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Zahájení oslav 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic na mûsto
postarali Ïáci ZU· Leo‰e Janáãka ve Vítkovicích se sv˘mi pedagogy. Se souãasností a plány
dne‰ních Vítkovic seznámil pﬁítomné místostarosta ing. Leo‰ Adamík. Program byl doplnûn
„rodinn˘m” videosnímkem „Vítkovice - víc
neÏ fabrika”. A pak se pﬁipilo na zdar akcí, které chystáme pro ‰iroké spektrum obãanÛ - od
dûtí, mládeÏe, stﬁední generace aÏ po seniory.
O akcích, konan˘ch ke stému v˘roãí pov˘‰ení
Vítkovic na mûsto, vás budeme pravidelnû informovat na stránkách Zpravodaje Vítkovic
i prostﬁednictvím plakátÛ na v˘vûsních místech.
Redakãní rada

Zvony vítkovického kostela sv. Pavla odbíjely ve ãtvrtek 10. ledna 2008 tﬁetí hodinu a v obﬁadní síni radnice zaznûly slavnostní Korunovaãní fanfáry Jiﬁího Ignácy Linka. Sedmdesátka
hostÛ pak byla uvítána v na‰í radnici, aby se dozvûdûla o dÛvodu k oslavám, o historii Vítkovic
a akcích, které se budou ve Vítkovicích ke stému v˘roãí poﬁádat. Starosta Petr Dlabal hosty
pﬁivítal a potom uÏ Lenka Kocierzová uvedla
PhDr. Janu Machotkovou z Archivu spoleãnosti Vítkovice, která hovoﬁila o krásné architektuﬁe Vítkovic, doplnûné promítáním dobov˘ch
kreseb a fotografií. O hudební vystoupení se

Stﬁípek z historie…
Vítkovice pﬁedstavovaly na poãátku
20. století v˘jimeãnou lokalitu poskytující obyvatelÛm, pﬁirozenû zejména majetnûj‰ím, ale nejen jim, mimoﬁádnû vysokou míru komfortu, jak˘ nemûl v té
dobû nejen v ostravské prÛmyslové aglomeraci obdoby. Bouﬁliv˘ rozvoj Ïelezáren v posledních dvaceti letech pﬁedminulého století, kdy poãet obyvatel Vítkovic vzrostl z 2500 na 19 000, mûl za následek i velikou promûnu obce Vítkovice. Ze zemûdûlské vesniãky se zmûnila
v prÛmyslové mûsto, na nûÏ byla 11.
prosince 1908 oficiálnû pov˘‰ena.

Pozvánka
Srdeãnû zveme v‰echny obãany k vycházce
paní LENKY KOCIERZOVÉ, tentokrát spojené s
- VYNESENÍM MORANY
- ODHALENÍM POPISNÉ DESKY
- KULTURNÍM PROGRAMEM
Akce se koná v pátek 14. bﬁezna. Sraz úãastníkÛ je v 15.00 hod. u âeského domu, V˘stavní
ul.

Seznam akcí konan˘ch v únoru a bﬁeznu 2008
v rámci oslav pov˘‰ení Vítkovic na mûsto
14. 2. 2008
20. 2. 2008
20. 2. 2008
23. 2. 2008
29. 2. 2008
29. 2. 2008

1. 3. 2008
13. 3. 2008
14. 3. 2008
18. 3. 2008
18. 3. 2008

V˘tvarná dílna „Tady bydlím”, knihovna
AHOL CUP, gastronomická soutûÏ, hotel ATOM
SO·D Moravská, konference IQ auto
PLES AHOL v hotelu ATOM
PLES SP· Zengrova v restauraci „U po‰ty”, O.-Tﬁebovice
Vycházka s kronikáﬁkou
Karneval v tûlocviãnû Z· ·alounova
Beseda v domovû dÛchodcÛ na ul. Syllabovû, vystoupení dûtí mateﬁsk˘ch ‰kol

V˘stava „pﬁijelo k nám divadlo”, pohled do zákulisí, knihovna
Závûreãn˘ semináﬁ k projektu „Propagace Vítkovic” na radnici
Vycházka s kronikáﬁkou, vyná‰ení morany
Velikonoãní dílny na Z· ·alounova
Velikonoãní jarmark spojen˘ s prodejem drobn˘ch v˘robkÛ, které vytvoﬁí dûti
z mateﬁsk˘ch ‰kol a jejich uãitelky, knihovna
27. 3. 2008 Den uãitelÛ, setkání s pedagogy na radnici
31. 3. 2008 zahájení v˘stavy kronik, kniÏní bazar, obﬁadní síÀ radnice (do 4. 4. 2008)
- Pochod a bûh J. A. Komenského, organizuje SP· Zengrova, úãast MOb
- Zdravotní ‰kola (setkání s b˘val˘mi zamûstnanci)

Lednov˘ ples
XII. ples, pod zá‰titou starosty MOb Vítkovice, je za námi. Doprovázeni partnery a partnerkami se zde setkávají lidé, aby si popovídali
i o jin˘ch problémech, neÏ jsou ty pracovní.
Oãekávají nejen pﬁíjemné posezení, povídání,
tanec, ale i zábavu, na kterou mnohdy nemají
ani ãas. A tak v hotelu Atom za uvádûní Heidi
JankÛ tleskali ZdeÀku Krásnému a jeho pﬁátelÛm, duu Hip Hop z Taneãního klubu Marie
Vlachové, Kaméliím a samozﬁejmû také samotné Heidi. Nemohu opomenout, Ïe mezitím
probûhlo vyhlá‰ení deseti nejlep‰ích sportovcÛ Vítkovic a také bylo pﬁedáno podûkování
dvûma Ïenám, které uÏ dlouhá léta pro Vítkovice pracují a dûlají jim ãest - MUDr. RÛÏenû
Ma‰kové a Gertrudû Bílkové. Pﬁíjemn˘ veãer
byl korunován tombolou…
Nejlep‰í sportovci roku 2007:
1. Denisa ·ãerbová
2. Kateﬁina Cachová
3. Jaroslav Bába
4. Zbynûk Irgl
5. Marek Barva
6. Nikol Ogrodníková
7. Zuzana Válková
8. Radim Slíva
9. Ale‰ Kestler
10. Petr Kladrubsk˘
Lenka Kocierzová

