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100 let od narození paní BoÏeny Tymlové - 100 let od pov˘‰ení Vítkovic na mûsto
Tato zvlá‰tní shoda dat pﬁivedla starostu Petra Dlabala do Domova pro seniory na âujkovovû ulici. Blahopﬁál na‰í obãance paní BoÏenû Tymlové ke st˘m narozeninám. S kyticí
a dárkov˘m ko‰em byl uveden do pokoje, kde
si pak povídali o Vítkovicích, ve kter˘ch paní
BoÏena strávila mnoho let. Vychovala dvû
dûti, tû‰í se ze ãtyﬁ vnouãat. Po studiu na obchodní akademii léta pracovala v sekretariátû
radnice na Proke‰ovû námûstí. ProtoÏe je komunikativní a pﬁíjemná, rozhovor probíhal
v pohodû. Pﬁipojujeme se ke gratulacím... rr

Foto: Franti‰ek Blatn˘

Kalendáﬁ akcí k oslavám 100 let pov˘‰ení Vítkovic na mûsto
Bﬁezen 2008:
3. 3. 2008 V¯STAVA „Pﬁijelo k nám divadlo”, knihovna, od 17.00 hod.
13. 3. 2008 Závûreãn˘ semináﬁ k projektu „Propagace Vítkovic” na radnici
14. 3. 2008 Vycházka s kronikáﬁkou v 15.00 od âeského domu
- odhalení pamûtní cedule na âeském domû
- kulturní program SokolÛ
- vyná‰ení Morany
18. 3. 2008 VELIKONOâNÍ DÍLNY na Z· ·alounova
18. 3. 2008 VELIKONOâNÍ JARMARK spojen˘ s prodejem drobn˘ch v˘robkÛ, které vytvoﬁí dûti
z mateﬁsk˘ch ‰kol a jejich uãitelky, v‰e v knihovnû na Kutuzovovû ulici od 16.00 hod.
27. 3. 2008 DEN UâITELÒ, setkání s pedagogy na radnici
31. 3. 2008 ZAHÁJENÍ V¯STAVY kronik, kniÏní bazar, obﬁadní síÀ radnice
(do 4. 4. 2008 v dobû otevﬁení radnice)
29. 3. 2008 Pochod a bûh J. A. Komenského, organizuje SP· Zengrova ul., úãast MOb
28. 3. 2008 SZ· a VO·Z Ostrava-Vítkovice (setkání s b˘val˘mi zamûstnanci)
Duben 2008:
14. 4. 2008 JARNÍ VOLEJBAL v hale na hﬁi‰ti Z· Rostislavova
25. 4. 2008 VYCHÁZKA s kronikáﬁkou, sraz v 15.00 hod. u stanice tramvaje DÛl Jeremenko
30. 4. 2008 DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í - radnice
STAVùNÍ MÁJKY -11.00 hod. pﬁed radnicí, rej ãarodûjnic

Zajímavosti z roku 1908:
V tomto roce pracovala Marie Antonína Kratochvílová (blahoﬁeãená Janem Pavlem II.
dne 13. ãervna 1999) jako uãitelka v polské základní ‰kole v Karviné.
Kaplanem vítkovické farnosti byl Karel Hoffman.

