převládaly selské 
statky, jichž bylo 10. Jejich držitelé byli tehdy povinni robotovat po tři dny v týdnu se 4 koňmi. Tři zahradnické usedlosti měly robotní povin-
nosti nižší, posílaly na robotu jen tři dny v týdnu jednu osobu. Jediná chalupnická usedlost vysílala robotovat každý týden jednu osobu po dva 
dny. Tito lidé možná ani netušili, že někde v dáli, o jejíž existenci nemají ani ponětí, se dějí velké věci. Třeba že v roce 1771 skončila …(tajenka).

Správnou odpověď zveřejníme v následujícím vydání Vítkovického zpravodaje. 
Pokud chcete soutěžit, pošlete nám výsledky svého luštění do 12. října 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.
 www.turpress.eu

První určitější informace o velikos-
ti Vítkovic se dochovala z roku 1581, 
kdy světem vládla manýrská epocha 
(tajenka) renesance.
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V sobotu 11. září se ve Vítkovicích uskutečnil nohejbalový turnaj pořádaný Komisí pro sport a volný čas 
při Radě MOb Vítkovice. I letos se tato akce, které se zúčastnilo 8 nabuzených týmů, velmi vydařila, vše 
bylo perfektní. Děkujeme a těšíme se na příští rok.                                                        -tr-  Foto: Jaroslav Kopec

Vítkovice ožily nohejbalem