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Poprvé v leto‰ním roce se na‰i
zastupitelé se‰li v pondûlí 28.
ledna na svém 10. zasedání.
Vzhledem k tomu, Ïe se jednalo o zasedání mimoﬁádné, program jednání nebyl pﬁíli‰ obsáhl˘. O ãem
a jak vítkoviãtí zastupitelé rozhodovali, se
nyní mÛÏete informovat.
Zastupitelstvo MOb Vítkovice
1. rozhodlo schválit Dodatek ã. 1/2008
k Jednacímu ﬁádu ZMOb Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 1, hlasování se zdrÏelo 0)
2. rozhodlo o poÏadavku k pﬁípravû OZV
k provozu VHP.
(v˘sledek hlasování: pro 14, proti 0, hlasování se zdrÏelo 0)
3. rozhodlo schválit zámûr koupit pozemky
v k. ú. Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 12, proti 0, hlasování se zdrÏeli 2)
4. rozhodlo o zámûru prodat pozemek parc.
ã. 146/3, v k. ú. Vítkovice.

(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlasování se zdrÏeli 3)
5. rozhodlo vydat souhlasné stanovisko k zámûru prodat pozemek parc. ã. 146/1, v k.
ú. Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 13, proti 0, hlasování se zdrÏeli 1)
6. rozhodlo prodat ãást pozemku parc. ã.
693/1, v k. ú. Vítkovice a o uzavﬁení
smlouvy o smlouvû budoucí k prodeji této
nemovitosti.
(v˘sledek hlasování: pro 9, proti 0, hlasování se zdrÏelo 5)
7. rozhodlo o prodeji nemovitostí na adrese
Sovova 4, O.-Vítkovice.
(v˘sledek hlasování: pro 11, proti 0, hlasování se zdrÏeli 3)
Pﬁí‰tí zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice se uskuteãní dne 10. 3. 2008 od 15.00
hod. v obﬁadní síni radnice. V‰ichni obãané
jsou k úãasti srdeãnû zváni.
J. ·.

Vycházka s kronikáﬁkou
Páteãní odpoledne 25. 1. 2008 bylo sluneãné, ale vûtrné. ProtoÏe nám zatím v leto‰ní zimû nenapadl poﬁádn˘ sníh, chodí se
nám po Vítkovicích stále pohodlnû, v nezvyklém poãasí. Tentokrát jsme zahájili cestu u âeského domu, kolem zajímavostí ·alounovy ulice jsme do‰li do základní ‰koly,
která je posledním domem této ãásti Vítkovic. Poslechli jsme si vyprávûní o kolonii
Kairo. Mnozí z vycházkáﬁÛ vzpomínali na
dûtství a tû‰ili se do ‰koly, kterou nav‰tûvovali, kdyÏ byli je‰tû dûtmi. ¤editelka Mgr.
Libu‰e Hermannová nám náv‰tûvu umoÏnila, a tak jsme tentokrát zakonãili vycházku
v pﬁíjemn˘ch prostorách ‰kolní galerie. Mezi mnoha vzácn˘mi originály si mnozí po-

hladili pÛvodní zábradlí a nakoukli do míst,
která jim byla kdysi blízká. Tentokrát s námi ‰el i ak. mal. Karol Hercík, kter˘ podal
ten nejlep‰í v˘klad ke galerii, jeÏ je i jeho
celoÏivotním zájmem a úspûchem. Pﬁí‰tí
vycházka je plánována na 29. února v 15.00
- máme pﬁestupn˘ rok!!! Najdeme se na
Ruské ulici „U nového ﬁeditelství”. PÛjdeme ulicemi Ruskou, Palkovského a Závodní ke stadionu. A uÏ je rozhodnuto i o bﬁeznu - 14. 3. v 15.00 vyjdeme opût od âeského domu - doufám, Ïe bude i malé pﬁekvapení a budeme se moci rozlouãit se zimou
s Moranou, Maﬁenou, Maﬁákem - ten ãas
hroznû letí, viìte…
Zve Lenka Kocierzová
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Zámûr pronájmu nebytov˘ch prostor
Nebytové prostory se nacházejí v objektu ã.p. 967, na pozemku p.ã. 478/4, v kat. úz. Vítkovice, na ul. 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.

Úprava v˘‰e mûsíãních záloh na úhradu sluÏeb spojen˘ch s bydlením v obecních bytech
S poãátkem roku 2008 vstoupily v platnost
nové ceny nûkter˘ch sluÏeb poskytovan˘ch
nájemcÛm bytÛ a nebytov˘ch prostor spojen˘ch s bydlením a uÏíváním nebytov˘ch
prostor. Odbor komunálních sluÏeb, dopravy a bytov˘ posoudil rozsah cenov˘ch zmûn
proveden˘ch dodavateli sluÏeb, v˘‰i dosud
platn˘ch mûsíãních záloh na tyto sluÏby
a pﬁedpokládané roãní objemy poskytova-

n˘ch sluÏeb a pﬁedepsal k úhradû nové mûsíãní zálohy.
V˘‰e mûsíãních záloh na dodávky pitné
vody a odvody odpadních vod veﬁejnou kanalizací jsou upraveny o 11 %. Dále byly
upraveny zálohy na teplo a teplou vodu
u domÛ s dálkov˘m vytápûním o 6 %, u domÛ s plynovou kotelnou o 7 %.
Nová v˘‰e záloh byla nájemníkÛm pﬁede-

psána k 1. 2. 2008. Nájemníci bytÛ byli o nov˘ch zálohách na dodávku uveden˘ch sluÏeb informováni písemnû, zpÛsobem místnû
obvykl˘m. Úprava mûsíãních záloh se t˘ká
pouze obecních bytÛ a nebytov˘ch prostor.
Ing. Petr Neuman,
vedoucí odboru komunálních sluÏeb,
dopravy a bytového

Vyúãtování sluÏeb spojen˘ch s uÏíváním bytu za rok 2007
Podle Vyhlá‰ky Ministerstva pro místní
rozvoj ã. 372/2001 Sb. musí b˘t vyúãtování
sluÏeb spojen˘ch s uÏíváním bytu za rok
2007 provedeno nejpozdûji do 4 kalendáﬁních mûsícÛ po uplynutí zúãtovacího období, tedy do 30. 4. 2008. ÚMOb Vítkovice,
odbor komunálních sluÏeb, dopravy a bytov˘ provede v˘‰e uvedené vyúãtování v termínu do 3. 4. 2008. K tomuto datu budou také bytov˘mi techniky doruãeny nájemníkÛm faktury s konkrétním rozúãtováním nákladÛ pro jejich byt. V pﬁípadû, Ïe nájemce
s v˘sledkem vyúãtování nesouhlasí, je