PEâOVATELSKÁ SLUÎBA
Mûstsk˘ obvod Vítkovice zaji‰Èuje poskytování
peãovatelské sluÏby prostﬁednictvím oddûlení peãovatelské sluÏby.
Pracovi‰tû (sídlo) PS: DÛm zvlá‰tního urãení, Oceláﬁská 16, 703 00 Vítkovice
Kontakt: Vûra Lauerová, vedoucí oddûlení peãovatelské sluÏby
Tel.: 596 614 489
Fax: 599 453 262
e-mail: vlauerova@centrum.cz
Doba poskytování peãovatelské sluÏby:
pondûlí - pátek od 6.30 - 15.00
Poslání
Posláním peãovatelské sluÏby Mûstského obvodu
Vítkovice je umoÏnit osobám v nepﬁíznivé Ïivotní
a zdravotní situaci setrvat co nejdéle v pﬁirozeném
(domácím) prostﬁedí.
Principy (zásady)
• moÏnost volby sluÏeb
• partnersk˘ a individuální pﬁístup
• diskrétnost
• serióznost a spolehlivost
• empatie
• odbornost
• dostupnost
• respektování názorové orientace
Cílová skupina
Peãovatelská sluÏba je urãena:
• osobám se zdravotním postiÏením, chronick˘m
onemocnûním a osobám se sníÏenou sobûstaãností
ve zvládání základních Ïivotních potﬁeb a rodinám
s dûtmi
• osobám s mentálním a du‰evním postiÏením, pokud
je PS schopna ve spolupráci s rodinou a dal‰ími organizacemi a odborníky pﬁispût k zaji‰tûní péãe
o takto postiÏenou osobu
Peãovatelská sluÏba se neposkytuje osobám, které
jsou pod vlivem omamn˘ch látek, chovají se agresivnû a vulgárnû vÛãi pracovnicím PS.
Cíle PS
• udrÏet klienta v jeho pﬁirozeném domácím prostﬁedí
• poskytnout pﬁimûﬁenou podporu a pomoc, která povede k zachování sobûstaãnosti klienta
• motivovat klienta k samostatné ãinnosti, která povede k zachování schopnosti peãovat o vlastní osobu a domácnost
Popis realizace
Peãovatelská sluÏba je terénní sluÏba, poskytuje se
- v domácnostech obãanÛ mûstského obvodu Vítkovice
- v domácnostech v Domû s peãovatelskou sluÏbou
na ul. Lidická 55 a Domû zvlá‰tního urãení na ulici
Oceláﬁská 16. Zde je i sídlo na‰í PS.
Zájemce o peãovatelskou sluÏbu mÛÏe poÏádat o poskytování sluÏby formou písemnou, telefonickou ãi
osobní náv‰tûvou v sídle PS.
Vedoucí oddûlení peãovatelské sluÏby provede sociální ‰etﬁení, zjistí individuální potﬁeby klienta, seznámí jej s vnitﬁními pravidly pro poskytování peãovatelské sluÏby a konkrétnû sjedná rozsah a zpÛsob poskytování sluÏby. SluÏba je následnû poskytována na
základû sepsané smlouvy o poskytování peãovatelské sluÏby dle § 40 zákona ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách.
V˘‰e úhrad za úkony peãovatelské sluÏby
Stanovení v˘‰e úhrad se ﬁídí vyhlá‰kou ã.
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505/2006 Sb., kterou se provádí nûkterá ustanovení
zákona o sociálních sluÏbách a sazebníkem úhrad,
kter˘ byl schválen usnesením Rady MOb Vítkovice
ã. 164/6, dne 21. 12. 2006.
Vedoucí peãovatelské sluÏby seznámí klienta, za
jak˘ch podmínek a u kter˘ch ãinností se krátí v˘‰e
úhrady, pokud poskytování tûchto úkonÛ netrvá celou hodinu.
a) pomoc pﬁi zvládání bûÏn˘ch úkonÛ péãe o vlastní
osobu 60 Kã/hod.
1. pomoc a podpora pﬁi podávání jídla a pití
2. pomoc pﬁi oblékání a svlékání vã. speciálních
pomÛcek
3. pomoc pﬁi prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitﬁním prostoru
4. pomoc pﬁi pﬁesunu na lÛÏko nebo vozík
b) pomoc pﬁi osobní hygienû nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 50 Kã/hod.
1. pomoc pﬁi úkonech osobní hygieny
2. pomoc pﬁi základní péãi o vlasy a nehty
3. pomoc pﬁi pouÏití WC
c) poskytnutí stravy nebo pomoc pﬁi zaji‰tûní stravy
1. dovoz nebo doná‰ka jídla 13 Kã/úkon pro jednotlivce a 16 Kã / úkon u manÏelské dvojice
2. pomoc pﬁi pﬁípravû jídla a pití 60 Kã/hod.
3. pﬁíprava a podání jídla a pití 60 Kã/hod.
d) pomoc pﬁi zaji‰tûní chodu domácnosti
1. bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti 70 Kã/hod.
2. údrÏba domácích spotﬁebiãÛ 70 Kã/hod.
3. pomoc pﬁi zaji‰tûní velkého úklidu domácnosti,
napﬁ.sezonního úklidu, úklidu po malování 80
Kã/hod.
4. doná‰ka vody 60 Kã/hod.
5. topení v kamnech, vã.doná‰ky a pﬁípravy topiva,
údrÏba topn˘ch zaﬁízení 60 Kã/hod.
6. bûÏné nákupy a pochÛzky 40 Kã/hod.
7. velk˘ nákup, napﬁ. t˘denní nákup, nákup o‰acení a nezbytného vybavení domácnosti 80 Kã/úkon
8. praní a Ïehlení loÏního prádla, popﬁ. jeho drobné
opravy 40 Kã/1 kg
9. praní a Ïehlení osobního prádla, popﬁ. jeho drobné opravy 40 Kã/1 kg
e) zprostﬁedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostﬁedím
1. doprovázení dûtí do ‰koly, ‰kolského zaﬁízení,
k lékaﬁi a doprovázení zpût 85 Kã/hod.
2. doprovázení dospûl˘ch do ‰koly, ‰kolského za-

ﬁízení, zamûstnání, k lékaﬁi, na orgány veﬁejné
moci a instituce poskytující veﬁejné sluÏby a doprovázení zpût 85 Kã/hod.
Sociální pracovník seznámí ústnû uÏivatele, za jak˘ch podmínek a u kter˘ch ãinností se krátí v˘‰e
úhrady, pokud poskytování tûchto úkonÛ netrvá celou hodinu.
V pﬁípadû dovozu obûdÛ bude uÏivateli zapÛjãen
jídlonosiã a miska na salát s víãkem. UÏivatel je povinen po ukonãení poskytování peãovatelské sluÏby
pﬁedat jídlonosiã a misku na salát zpût ve stavu obvyklém dobû uÏívání.
Peãovatelská sluÏba se poskytuje bez úhrady:
a) rodinám, ve kter˘ch se narodily souãasnû 3 nebo
více dûtí, a to do 4 let vûku tûchto dûtí,
b) úãastníkÛm odboje /zákon ã. 2555/1946 Sb., o pﬁíslu‰nících ãeskoslovenské armády v zahraniãí
a o nûkter˘ch jin˘ch úãastnících národního boje za
osvobození, zákon ã. 462/1919 Sb., o propÛjãování míst legionáﬁÛm/
c) osobám, které jsou úãastny rehabilitace podle zákona ã. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve
znûní zákona ã. 47/1991 Sb., nebo u nichÏ bylo
odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné ãiny uvedené v § 2 zákona ã. 119/1990 Sb., ve znûní zákona ã. 47/1991 Sb., zru‰eno pﬁede dnem jeho úãinnosti, anebo byly úãastny rehabilitace podle § 22
písm. c) zákona ã. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliÏe neoprávnûn˘ v˘kon vazby nebo trestu
odnûtí svobody ãinil celkem alespoÀ 12 mûsícÛ,
d) osobám, které byly zaﬁazeny v táboﬁe nucen˘ch
prací nebo v pracovním útvaru, jestliÏe rozhodnutí
o tomto zaﬁazení bylo zru‰eno podle § 17 odst. 1
zákona ã.87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboﬁe nucen˘ch prací,
jestliÏe rozkaz o jeho zaﬁazení do tohoto tábora
byl zru‰en podle § 18 odst. 1 zákona ã. 87/1991
Sb., ve znûní zákona ã. 267/1992 Sb. a zákona ã.
78/1998 Sb., anebo v centralizaãním klá‰teﬁe s reÏimem obdobn˘m táborÛm nucen˘ch prací, pokud
celková doba pobytu v tûchto zaﬁízeních ãinila 12
mûsícÛ,
e) pozÛstal˘m manÏelÛm (manÏelkám) po osobách
uveden˘ch v písmenech b) aÏ d) star‰ím 70 let.
Provoz peãovatelské sluÏby je z pﬁeváÏné ãásti
(cca 90 %) hrazen z rozpoãtu MOb Vítkovice. Plánované v˘daje na rok 2008 ãiní 1 398 000 Kã a pﬁíjmy
za poskytování peãovatelské sluÏby jsou pﬁedpokládány ve v˘‰i 120 000 Kã.
Danu‰ka Báliková,
vedoucí odboru sociálních vûcí