UPOZOR≈UJEME
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 provést 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,
vedoucí odboru financí, rozpoãtu a ‰kolství
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oprávnûn do 25. 4. 2008 podat písemnou reklamaci. V pﬁípadû, Ïe tato bude uznána jako
opodstatnûná, provede odbor komunálních
sluÏeb, dopravy a bytov˘ opravné vyúãtování, se kter˘m budou nájemníci seznámeni do
16. 5. 2008.
Nedoplatky z tohoto vyúãtování budou
pﬁedepsány k úhradû spolu s nájemn˘m za
mûsíc ãervenec 2008, popﬁ. bude nájemníkÛm na úhradu nedoplatku zaslána sloÏenka.
Tento nedoplatek je splatn˘ do 31. 7. 2008.
Pﬁeplatky z vyúãtování budou nájemníkÛm
poukázány prostﬁednictvím ‰eku Po‰tovní

spoﬁitelny âSOB, popﬁ. prostﬁednictvím sloÏenky ÚMOb Vítkovice. NájemníkÛm,
u kter˘ch vlastník domu vykazuje dluh na
nájmu ãi z vyúãtování sluÏeb z minul˘ch období apod., bude pﬁeplatek tohoto vyúãtování pouÏit na kompenzaci v˘‰e uveden˘ch
dluhÛ vãetnû poplatkÛ z prodlení, tak jak to
umoÏÀuje § 580 Obãanského zákoníku. Pﬁeplatky budou vypláceny v období od 1. 7.
2008 do 31. 7. 2008.
Markéta ·rámková,
Miroslava Polláková,
evidence nájmu

Na vítkovické radnici odstartoval projekt Czech POINT
Tímto informujeme na‰e obãany, Ïe od leto‰ního roku byla v âeské republice naplno
spu‰tûna síÈ kontaktních míst, které mají lidem
zjednodu‰it komunikaci s úﬁadem. Pﬁichází
projekt Czech POINT, neboli âesk˘ Podací
Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál, jehoÏ cílem je poskytnout obãanÛm ovûﬁené v˘pisy z centrálních státních evidencí. Jedná se
o v˘pisy z Katastru nemovitostí, Obchodního
rejstﬁíku, Îivnostenského registru a Rejstﬁíku
trestÛ.
Tato nová sluÏba obãanÛm umoÏÀuje vystavit ovûﬁené v˘stupy z pﬁíslu‰ného registru
v úﬁedních hodinách v pondûlí a stﬁedu, kdy je
obãan pﬁed vyhotovením v˘pisu informován
o poãtu stran a cenû za poÏadovanou sluÏbu,
kterou uhradí u pﬁíslu‰ného zamûstnance úﬁadu.
Ovûﬁené v˘pisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstﬁíku, Îivnostenského registru
obãan Ïádá na podatelnû ÚMOb Vítkovice
u paní Gabriely Veselé.

Obãan, kterému lze na pracovi‰ti Czech POINT v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ vydat, musí mít
platn˘ doklad totoÏnosti a musí mít pﬁidûleno
rodné ãíslo, od 1. 1. 2008 zatím není moÏné
vydávat v˘pisy zplnomocnûncÛm, kteﬁí Ïádají
o v˘pis z Rejstﬁíku trestÛ na základû plné moci.
Îadatel za cel˘ v˘pis uhradí správní poplatek 50 Kã podle zákona ã. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ. Na v˘pis se nevylepuje Ïádn˘ kolek.
Mohou se v‰ak vyskytnout pﬁípady, Ïe Ïádost
nelze vyﬁídit elektronicky a musí b˘t vyﬁízena
písemnou formou - po‰tou, Ïádost o v˘pis
z Rejstﬁíku trestÛ zamûstnanec úﬁadu ovûﬁí,
v tomto pﬁípadû vylepí kolek 50 Kã a ode‰le
po‰tou k vyﬁízení na pracovi‰tû Rejstﬁíku trestÛ Praha. Obãan bude Ïádat o v˘pis z Rejstﬁíku
trestÛ jako doposud - na matrice ÚMOb Vítkovice.
Jiﬁina Matûjová,
vedoucí odboru OVVaK

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

·KOLSTVÍ
Dûjepisná soutûÏ
Dûjepisná soutûÏ o historii Stﬁední zdravotnické ‰koly v Ostravû a také o historii ostravsk˘ch památek nebo Vítkovic probûhla
na na‰í ‰kole koncem roku 2007. Pﬁipravily
ji vyuãující dûjepisu PhDr. Helena KáÀová,
Mgr. Hana Teliãková a Mgr. Jana Kubánková, zúãastnilo se jí 120 studentÛ. Jejich úkolem bylo poznávat podle fotografií nové
i starobylé budovy v okolí ‰koly i centra
Ostravy, vypátrat správná data k v˘znamn˘m událostem t˘kající se ‰koly i mûsta,
uhodnout, k ãemu slouÏily nûkteré, dnes jiÏ
nepouÏívané zdravotnické pomÛcky, vyplnit
osmismûrku (coÏ si opût vyÏádalo znalosti

o vzniku a v˘voji ‰koly) a pro zpestﬁení vyznat se v módních trendech minul˘ch století
ãi porozumût „ostrav‰tinû”. SoutûÏ probíhala písemnou formou, Ïáci plnili jednotlivá
zadání samostatnû, vût‰ina z nich dosáhla
vysokého bodového ohodnocení. A zde jsou
ti nejlep‰í:
1. místo: Peter ·lesarík (LY2B)
2. místo: Martina Minaﬁíková (ZA1B)
3. místo: Martina VÛjtková (LY2B)
Jan Budaﬁ (ZA3)
Jejich úsilí bylo odmûnûno dárky, které
byly zakoupeny z prostﬁedkÛ SRP·.
Je‰tû jednou jim blahopﬁejeme a v‰em soutûÏícím pﬁejeme hodnû úspûchÛ ve studiu
(nejen dûjepisu).
Mgr. Jana Kubánková

VáÏení obãané,
jak jistû víte, v zimním období je povinností kaÏdého obãana mûsta Ostravy sniÏovat
závady ve schÛdnosti chodníkÛ u pﬁilehl˘ch nemovitostí, tj. odstraÀovat z chodníkÛ
sníh. V souvislosti s touto povinností zveﬁejÀujeme naﬁízení mûsta, které ukládá obãanÛm odklízet sníh nikoli v celé ‰íﬁi chodníku, ale jiÏ jen v ‰íﬁi 80 cm.

STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA
Naﬁízení mûsta
ã. 9/2007
kter˘m se mûní a doplÀuje naﬁízení mûsta ã. 9/2005, kter˘m se stanovuje rozsah, zpÛsob
a lhÛty odstraÀování závad ve schÛdnosti místních komunikací a prÛjezdních úsekÛ silnic

Z· ·alounova opût
vyhrála „âokoládovou
vaﬁeãku"
O âokoládovou vaﬁeãku se 29. ledna 2008
opût utkali Ïáci jedenácti ostravsk˘ch základních ‰kol v soutûÏi, kterou jiÏ podesáté
poﬁádala Stﬁední ‰kola spoleãného stravování v Ostravû-HrabÛvce. Pﬁipravit tﬁi porce
pokrmu, jehoÏ základem byla kuﬁecí prsíãka, se snaÏilo patnáct hochÛ a osmnáct dívek.
Tato akce je jediná svého druhu v Moravskoslezském kraji.
Porota tak, jako kaÏd˘ rok, hodnotila chuÈ
a estetiku pﬁipravovaného pokrmu, sledovala dodrÏování postupu pﬁípravy, hygienu
a samozﬁejmû i ãas.
Prolínaly se rÛzné svûtové kuchynû, vãetnû orientální. Porota mûla z ãeho vybírat
a vÛbec to nemûla lehké, protoÏe nûkteré pokrmy byly opravdu vynikající a originální.
âokoládovou vaﬁeãku pro tento rok získala opût Ïákynû sedmé tﬁídy na‰í ‰koly Michaela Bangová. Její recept na pﬁípravu kuﬁecích prsíãek zvítûzil hned dvakrát - získal
1. cenu za nejlep‰í pokrm a 1. cenu za originální pokrm.
Je‰tû jednou blahopﬁejeme.
Mgr. Libu‰e Hermannová,
ﬁeditelka Z· ·alounova

Rada mûsta se usnesla dne 13. 11. 2007 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. (1)
a § 102 odst. (2) písm. d) zákona ã. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zﬁízení), ve znûní
pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a podle § 27 odst. (7) zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, toto naﬁízení mûsta:
âl. 1
Naﬁízení mûsta ã. 9/2005, kter˘m se stanovuje rozsah, zpÛsob a lhÛty odstraÀování závad
ve schÛdnosti místních komunikací a prÛjezdních úsekÛ silnic se mûní takto:
V ãlánku 1 - Rozsah a zpÛsob odstraÀování závad ve schÛdnosti komunikací se za odstavec 1 vkládá nov˘ odstavec 2, kter˘ zní:
„(2) Vlastník nemovitosti je povinen odstranit závady ve schÛdnosti chodníku, kter˘ pﬁiléhá k nemovitosti, a to v minimální ‰íﬁi 80 cm”
„Dosavadní odstavce 2 - 5 se oznaãují jako odstavce 3 - 6.”
âl. 2
Úãinnost
Toto naﬁízení nab˘vá úãinnosti dnem 1. prosince 2007.
Ing. Petr Kajnar, v.r.,
primátor

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Vojtûch Mynáﬁ, v.r.,
námûstek primátora
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ROMANTIKA VE VÍTKOVICÍCH?
Za dva dny Silvestr. Telefon: „Paní uãitelko,
chtûli jsme se podívat do míst pÛvodních Vítkovic, nemáte náhodou ãas?” Zcela náhodou
ano a tak se ve sluneãnou, ale hodnû mrazivou
sobotu, vydal sotva dospûl˘ student s uãitelkou
pﬁed dÛchodem do zimní pﬁírody. Nedaleko
kolonie Jeremenko na cestiãce k ﬁece Ostravici
je pﬁivítaly v˘stﬁely! Na‰tûstí to byli pouze
myslivci, a uÏ mûli po honu. Je to dÛkaz, Ïe
snad v tûchto místech je‰tû je i pﬁíroda jako pÛvodnû kolem vsi Vítkovice. Jdeme pû‰inou kolem náhonu, kter˘ sice pÛvodní není, ale Ïe tady nûkdy existoval i v minulosti, to uÏ je jasné.
Sice nás ãeká pátrání, kde byl star˘ ml˘nsk˘
náhon, ale to uÏ nûkde v badatelnû. „Teda paní
uãitelko, tady jsem je‰tû nikdy nebyl, je tu
krásnû.” Má pravdu, ale bohuÏel, mimo pejskaﬁÛ a vycházkáﬁÛ, se kter˘mi jsme tu pﬁed dvûma lety vyná‰eli Moranu, tu asi málokdo z vítkovick˘ch pro‰el. A uÏ sly‰íme Niagaru, sice
malinkou, ale nádhernou. Ledové kaskády,
pﬁíkrovy, prÛhledn˘ krun˘ﬁ na vodû a k tomu

‰umûní a bublání vody tekoucí z Beskyd jen
umocÀuje pocit pokory pﬁed pﬁírodou. Stﬁídáme si fotoaparát a rukavice, ruce mrznou, stáváme se lovci Ïivé krásy. Bílé vloãky tûlíãek
rackÛ houpajících se v proudu vody, káã, káã,
startujícího kaãera, kter˘ se za uschl˘m rákosím zvedl k letu, dvû pÛlmetrové ryby v prÛzraãné vodû - a to v‰e „za humny” velkomûsta!
Vydáváme se po proudu bublající ﬁeky, kde
nám nad hlavami duní kola vlakÛ s veronikami, objevujeme zarezl˘ nápis „âerné jezero”,
tajuplné v˘hybky kolejí vedoucích odnikud nikam a jsme v jiném svûtû. Pﬁedstavujeme si,
jak asi vypadala vesniãka, která zde nûkde pﬁed
stoletími vyrostla. Povídám o Kunãick˘ch, kteﬁí údajnû pﬁes brod kradli Vítkovick˘m slepice
a úrodu, ukazuji v dálce hﬁbet Slezské Ostravy
a haldu Emu. Vzpomínám, jak jsem jako malá
holka ‰la po starém silniãním mostû pod rudi‰tûm s tetiãkou a malou sestrou do zoologické
zahrady v Kunãiãkách, jak byla v Ostravici
ãerná ‰pinavá voda a bílou pûnu tvoﬁila chemikálie z celulózky. Student naslouchá a vnímá
i tu zajímavou krajinku, kterou procházíme.
Louãíme se se zpívající ﬁekou, prodíráme se
vrbovím na haldu. V místech, kde se veãer rozlévala Ïhavá struska a osvûtlovala celé Vítkovice rÛÏov˘m svûtlem, je dnes fotbalové hﬁi‰tû.
A uÏ se okruhem blíÏíme k nejstar‰ímu známému místu star˘ch Vítkovic, k rychtû a pátráme
po místû, kde stála stará zvoniãka. Ano, byla
pﬁed branou ‰achty Louis, kdysi dﬁevûná, pozdûji z cihel, kamene a dﬁeva. Místo pﬁipomíná
uÏ jen vysoká stﬁíbrná jedle. „Vidí‰, a tady byla
souvislá ﬁada mal˘ch pﬁízemních domeãkÛ se
zahrádkami, tady se Místecká ulice svaÏovala
pod vlakovou traÈ a vyjíÏdûla nahoru ke kolonii,” dokonãuji v˘klad zmrzlému, ale ‰Èastnému studentovi. To uÏ se vracíme do souãasnosti, je‰tû si vzpomenu, jak jsem sjíÏdûla do pod-

Po stopách minulosti oãima studenta
Po stopách pÛvodní vesnice Vítkovice jsme
se vydali s paní Lenkou Kocierzovou v mrazivé pﬁedsilvestrovské sobotû 29. prosince 2007.
Zaãátek na‰eho pátrání je u vítkovick˘ch tÛní,
v blízkosti kolonie Jeremenko, na hranici katastru s obcí HrabÛvka. Tyto tÛnû a tzv. âerné
jezero jsou pozÛstatkem pÛvodního toku ﬁeky
Ostravice, kter˘ byl za minul˘ch let pﬁemûnûn
a dnes má ﬁeka, ﬁeknûme, spí‰e „pﬁím˘ tok”
smûrem k Moravské Ostravû. Po toku ﬁeky
jsme se dali i my. Zimní atmosféra nás plnû
okouzlila, ãlovûk by ani nevûﬁil, Ïe se nachází
na území Ostravy. Romantika ,,zimní zelenû”
a na ní snûhová nadílka zalitá mrazem, silueta
projíÏdûjící vlakové soupravy smûr Opava v˘chod pﬁes pﬁekrásn˘ a dnes historick˘ cenn˘
Ïelezniãní most proti modrému nebi. Nedaleko
se nacházely v minulosti mûstské jatky. Na b˘valé haldû je hﬁi‰tû pro trénink fotbalistÛ, v nedávné dobû se také pﬁem˘‰lelo o vyuÏití tohoto
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zemí ‰achty Jeremenko, ãekala na vyjíÏdûjící
ãerné havíﬁe. Lituji, Ïe nikdo nezachránil starou bránu s nápisem a hornick˘mi symboly,
zmizely ‰eﬁíky na nádvoﬁí. ·achetní vûÏe jsou
na‰tûstí zachovány, uÏ i ta nová, jediná kladivová v Ostravû, je památkovû chránûna.
Je‰tû se na chvíli zasníme a sbíháme do civilizace. Tramvaj zvoní a veze nás do domovÛ do
horké koupele a k horkému ãaji. Oba jsme spokojeni a nelitujeme posledního sobotního dne
roku 2007, kdy jsme si pﬁipomnûli 650 let od
písemné zmínky o vsi Vítkovice. Za dva dny
zaãíná rok stoletého mûsta Vítkovice, ale to uÏ
je jiná historie…
Lenka Kocierzová

V˘stava - P¤IJELO
K NÁM DIVADLO II
VáÏení, malí i velcí milovníci divadla. Dne
3. bﬁezna 2008 se mÛÏete v 17 hodin v knihovnû na Kutuzovové ulici zúãastnit vernisáÏe této
v˘stavy, která vznikla na základû spolupráce
vedení Národního divadla moravskoslezského
s vítkovickou radnicí. Prvním podobn˘m projektem byla taktéÏ podobná v˘stava v roce
1999, instalovaná v budovû tehdej‰í Z· J. z Podûbrad (dnes AHOL).
MÛÏete napﬁíklad zhlédnout ukázku dekorací
(baletní inscenace Othelo, trÛn z opery Nabucco), dobové kost˘my, rekvizity, brnûní nebo
fotografie, plakáty vãetnû návrhÛ a maket k inscenacím.
Jako doprovodné akce jsou pﬁipraveny besedy, projekce videofilmÛ a soutûÏe.
V˘herci budou odmûnûni voln˘m vstupem
do divadla na nûkteré z pﬁedstavení pro dûti
a mládeÏ.
Ak. malíﬁ Karol Hercík

místa pro komerãnû-podnikatelskou sféru, ale
projekt nebyl realizován. Zato protûj‰í rudi‰tû
ãeká velká budoucnost - nebo demolice? Prostory pro vysokou ‰kolu nebo asanace? Uvidíme a necháme se pﬁekvapit. Naproti hlavní brány Dolu Jeremenko je dnes parkovi‰tû, ov‰em
je‰tû v roce 1960 zde stávala, po boku dnes uÏ
jedle pamûtnice, zvonice z roku 1896, vystavûná na místû pÛvodní prastaré dﬁevûné zvonice.
Centrum pÛvodních Vítkovic kromû tohoto duchovního místa tvoﬁilo fojtství, o nûmÏ je první
zmínka z roku 1357, dnes se na jeho místû nachází Obchodní centrum ﬁemeslníkÛ a zahrádkáﬁÛ. Vycházka byla ukonãena na zastávce DÛl
Jeremenko, v jejíÏ blízkosti po pravé stranû pﬁi
cestû do Moravské Ostravy protékala Ml˘nská
strouha, dal‰í doklad zemûdûlského a pÛvodního charakteru „,star˘ch” Vítkovic.
¤editelka Mgr. L. Hermannová pﬁi otevírání
Foto: K. Hercík
Pavel Bﬁezinsk˘ v˘stavy v roce 1999.