Rozpoãet na provoz peãovatelské sluÏby na rok 2008
paragraf/pol.

rok 2008

nákladové poloÏky

4351/5011
4351/5031
4351/5032

570 000
143 000
56 000

4351/5038
4351/5132
4351/5137
4351/5139
4351/5151
4351/5153
4351/5154
4351/5162

3 000
5 000
30 000
20 000
10 000
75 000
15 000
6 000

4351/5169

445 000

4351/5499

20 000

celkem

platy zamûstnancÛ
povinné pojistné na soc. zabezpeãení
povinné pojistné na veﬁejné
zdravotní poji‰tûní
povinné pojistné na úrazové poji‰tûní
ochranné pomÛcky
drobn˘ hmotn˘ dlouhodob˘ majetek
nákup materiálu
voda
plyn
elektrická energie
sluÏby telekomunikací
a radiokomunikací
nákup ostatních sluÏeb (rozvoz stravy,
nákup stravenek atd.)
ostatní neinvestiãní transfery obyvatelstvu

1 398 000
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VzpomeÀme
„slezského barda”
V únoru roku 1958 ode‰el ze Ïivota slezsk˘ autor, vﬁazen˘ jiÏ
v roce 1945 mezi první ãeskoslovenské národní umûlce. Jeho
„Slezské písnû” zaãaly odvíjet
pozoruhodnou moravskou vûtev ãeské novodobé poezie dvacátého století.
PETR BEZRUâ, vlastním jménem Vladimír
Va‰ek, se narodil v Opavû. Po cel˘ Ïivot byl úﬁedníkem po‰ty, kterou opustil odchodem do
penze v roce 1928. UÏ od roku 1889 zveﬁejÀoval své svérázné ãasopisecké ãrty. Básnû vynoﬁily se posléze, po roce 1898. Tehdy PETR
BEZRUâ onemocnûl váÏnou nervovou a plícní chorobou. Jakoby pocity blíÏící se smrti ho,
nûkolik let poté, pﬁimûly poslat do Prahy redakci ãasopisu âAS básnû, podepsané jménem
Petr Bezruã. Pod názvem Slezské ãíslo je roku
1903 Jan Herben vydal v Knihovniãce âasu.
Mezi nahromadûn˘mi 31 básnûmi byly pﬁeváÏnû balady (Maryãka Magdonová, Bernard Îár,
Kantor Halfar). V roce 1909 uÏ s názvem
„Slezské písnû” vy‰el rozrostl˘ poãet 79 básní.
Burcující ver‰e pﬁinesly „slezskému bardovi”,
Petru Bezruãovi, slávu a pocty. Pﬁesto Ïil
skromnû a odmítal snad i nemûﬁitelnou publicitu. SvÛj Ïivot rozdûlil do nûkolika míst Moravy
a ãastûji kromû Kostelce, Místku, Brna a Branky u Opavy - ob˘val svou milovanou dﬁevûnou
chaloupku v Ostravici pod Lysou horou. Odtud
ãasto se sv˘mi ostravsk˘mi pﬁáteli chodíval na
tuto nejvy‰‰í horu Beskyd. PETR BEZRUâ
pﬁed padesáti lety, 12. února 1958, ode‰el na
„onen svût”. Rozlouãit se s ním pﬁi‰lo tisíce obãanÛ z Hané, jiÏní Moravy i z na‰eho beskydského Slezska.
VzpomeÀme... pﬁinesl básnûmi seznámení se
Slezskem do mnoha zemí svûta...
Miroslav Kracík

Zámûr pronájmu nebytov˘ch prostor

Nebytové prostory se nacházejí v objektu ã. p. 967, na pozemku p. ã. 478/4, v kat. úz. Vítkovice, lokalita Sad J. JabÛrkové v Ostravû-Vítkovicích. Celková v˘mûra nebytov˘ch prostor ãiní
204,00 m2 a jsou vhodné jako kanceláﬁské ãi skladovací prostory.
BliÏ‰í informace na ÚMOb Vítkovice, kanceláﬁ 109 nebo na tel. ã. 599 453 128.
VáÏení poplatníci,
chtûli bychom vám pﬁipomenout,
Ïe místní poplatek ze psÛ pro leto‰ní rok je splatn˘ k 31. 3. 2008.
V prÛbûhu mûsíce února vám budou zasílány po‰tovní poukázky k úhradû místního poplatku ze psÛ. Úhradu mÛÏete provézt také pﬁevodem z úãtu pod variabilním symbolem
uveden˘m na po‰tovní poukázce na ná‰ úãet ãíslo 19 - 1649309349/0800 u poboãky âeské spoﬁitelny, a.s., v Ostravû, konstantní symbol 558
nebo pﬁímo u správce poplatku - kanceláﬁ ã. 213

v budovû radnice, Mírové nám. 1, Ostrava-Vítkovice.
U ve‰ker˘ch plateb je nutné uvést variabilní
symbol. Na úhradu bez variabilních symbolÛ nebude brán zﬁetel. Nebude-li úhrada provedena
nejpozdûji do 31. 3. 2008, budeme ji nuceni vymáhat v˘konem správního rozhodnutí podle zákona ã. 337/1992 Sb. o správû daní a poplatkÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, ãímÏ se vám zv˘‰í
celková ãástka k úhradû.
Marie Braková,
odbor financí, rozpoãtu a ‰kolství

Ve Vítkovicích
se nic nedûje?
14. 2. 2008, v den zvolení prezidenta Václava
Klause, bylo páteãní ráno mrazivé, ale celkem
klidné. Na vrátnici Vítkovické nemocnice bylo
ru‰no, pacienti se informovali o automatu na poplatky… KdyÏ se za mnou zavﬁely dveﬁe k odbûru
krve, zvedl se vítr a zaãalo chumelit, letos poprvé!
A za chvíli jsem fotila zasnûÏen˘ kostel pod modrou oblohou. Na úﬁadû mne ãekal fanda na‰ich
v˘stav ze star˘ch ãasÛ a pﬁinesl mi pﬁedmûty na
dubnovou v˘stavu na radnici (doufám, Ïe se pﬁijdete podívat!). Sluníãko mû provázelo na dal‰í
dvû schÛzky a mezitím byl starosta Petr Dlabal
blahopﬁát ke 100 letÛm paní BoÏenû Tymlové.
Podveãer patﬁil ‰ibﬁinkám v âeském domû
a o pÛlnoci byl po mnoha letech ve Vítkovicích
ohÀostroj… Je to málo na jeden den?
Lenka Kocierzová
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Ples do tﬁetice... AHOL

Je zvlá‰tní, jak kaÏd˘ ples má jinou atmosféru. V minulém zpravodaji jste si pﬁeãetli o plese poﬁádaném pod zá‰titou starosty Vítkovic,
v tomto zpravodaji o ·ibﬁinkách v âeském domû. Do tﬁetice - ples ‰kol AHOL. Byl to ples
mlad˘ch a pro mladé, i kdyÏ samozﬁejmû pﬁihlíÏeli pedagogové a rodiãe. NaplÀovaly ho úsmûvy dívek a mlad˘ch muÏÛ. Chystali se
k pasování na „Maturanta roku 2008”a jejich
oãekávání se jim zrcadlilo na tváﬁích. Na zahájení plesu se roztoãily suknû kankánov˘ch taneãnic z Akcentu, páry z Trendu navodily atmosféru jihoamerick˘ch tancÛ. Na parketû se
pak objevili tatínkové a maminky se sv˘mi dospívajícími ratolestmi, nûkteﬁí se odváÏili
v tûchto sestavách na parket vÛbec poprvé. RÛÏové, bílé, bledûmodré ‰aty osmnáctilet˘ch
kvûtinek se mísily s róbami dospûl˘ch Ïen,
pﬁeváÏnû ve vínové barvû, která uÏ druh˘m rokem vévodí plesovému nebi. Mezi úãastníky
plesu se proplétaly Veronika Sochacká a Andrea Beláková, reportérky ‰kolního ãasopisu,
které kladly otázky hostÛm i maturantÛm (budou zveﬁejnûny ve ‰kolním ãasopise i rozhlase)
a reportéﬁi FABEXU (mÛÏete zhlédnout v kabelové televizi a na www.tvova.cz). Dal‰í studentky uvádûly hosty na místa, nabízely lístky
do tomboly, o kterou se postarali nejen studenti jednotliv˘ch tﬁíd. Dvû studentky pﬁedvedly

své barmanské umûní s vystoupením „Red
a Bull”. Témûﬁ profesionální v˘kon pak nabídli studenti z Du‰ní ulice s choreografií tance na
jejich oblíbené souãasné melodie. Ve vestibulu
byly promítány zábûry z historie ‰kol AHOL,
a tak se na plese urãitû bavili v‰ichni pﬁítomní.
Dojata jsem nebyla jen já, která jsem mnohé
z budoucích maturantÛ zasvûcovala do tajÛ v˘tvarného umûní. KdyÏ se parket zaplnil tûmi
rozzáﬁen˘mi tváﬁemi, ‰Èastn˘mi, Ïe zvládly uÏ
tﬁi a pÛl roku studia, byla to pﬁehlídka mládí
a krásy, protoÏe mnohé ze svûﬁenkyÀ by klidnû
mohla jít do klání o MISS. A tak byly Radanky, Irenky, Moniky, Viktorie, Ingrid, Martinky, Karolinky, Krist˘nky, Drahu‰ky, Kariny,
Katky, Anetky, Nikoly, ·árky, Markétky, Terezky, Lenky, Veroniky, Barunky, Radimové,
Luká‰ové, Jirkové, Michalové a dal‰í oznaãeni
pro zbytek veãera barevn˘mi ‰erpami. ¤editelé
Mgr. Marek Sládeãek, PhDr. Miloslav Kováﬁ,
jednatel JUDr. Josef Holík a starosta Vítkovic
Petr Dlabal popﬁáli v‰em úspû‰nou maturitu.

No, uvidíme, s kolika z nich se pak setkáme na
radnici pﬁi slavnostním pﬁedávání maturitních
vysvûdãení. Tak, moje oveãky a rybiãky, jak
jim ﬁíkám nûkdy v hodinách, moc vám pﬁeji,
abyste to dotáhli aÏ k té zkou‰ce, které se ﬁíká
„zkou‰ka dospûlosti”, tﬁi mûsíce ubûhnou jako
voda a pak budete v‰ichni cel˘ Ïivot vzpomínat
na roky, strávené v místû s názvem Vítkovice…
Text a foto: Lenka Kocierzová