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Z policejního zápisníku
Kamery odhalily
hledaného muÏe

maximálnû vyuÏívána pﬁedev‰ím místní
znalost stráÏníkÛ.
Ve mûstském obvodû Ostrava-Vítkovice
je zﬁízen okrsek Vítkovice-âEZ Aréna, kter˘ ãásteãnû zasahuje do mûstské ãásti Zábﬁeh. Úkoly zde plní stráÏník okrskáﬁ, na
kterého se mohou obãané obracet.

·tramberská, Thomayerova,
U Cementárny.

Dehtová,

Charakteristika okrsku:
Dne 9. 1. 2008 spatﬁila obsluha mûstského
Jedná
se
pﬁeváÏnû o zástavbu bytov˘ch
kamerového systému v Ostravû-Vítkovicích
domÛ, se sídly firem, v blízkosti areálu Vítna záznamu muÏe, kter˘ odpovídal popisu
kovice a.s. a pﬁedev‰ím kolem sportovního
osoby hledané Policií âeské republiky. Na
areálu âEZ Aréna.
místo byla vyslána hlídka MP, která muÏe
vyzvala k prokázání totoÏnosti. Mladík (17 Údaje k novému okrsku
Problematika v okrsku:
let) skuteãnû v seznamu hledan˘ch osob fiVítkovice
âEZ
Aréna
Zakládání
ãern˘ch skládek, zneãi‰Èování
guroval, proto následnû putoval na obvodní
veﬁejného
prostranství,
naru‰ování obãanoddûlení Policie âR, kde si událost a muÏe
Rozloha okrsku:
ského
souÏití,
ru‰ení
noãního
klidu, krádeÏe
pﬁevzali. Tímto zpÛsobem, vyuÏitím mûstâást mûstského obvodu Ostrava-Vítkoviského kamerového systému, bylo jen v loÀ- ce a malá ãást mûstského obvodu Ostrava- kovového materiálu. âasto zde dochází
k naru‰ování veﬁejného poﬁádku ze strany
ském roce zadrÏeno a následnû policii pﬁedá- Jih.
obãanÛ bez pﬁístﬁe‰í.
no 9 hledan˘ch osob.
Ulice:
Okrskáﬁ
Ul. Závodní, Vû‰ínova, Starobûlská, SostráÏník Milan S˘kora
Bezpeãnostní
vova, Franklinova, Dolní, Neklanova, KroSluÏebna mûstské policie ve Vítkovicích
situace v obvodû
kova, U Hﬁi‰tû, Jedliãkova, Palkovského,
Lidická 25, tel. 596 614 098
Problematika bezpeãnostní situace na Svatoplukova, Syllabova, Meãnikovova,
Dana Kli‰ová, úsek ﬁízení v˘konu sluÏby
území mûstského obvodu Vítkovice je stále Ruská, Pasteurova, Maixnerova, KoﬁenskéMûstská policie Ostrava
aktuální. Mûstská policie vyuÏívá k zabez- ho, Rostislavova, Vrázova, Holubova,
peãení veﬁejného poﬁádku, k eliminaci páchání trestné ãinnosti v‰ech dostupn˘ch
technick˘ch prostﬁedkÛ, ale pﬁedev‰ím se
snaÏí eliminovat moÏná rizika pochÛzkoDo konce února pokraãuje v˘stava Jana Poãty „Listování v náãrtníku".
vou ãinností stráÏníkÛ. Prostﬁednictvím
mûstského kamerového systému bylo
v loÀském roce zaznamenáno a následnû
zadrÏeno nûkolik pachatelÛ trestn˘ch ãinÛ.
Na základû záznamÛ bylo zadrÏeno i nûkolik osob, které figurovaly v seznamu hledan˘ch osob Policií âeské republiky. Poﬁízené záznamy jsou poskytovány Policii âeské republiky. Ty pak slouÏí jako podklady
pro pﬁípadné ‰etﬁení trestné ãinnosti. Stejnû
tak jsou policii pﬁedávány i poznatky ve vûci zji‰tûn˘ch skuteãností, které by mohly
pﬁispût buì k odhalení nebo k objasnûní
protiprávního jednání, pﬁípadnû ke zji‰tûní
pachatele.
V mnoha pﬁípadech nám k doﬁe‰ení nejrÛznûj‰ích problematik pomohli samotní obãané. Bez jejich pﬁispûní by, z dÛvodu dÛkazní nouze, zÛstaly nûkteré pﬁípady nepotrestány.

Knihovna pﬁipravila na únor

Zﬁízení nového okrsku
Mûstská policie Ostrava roz‰iﬁuje dne‰ním
dnem, tj. 1. 2. 2008, stávající okrsky na celkov˘ poãet 30. Cílem je nejen pﬁiblíÏit práci
mûstské policie veﬁejnosti, ale pﬁedev‰ím
aktuálnû ﬁe‰it rÛzné problematiky v konkrétní oblasti, pot˘kající se s vût‰ím nápadem
protiprávního jednání, pﬁeváÏnû pak páchání
trestné ãinnosti a ﬁe‰it ji s konkrétními lidmi.
S tím v‰ak souvisí i spolupráce obãanÛ se
stráÏníkem - okrskáﬁem. Pﬁi této práci b˘vá