·ibﬁinky v âeském domû
Cimbálová muzika a Vítkov‰tí sokoli navodili ralová. Hlas zpûvaãek Odry nahradily tóny kláatmosféru ‰ibﬁinek a pln˘ sál âeského domu se ves, ale hlas trubky z tûchto ‰ibﬁinek nezapomenu.
noﬁil do zábavy. Tentokrát byl sledován okem kamery Vlada Haviara, jenÏ se snaÏil zachytit atmosféru v sále a to, jak se Sokoli umí radovat. ReÏisérsk˘m okem ho sledoval Ludvík Klega. Vedení
radnice reprezentovali starosta Petr Dlabal, místostarosta ing. Leo‰ Adamík a Krist˘na Odehnalová. Za kulturní komisi dohlíÏeli ak. mal. Karol
Hercík a Lenka Kocierzová, ekipu doplÀovali
Jindﬁi‰ka ·vábiková a Franti‰ek Blatn˘ (a víte, Ïe
jsme témûﬁ v‰ichni vyhráli v tombole?). Na parketû tanãili nejen sokol‰tí bratﬁi a sestry, ale vítkoviãtí obãané, kteﬁí chodí rádi do této bezvadné
atmosféry. Setkávají se tu rodáci, staﬁí pﬁátelé (nejen vûkem), Ïáci s uãiteli, trenéﬁi se sv˘mi svûﬁenci i poznávají noví lidé. Nejzajímavûj‰í róbu,
vlastníma rukama poﬁízenou, mûla Dagmar Vybí- Tanec vítkovsk˘ch sokolÛ
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Pro vzpomínku se prodávaly perníãky, pro oãekávání losy. Samozﬁejmû, v˘hry byly doprovázeny
radostn˘mi pokﬁiky a v˘kﬁiky. Poslední tramvaje
a autobusy odlákaly první ‰ibﬁinkové hosty, parket se uvolnil pro dal‰í taneãní kreace. To víte,
vûková skupina zde je trochu pokroãilej‰í, takÏe
lidovky a písnû ‰edesát˘ch let si zpívali témûﬁ
v‰ichni. Po jedenácté hodinû se âesk˘ dÛm louãil
se v‰emi hosty a ztichlé Vítkovice oÏívaly jejich
kroky. A kdo do‰el pﬁed pÛlnocí na Mírové námûstí, po mnoha a mnoha letech se pﬁed kostelem
rozsvítily kytice svûtélek ohÀostroje. Média to nezaznamenala, jen pár nás sledovalo krásnou podívanou, mimoﬁádnû pﬁipravenou pro filmování,
neãekanû v den volby prezidenta. Po dvanácté hodinû vyplul i mûsíc z mrakÛ, aby se podíval, co se
to ve Vítkovicích dûje. A bude se dít víc…
Lenka Kocierzová
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Fotbalové turnaje O pohár starosty Vítkovic
Komise mládeÏe FC VÍTKOVICE ve spolupráci s ÚMOb Vítkovice poﬁádala dne 19.
1. 2008 a 2. 2. 2008 halové fotbalové turnaje
„O pohár starosty Vítkovic”. Obû akce se
konaly k pﬁíleÏitosti 100 let pov˘‰ení Vítkovic na mûsto. Turnaje se konaly na SOU Hasiãská ulice, O.-HrabÛvka.
19. 1. 2008
• Zúãastnûná druÏstva: FK Staﬁíã, FC VÍT-

KOVICE, Fotbal F.-Místek, MFK Karviná,
SFC Opava, TJ Sokol Stará Bûlá
Pozvaní byli starosta Mûstského úﬁadu O.Vítkovice pan Petr Dlabal, viceprezident FC
VÍTKOVICE pan ing. Milan Miãaník, pﬁedseda pﬁedstavenstva FC VÍTKOVICE pan
Lubomír Vlk, kteﬁí také pﬁedávali ceny vítûzÛm.
Umístûní:
1. místo MFK Karviná
2. místo FK Staﬁíã
3. místo SFC Opava
4. místo Fotbal Fr˘dek - Místek
5. místo FC VÍTKOVICE,
6. místo TJ Sokol Stará Bûlá
Tﬁi nejlep‰í jednotlivci:
nejlep‰í stﬁelec Václav Jureãka, SFC Opava,
nejlep‰í brankáﬁ Luká‰ Pastrnák, MFK Karviná,
nejlep‰í hráã Václav Kroker, FC VÍTKOVICE.
2. 2. 2008
• Zúãastnûná druÏstva: FC VÍTKOVICE, TJ

VOKD Poruba, FC Baník Ostrava, TJ Nov˘
Jiãín, FC VÍTKOVICE B, FC Ostrava-Jih
Pozváni byli starosta Mûstského úﬁadu O.Vítkovice pan Petr Dlabal, viceprezident FC
VÍTKOVICE pan ing. Milan Miãaník, pan
Jaroslav Pindor, vedoucí SCM FC VÍTKOVICE, kteﬁí pﬁedávali ceny.
Umístûní:
1. místo FC Baník Ostrava
2. místo FC VÍTKOVICE
3. místo TJ Nov˘ Jiãín
4. místo FC VÍTKOVICE B
5. místo TJ VOKD Poruba
6. místo FC Ostrava-Jih
Tﬁi nejlep‰í jednotlivci: nejlep‰í stﬁelec Huták Dominik, FC VÍTKOVICE,
nejlep‰í brankáﬁ Bujon Daniel, FC Baník
Ostrava,
nejlep‰í hráã Stanûk Marek, TJ Nov˘ Jiãín.
Turnaje se zúãastnila i dvû dûvãata (FC
VÍTKOVICE a TJ VOKD Poruba), byla odmûnûna malou vûcnou cenou
Eva Guzdková, ﬁeditelka turnaje