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

Jan Poãta se starostou Petrem Dlabalem
V‰echny následující akce jsou uskuteãnûny v rámci projektu „Knihovna je kamarád":
7. 2. - 13.30 hod.- 15.30 - v˘tvarná dílna „Dﬁevûní herci” - zdobení dﬁevûn˘ch vaﬁeãek
14. 2. - 13.30 - 15.30 - v˘tvarná dílna „Tady bydlím” - ke 100. v˘roãí pov˘‰ení Vítkovic
na mûsto
13. 2. a 20. 2. - 14.00 - 15.00 - „Uãíme se s poãítaãem” - celoroãní kurz pro dûti
BliÏ‰í informace na 599 522 155 nebo pﬁímo v knihovnû.
Dana Gurecká, vedoucí knihovny
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Tﬁetí mise Vladimíra VÛjtka do Ruska
Nejslavnûj‰í klubov˘ trenér
Poté, co získal v Rusku renomé nejvy‰‰í kvality získáním a hned obhájením titulu mistra
ruské ligy s klubem Jaroslavle a následnû si
vedl velmi úspû‰nû i v Kazani, kde získal bronzové medaile, pﬁi‰lo nové pozvání do zemû hokeji zaslíbené: do tﬁetice se vydal Vladimír
VÛjtek tentokrát pﬁímo do srdce Rusi a zaãal
v prosinci 2007 trénovat slavn˘ klub Dynamo
Moskva!
Pikantní na tom je fakt, Ïe poslední angaÏmá
mu sjednával v Rusku jeho syn Vladimír, b˘val˘ vynikající hokejista, ãs. reprezentant, nyní
jiÏ v roli manaÏérské se stal scoutem.
Uznávan˘ stratég Vladimír VÛjtek star‰í se
netajil tím, Ïe uÏ je zcela zdráv a Ïe v pﬁípadû
lukrativní smlouvy ãi nabídky by se na stﬁídaãku vrátil. Snad se nabídka z Vítkovic k VÛjtkovi nedonesla v ten prav˘ ãas, ãi to byly jiné dÛvody, faktem v‰ak bylo, Ïe snad rozhodovalo
24 hodin a mohlo b˘t v‰echno jinak. Vlastnû
tak, jak by si to pﬁáli fanou‰ci modrobíl˘ch Vítkovic, Ïe by totiÏ naskoãil po Mirkovi Fryãerovi na vítkovickou stﬁídaãku... JenÏe v‰e se roztoãilo jinak, Vladimír VÛjtek star‰í uÏ zase
mluví rusky ke sv˘m svûﬁencÛm a „dûlá” s nimi cenné body v ruské superlize. Nu, Dynamo
je slavn˘ a moÏná nejslavnûj‰í rusk˘ klub, kter˘ se v‰ak letos nûjak moc propadal do niÏ‰ích
pater tabulky a tak si vzpomnûli na zachránce
z Ostravy...
Pﬁi této pﬁíleÏitosti není od vûci ti‰e pﬁipome-

nout, Ïe úspûchy Vladimíra VÛjtka st. nechávají v naprostém klidu nejvy‰‰í ‰éfy ãeského
hokeje. Celá ‰iroká ãeská hokejová veﬁejnost
se totiÏ opodstatnûnû domnívá, Ïe reprezentaãní post hokejistÛ âeské republiky by zrovna
Vladimíru VÛjtkovi náramnû slu‰el. VÏdyÈ,
kdo se mÛÏe rovnat vût‰ími úspûchy?
(mi)

Vladimír VÛjtek st.

Projekt nového stadionu vyvolává radost i zklamání
První liga za tﬁi roky ve Vítkovicích?
Opravdu se bude nejvy‰‰í fotbalová soutûÏ
hrát ve Vítkovicích na Mûstském stadionu?
S tak absolutní urãitostí to ﬁíci nelze, protoÏe
fotbalisté Vítkovic momentálnû zápasí o bytí
ve druhé lize, ale stále aktuálnûj‰í se jeví druhá
záleÏitost: Ïe totiÏ FC Baník Ostrava opustí své
usídlení, tak tvrdo‰íjnû hájené desítky let
a z BazalÛ se pﬁestûhuje na Mûstsk˘ stadion ve
Vítkovicích!
Skuteãnost, Ïe by se Baník jednou (a má to
b˘t uÏ velmi brzy, do tﬁí let!) nastûhoval na
Mûstsk˘ stadion ve Vítkovicích, se jeví ãím
dál, tím více pravdûpodobnûj‰í. Podle vzoru
západoevropsk˘ch mûst, kde na Mûstském stadionu hrají svá ligová utkání dva i tﬁi nejvûhlasnûj‰í kluby a své pÛvodní stadiony vyuÏívají pouze k tréninkÛm sv˘ch mládeÏnick˘ch
druÏstev a k pﬁípravû dospûl˘ch t˘mÛ. Tak tomu s nejvût‰í pravdûpodobností bude uÏ brzy
i v Ostravû. Zatím to zaãalo pouze zmûnou názvu vítkovického areálu, kter˘ se uÏ teì jmenuje Mûstsk˘ stadion, ve Vítkovicích.
Je tady je‰tû jeden rozpor, samozﬁejmû kromû toho, Ïe Mûstsk˘ stadion ve Vítkovicích by
musel ve sv˘ch prvopoãátcích uspokojit jak ligov˘ fotbal a jeho pﬁíznivce, tak pﬁíznivce atletiky, kter˘ch je v Ostravû také na tisíce. A akce
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Zlatá tretra opl˘vá vûhlasem, pﬁesahujícím daleko evropské bﬁehy. Jedna krytá tribuna na
Mûstském stadionu ve Vítkovicích pochopitelnû nebude staãit pro zázemí obou ostravsk˘ch
klubÛ. Nové zázemí pro FC Baník bude nutné
vybudovat na Mûstském stadionu ve Vítkovicích na protûj‰í stranû, kde jsou místa k stání
a slavná „Brána borcÛ”. Tam by se v prÛbûhu
následujících tﬁí let mûlo vybudovat podobné
zázemí, jako má souãasná hlavní tribuna a v jejich útrobách kanceláﬁe, kabiny a dal‰í nezbytná zázemí pro prvoligov˘ klub. JenÏe, to chce
finance, fÛru penûz a ty by mûl investovat majitel, tedy Mûsto Ostrava. Nu, uvidíme, jak se
k tomu Mûsto Ostrava postaví...
Plány jsou jedna vûc a realita vûcí druhou.
Sliby, Ïe v Ostravû bude stát precizní stadion
pﬁibliÏnû za dvû miliardy, kter˘ by mûl slouÏit
fotbalu i atletick˘m vrcholn˘m událostem dokonce uÏ v roce 2010, jsou tak trochu „na vodû”. Ostatnû, v‰echno je dále v jednání, koneãné rozhodnutí vyﬁãeno nebylo. Je ale zcela
zﬁejmé, Ïe jednodu‰‰í bude vybudování zázemí
pro fotbal i atletiku na Mûstském stadionu, kde
to bude rozhodnû modernûj‰í i pﬁepychovûj‰í,
a to i pﬁesto, Ïe Mûstsk˘ stadion má v kﬁestním
listu rok narození 1939...
(mi)