V˘mûna trenérÛ - a druhá sezóna bez play off!
Vítkovicím nepomohl ani PruskÛv návrat
Máme za sebou hokejovou sezónu plnou
podivn˘ch událostí. A zrovna je to sezóna
jubilejní, na jejímÏ konci asi nebudeme slavit, ale pﬁipomeneme si, Ïe to bude sezona
osmdesátá! ·koda, slavit by bylo co, ale druhou sezonu konãit zase bez play off, to je
pﬁíli‰ i pro nejzarytûj‰í fanou‰ky…
Pﬁedev‰ím proberme si trenérsk˘ post. Miroslav Fryãer, vynikající hokejista, kter˘ se
dokázal prosadit i v NHL a jako první hráã
z b˘valého âeskoslovenska si zahrál v prestiÏním zápase nejlep‰ích hráãÛ NHL tzv.
„Utkání hvûzd”, tehdy pÛsobil v roce 1985
v Toronto Maple Leafs. Ov‰em, stará pravda
také praví, Ïe ani vynikající hráã nemusí b˘t
vÏdycky vynikajícím, nebo alespoÀ prÛmûrn˘m trenérem. To bohuÏel nikdo nemÛÏe zaruãit. Miroslav Fryãer dostával snad aÏ pﬁíli‰
dlouho pﬁíleÏitost se trenérsky ukázat, ale
nakonec jsme museli solidárnû konstatovat,
Ïe jako trenér na ãeskou extraligu je‰tû nedorostl. ·koda, trpûlivost funkcionáﬁÛ Vítkovic nebyla nekoneãná a tak zhruba v polovinû sezóny 2007/08 do‰lo k v˘mûnû.
Ov‰em vût‰ina vítkovick˘ch fanou‰kÛ si
myslela, Ïe v˘mûna se jeví zcela jednoznaãnû a Ïe za Fryãera „naskoãí” na vítkovickou
stﬁídaãku uÏ dávno uzdraven˘ Vladimír VÛjtek star‰í a Ïe se nakonec podaﬁí muÏstvo
vyburcovat k lep‰ím v˘konÛm a na play off
dosáhneme.
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Co se v‰ak nestalo: prakticky 24 hodin poté, co Vladimír VÛjtek mlad‰í, uÏ v roli
scouta „prodal” svého tátu do jednoho z nejslavnûj‰ích rusk˘ch klubÛ - Dynama Moskva, stﬁídal se trenér i ve Vítkovicích!
Ov‰em VÛjtek uÏ byl pryã a tak se v hledáãku objevil b˘val˘ hráã Karviné Ernest Bokro‰, kter˘ prokázal své nesporné kvality ﬁadu
let ve Zlínû. Pﬁi‰el - a pﬁesnû v duchu minulosti se v‰e odehrávalo ve Vítkovicích - první ãtyﬁi zápasy pﬁinesly solidní v˘sledky,
Vítkovice se i v tabulce docela uvrtily, ale
potom dál uÏ to ne‰lo, pﬁi‰el ﬁetûz prohran˘ch zápasÛ - je‰tû v posledním zápase proti
silné Slavii hoﬁela malinkatá nadûje na postup do play off z desáté pﬁíãky. Ani kdyby
Vítkovice vyhrály, uÏ to nebylo v moci vítkovického t˘mu a tak Vítkoviãtí museli vzít
za vdûk alespoÀ pﬁíleÏitost, o které snad nikdo ve Vítkovicích neuvaÏoval, ani o této
novince nevûdûl!

dovû „d˘chalo” na záda pﬁedposlednímu,
ãímÏ by souboj ãtyﬁ posledních t˘mÛ dostal
patﬁiãn˘ náboj, neboÈ by se hrálo skuteãnû
o âerného Petra, kter˘ by si v prodlouÏené
sezónû je‰tû potom rozdal karty s vítûzem
I. ligy. Ov‰em souãasnost trochu ubrala na
atraktivnosti tohoto posledního závûreãného
turnaje dolní ãtveﬁice proto, Ïe Ústí n. L. uÏ
nemÛÏe bodovû nikoho dohnat. Na hokejisty
Vítkovic ãeká je‰tû pûkná porce zápasÛ: ‰est
doma, ‰est u soupeﬁÛ.
Zápasy doma v âEZ Arénû se budou hrát
zase v normálním ãase od 17.00 hodin
v tûchto termínech: pátek 29. února HC Slovan Ústí n. L., nedûle 2. bﬁezna HC Moeller
Pardubice, nedûle 16. bﬁezna RI OKNA
Zlín, nedûle 23. bﬁezna HC Moeller Pardubice, nedûle 6. dubna RI OKNA Zlín, a to bude definitivní teãka za sezónou 2007/09.
(mi)

Teoreticky se hraje
o záchranu
Ano, teoreticky se hraje o záchranu, neboÈ
Vítkovické ãeká minisoutûÏ ãtyﬁ t˘mÛ, které
se umístily na 11. aÏ 14. pﬁíãce. Vcelku je
rozumné hrát dál a urãit definitivní poﬁadí
extraligové tabulky. Hokejov˘ fanou‰ek si
musí pﬁedstavit, Ïe by poslední Ústí n. L. bo- Ilustraãní foto
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Teì se chystá na start MS v hale
Jaroslav Bába je‰tû
nikdy nezklamal
Mezi svûtovou extratﬁídu se dostal vítkovick˘ skokan do v˘‰ky JAROSLAV BÁBA
(na foto vpravo) vÛbec poprvé po doléãeném zranûní pﬁed dvûma lety.
Jeho vlastní ãesk˘ nejlep‰í v˘kon má
hodnotu 237 cm, coÏ je parádní v˘kon
a znamená i splnûní „tvrd‰ího” limitu pro
olympijské hry letos v Pekingu.
Vítkovick˘ v˘‰kaﬁ Jaroslav Bába oblékl
reprezentaãní dres na vrcholn˘ch akcích uÏ
jedenáctkrát a povaÏte - pokaÏdé dokázal
postoupit do finále soutûÏe! Stal se mistrem
Evropy juniorÛ i v kategorii do 22 let, mezi
seniory zazáﬁil ziskem bronzové medaile na
olympiádû v Aténách a krátce pﬁedtím na
halovém MS v Budape‰ti. ProtoÏe stále nemûl nominaãní limit, nezamûﬁoval Bába
svou pﬁípravu konkrétnû k mistrovství svûta.
Jaroslav Bába se uÏ docela zotavil po posledním zranûní, nic ho netrápí, je v nevída- Ilustraãní foto
né pohodû a vûﬁí si. „Na svém tﬁetím svûtoOstrava se chystá na olympiádu!
vém ‰ampionátu pod stﬁechou chci urãitû
postoupit z kvalifikace a ve finále se pak
Pravda, olympiáda, která by se mûla konat ﬁil jednoznaãnû: „Od samého zaãátku jsem
uvidí, co se dá dûlat. Samozﬁejmû chci vybojovat co nejlep‰í umístûní!”
(mi) v âeské republice, je je‰tû hodnû vzdálená. tlaãil na to, aby olympiáda nebyla záleÏitostí
Poãítá se nejdﬁíve v roce 2016, ale spí‰ aÏ praÏskou, ale celé âeské republiky. Proto
2020. Samozﬁejmû, Ïe v‰e podstatné by se jsem rád, Ïe se pﬁi projektu podaﬁilo vyhlédTrio vítkovick˘ch
odehrávalo v Praze, ale podle kalendáﬁe se nout budoucí olympijská sportovi‰tû po celé
moderních gymnastek budou na olympiádû podílet i dal‰í mûsta, na‰í vlasti!”
(mi)
mezi nimi téÏ Ostrava.
v Gentu
V Ostravû budou vybudována olympijská
sportovi‰tû pro soutûÏe v kopané a basketbaâeká je slibná
lu, dále pak pﬁípravné kempy pro atletiku,
box, házenou, stolní tenis a zápas.
budoucnost
V listopadu 2007 se uskuteãnilo v Ostravû
Trio moderních gymnastek SSK Vítkovi- setkání primátora Prahy Pavla Béma s hejtce startovalo uÏ tradiãnû kaÏd˘m rokem manem Moravskoslezského kraje EvÏenem
v belgickém mûstû Gentu na mezinárodních To‰enovsk˘m. Setkání se zúãastnila i vítkozávodech, kter˘ch se letos zúãastnilo 160 vická atletka Denisa ·ãerbová a ﬁeditel
závodnic z 31 státÛ!
obecnû prospû‰né spoleãnosti Praha olym·éftrenérka vítkovick˘ch moderních pijská Tomá‰ Petera. Hejtman Moravskogymnastek Hana Nadkanská pﬁedstavila ve slezského kraje EvÏen To‰enovsk˘ se vyjádãtyﬁboji seniorek (kuÏely, ‰vihadla, stuhy
a obruãe) Zuzanu Válkovou (14. místo)
a Martinu Neãasovou (25. místo). Závody
Milo‰ HolaÀ „zaﬁezává” v Lillehammeru
byly dvoudenní v sobotu a v nedûli, pﬁiãemÏ v sobotu se protáhly aÏ do druhé hodiDocela neobvyklé trenérské pÛsobi‰tû si Ov‰em uÏ del‰í ãas v této skandinávské zeny ranní, coÏ v˘raznû obû závodnice druh˘ zvolil b˘val˘ ãs. hokejov˘ reprezentant mi pÛsobí celá plejáda ãesk˘ch hráãÛ, tﬁeba
den poznamenalo. V soutûÏi mlad‰ích na- a vítkovick˘ odchovanec Milo‰ HolaÀ Tomá‰ Sr‰eÀ z Olomouce nebo Rudolf Fejdûjí hájila vítkovické barvy v konkurenci mlad‰í. Poté, co skonãil s trénováním ve char. Lillehammer se proslavilo jako olym42 moderních gymnastek Sára Kvûtinová. Vítkovicích, pﬁijal zajímavou trenérskou pijské mûsto zimní OH v roce 1994. Tamní
Na takovém mezinárodním závodû byla Sá- nabídku daleko na evropském severu, v nor- t˘m se v norské lize pohyboval v minulé sera poprvé v Ïivotû a pﬁes to závod zvládla ském olympijském mûstû Lillehammeru. zonû aÏ na konci tabulky a Milo‰ HolaÀ ml.
i po psychické stránce a skonãila na 23. Tam pÛsobí osobní trenér Dominika Ha‰ka dostal za úkol muÏstvo dostat v tabulce namístû.
(mi) Josef Bruk, kter˘ Holanû do Norska zlákal. horu.
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Nekoneãné hledání
optimální jedenáctky
Fotbalisté Vítkovic
opût o záchranu?
Náhodn˘ divák, kter˘ vidûl jeden z posledních pﬁípravn˘ch zápasÛ vítkovick˘ch fotbalistÛ s Hluãínem, urãitû pﬁíli‰ nad‰en nebyl.
Zápas totiÏ nabídnul z vítkovické strany úplnû totéÏ, co jsme vidûli vloni, pﬁedloni, pﬁedpﬁedloni…
Hluãín vyhrál lehce a snadno 3:0 a zcela
zjevnû naznaãil, Ïe vítkovické starosti se zachraÀováním budou zase znaãné. Neustálé
mûnûní sestavy samozﬁejmû nepﬁiná‰í nic
kladného a jen o nûkter˘ch fotbalistech se
mÛÏe ﬁíci, Ïe jsou posilami. Navíc pﬁibyly
je‰tû starosti s vlastníkem klubu, kdo jím
vlastnû bude a jak se v‰e uspoﬁádá tak, aby
to jakÏtakÏ klapalo. Hráãi, kteﬁí jsou ve Vítkovicích pouze na hostování, samozﬁejmû
necítí tolik, co odchovanec k mateﬁskému
klubu. CoÏ je samozﬁejmû pochopitelné.
Proto je nutné pﬁípadné hráãe na doplnûní
muÏstva vybírat obezﬁetnû, opatrnû s v˘hledem do moÏné budoucnosti.
Vítkovické muÏstvo zahájilo zimní pﬁípravu uÏ 3. ledna. Nezvolilo v˘jezd z Ostravy,
ale pﬁipravovalo se na zdej‰ím stadionu, kter˘ nabízí ideální podmínky. MuÏstvo sehraje
enormní porci pﬁípravn˘ch zápasÛ, celkovû
jich bude zhruba osmnáct. Na doladûní zimní pﬁípravy muÏstvo odjede podle slov trenéra Aloise Grussmanna do Zlat˘ch MoravcÛ.
V poslední dobû muÏstvo je‰tû doplnil Martin Pulkert, záloÏník ze Sigmy Olomouc, coÏ
má b˘t nejvût‰í souãasná posila. S ním pﬁi‰el
ze Sigmy i obránce Tomá‰ Hromoviã.
Ov‰em sportovní manaÏer Lubo‰ Vlk zcela
rozumnû prohlásil: „Nelze mûnit tváﬁ t˘mu
kaÏd˘ pÛlrok. Jsme dohodnuti s nov˘m majitelem, Ïe chceme klub povznést a dostat
z nejhor‰ího, aby hráãi nemuseli hrát vûãnû
pod hrozbou sestupu.”
(mi)

Bﬁezen - mûsíc knihy, internetu…
Knihovníci uÏ dlouhá léta slaví bﬁezen jako „Mûsíc knihy”, od poãátku 90 let uÏivatelé internetu zase jako „Mûsíc internetu”. Poãátkem bﬁezna pﬁipravila Knihovna
mûsta Ostravy pro dûti z 1. tﬁíd celomûstsk˘ projekt „T˘den prvÀáãkÛ”.
Koncem bﬁezna jsou pﬁipraveny dvû v˘znamné knihovnické akce, a to „Den ostravsk˘ch ãtenáﬁÛ” a „Noc s Andersenem” (dobrodruÏná noc strávená v knihovnû - plná
her, soutûÏí, kvízÛ a ãtení; poprvé se nocovalo s pohádkou v Uherském Hradi‰ti v r.
2000; v knihovnû ve Vítkovicích se tato „Noc s Andersenem” koná podruhé). To je
jen krátk˘ v˘ãet bﬁeznov˘ch akcí.

Bﬁeznov˘ program knihovny na Kutuzovovû ulici:
T˘den prvÀáãkÛ - 3. 3. - 8. 3. - akce pro prvÀáãky vítkovick˘ch základní ‰kol:
3. - 7. 3. 13.00 - 16.00 „Devatero pohádek, devatero úkolÛ” - zábavné odpoledne plné hádanek a v˘tvarn˘ch úkolÛ vûnované pohádkám bratﬁí âapkÛ.
4. 3. - 10.00 „LoupeÏnická pohádka trochu jinak” - divadelní pﬁedstavení pro prvÀáãky spojené se slavnostním pasováním na kamarády kníÏek za úãasti starosty Úﬁadu mûstského obvodu Ostrava-Vítkovice Petra Dlabala.
8. 3. 10.00 - „Po‰Èák nese pohádky” - zábavné dopoledne pro v‰echny novû pﬁihlá‰ené prvÀáãky ze v‰ech knihoven knihovnického obvodu Ostrava 1, které bude vyvrcholením T˘dne prvÀáãkÛ a probûhne v knihovnû na Fifejdách, J. Trnky 10.

V rámci projektu „Knihovna je kamarád”:
Nedokonãen˘ pﬁíbûh - v˘tvarná a literární soutûÏ na téma Tajemství snûÏného muÏe
- soutûÏ probíhá od 7. 1. do 14. 3., kdy bude vyhodnocena
Princezniny korálky - v˘tvarná dílna; vyrábûní náramkÛ a náhrdelníkÛ z korálkÛ
rÛzn˘ch barev, velikostí a tvarÛ - ãtvrtek 13. 3. 13.30 - 15.30
Zákulisí divadla - náv‰tûva zákulisí Národního divadla Moravskoslezského
stﬁeda 26. 3. 14.30
Uãíme se s poãítaãem - celoroãní kurz pro dûti, které se chtûjí seznámit se základy
práce na PC; bliÏ‰í informace v knihovnû - stﬁeda 12. 3. a 19. 3. 14.00 - 15.00
Toník, Aniãka nechtûjí ãíst - veﬁejné ãtení v prostorách komunitního centra Bíl˘ nosoroÏec, o.p.s., Îelezná 606/12, Hulváky; ãtvrtek 20. 3. 16.00
Následující akce jsou jiÏ mimo projekt „Knihovna je Kamarád”
Pﬁijelo k nám divadlo - pohled do zákulisí divadla - v˘stava rekvizit zapÛjãen˘ch
Národním divadlem Moravskoslezsk˘m
(ke 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto 3. - 31. 3.)
Den ostravsk˘ch ãtenáﬁÛ
PC kurz - poãítaãov˘ kurz pro dospûlé - zaãáteãníky, poﬁádan˘ ke dni Ostravsk˘ch
ãtenáﬁÛ
stﬁeda 26. 3. 8.00 - 10.00; 11.00 - 13.00
ãtvrtek 27. 3. 8.00 - 9.00; 12.00 - 13.00
Noc s Andersenem - jiÏ druhá dobrodruÏná noc ve vítkovické knihovnû, tentokrát
pod názvem „S loupeÏníky z pohádky do pohádky” - loupeÏník Lotrando provází dûti pohádkami bratﬁí âapkÛ
Stﬁípky z programu:
- Co dûlají pejsek a koãiãka
- Po‰Èák ztratil dopisy
- PÛlnoc se blíÏí, oãi se klíÏí...
28. - 29. 3. 18.00 - 8.00
Srdeãnû zveme do knihovny
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DùTSK¯ KOUTEK CIHLÁâEK
Milé dûti, leto‰ní zima je trochu popletená,
snûhu málo, ledu málo, nûjak se to pomotalo.
A já jsem pomotal zase ãeská pﬁísloví. V kaÏdém je nûjaká chyba. DokáÏete ji opravit?
Na Nov˘ rok
o ble‰í krok.
Na Tﬁi krále
o metr dále,
na hromnice
o hodinu více.
Na svatého ¤ehoﬁe,
delfín letí od moﬁe.
Na svatého Matûje,
kráva pije z koleje.
Únor shnil˘,
pole sílí.
Bﬁezen, pod postel vlezem,
duben, je‰tû tam budem, máj, pÛjdeme v háj.
Pﬁi‰lo jaro do vsi, kde jsi, bouﬁko, kde jsi?
Byla zima mezi náma
a vãil uÏ je za horama,
hu, hu, hu, jaro uÏ je tu!
Na svatého Jiﬁí, vylézají kobylky, ‰tíﬁi.
Odpovûdi ãekám na známé adrese:
SMO ÚMOb Vítkovice
Cihláãkova schránka
Mírové námûstí ã. 1
703 79 Ostrava-Vítkovice
Pro hezkou cenu za vybarvení minulého obrázku si mÛÏe pﬁijít Jakub Kontrik, 6 let.
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