Atletick˘ objev roku
2007: Kateﬁina Cachová
UÏ se suverénnû dere
na v˘sluní
Obrovsk˘ talent a pokud jí to zdraví dovolí,
bude asi atakovat nejvy‰‰í pozice v ãeské Ïenské atletice. Takhle o ní hovoﬁí vítkovick˘ trenér Michal Buzek, ov‰em jeho svûﬁenkynû
hned dodává, Ïe ji brzdí pﬁedev‰ím zdraví.
B˘vá ãasto nachlazená, má problémy s kotníky.
Vítkovická atletka Kateﬁina Cachová je
ãlenkou CiSO, sedmibojaﬁka vloni vyhrála na
mistrovství svûta „17” zlatou medaili a nutno
konstatovat, Ïe do té doby ji znali jen ti nejodbornûj‰í odborníci. ·ir‰í sportovní veﬁejnost ji
prostû vÛbec neznala! Ihned byla po tomto triumfu pasována na „Objev roku 2007”. K tomu dodává: „A to jsem o start na mistrovství
svûta sedmnáctek málem pﬁi‰la, zase mne trápily zdravotní potíÏe a málem jsem kvÛli nim
na MS ve Vítkovicích nestartovala...”
Studuje na Sportovním gymnáziu v Ostravû-Zábﬁehu a samozﬁejmû má celou kariéru
pﬁed sebou: „LoÀsk˘ rok byl pro mne ten nejúspû‰nûj‰í v mé dosavadní kariéﬁe. V ãervenci
jsem se stala na domácím stadionu mistryní
svûta v sedmiboji v˘konem roku 5641 bodÛ
a pﬁedãila jsem témûﬁ se stobodov˘m náskokem obû nûmecké favoritky Schaferovou
a Dobelovou, a to je pﬁece pﬁíslib pro budoucnost!”
Letos smûﬁuje cel˘ atletick˘ svût do Pekingu na olympijské hry...
„Já vím, to je snem kaÏdého sportovce, startovat na olympijsk˘ch hrách. Zúãastnit se,
snad by se to moÏná dalo zvládnout, ale moc
v to nevûﬁím. Olympijsk˘ limit ve víceboji je
stra‰nû vysok˘ a s m˘mi zdravotními patáliemi tomu moc nevûﬁím, jsem realistou. Spí‰e
bych vûﬁila té dal‰í olympiádû, v roce 2012,
která se uskuteãní v Lond˘nû, ta uÏ by mi nemûla uniknout. Samozﬁejmû, pokud budu
zdravá...”
(mi)

Îáci Vítkovic vyhráli
Svopex Cup
Fotbaloví benjamínci FC Vítkovice (roã.
1998) si zaznamenali na své pouti hned na zaãátku cenné prvenství v halovém turnaji Svopex Cup ve Fr˘dku-Místku.
Pikantní bylo, Ïe ve skupinû B prohráli hned
první zápas s Tﬁincem 1:2, ale v posledním
zápase celého turnaje právû s tímto soupeﬁem
vyhráli 4:1 a udûlali tak velkou radost svému
trenérovi Stanislavu Dudovi.
V˘sledky vítûzného t˘mu FC Vítkovice Fotbal Tﬁinec 1:2 (branku Vítkovic dal Huták), Poliãná 3:1 (Jankulovski, Loska, Drnovsk˘), âadca 4:1 (Jankulovski, Huták, Kozelsk˘), semifinále: Fr˘dek-Místek 4:1 (Szewieczková, Jankulovski, Loska, Ruták), finále: Tﬁinec 4:1 (Jankulovski 2, Szewieczková,
Dûdiã).
(mi)

ZPRAVODAJ VÍTKOVIC

DùTSK¯ KOUTEK - CIHLÁâEK
Milé dûti!
MoÏná jste se uÏ dozvûdûly, Ïe se snaÏíme
o to, aby se o Vítkovicích na‰eho dûtství dozvûdûli i dal‰í lidé. UÏ si mÛÏete v‰ímat
krásn˘ch cedulí na historick˘ch budovách

anebo tﬁeba mapy umístûné u jerlínu japonského na Mírovém námûstí. Také jsou pro
vás pﬁichystány hezké omalovánky, na jejichÏ stránkách se mÛÏete dozvûdût i nûco
o historii na‰eho obvodu. Abych vás tro‰ku

navnadil, pﬁipravil jsem si pro vás jeden
z obrázkÛ této omalovánky i s textem, kter˘m je doprovázen.
Tak co, líbí se vám obrázek? Nûco mu
chybí, viìte. Ano, správnû, slu‰ely by mu
barviãky. Tak honem vezmûte pastelky
a pusÈte se do vybarvování. Tﬁeba jste poznaly, o kterou budovu ve Vítkovicích se
jedná a dokáÏete obrázek vybarvit podle toho, jak dnes vypadá. Já rád posoudím, jak se
vám to povedlo a nejtrefnûj‰í obrázek odmûním hezk˘m dárkem. Samozﬁejmû, Ïe mi jej
musíte nejdﬁíve poslat ãi vloÏit do mé
schránky na radnici, ale to uÏ mnozí z vás
znáte.
Má adresa:

SMO ÚMOb Vítkovice
CIHLÁâKOVA SCHRÁNKA
Mírové námûstí ã. 1
703 79 Ostrava-Vítkovice
(NezapomeÀte pﬁipsat
svou adresu a vûk.)
Je‰tû nesmím zapomenout na vítûze soutûÏe z lednového vydání zpravodaje, kter˘mi
jsou Honzík (7 let) a Karolínka (10 let) ÎÛrkovi z Vítkovic. Jsem moc rád, Ïe nejen
správnû uvedli jména Tﬁí králÛ, ale namalovali také hezké obrázky. Karolínko a HonzíZávodní jesle 1896 - Ve Vítkovick˘ch Ïelezárnách pracovaly i Ïeny uÏ v dávn˘ch dobách. ku, blahopﬁeji a nezapomeÀte si pﬁijít na radTovárna se musela postarat o hlídání jejich dûtí. Do budovy dne‰ní ‰kolky, která byla uÏ nici pro odmûnu, která na vás uÏ ãeká.
Tak, a to je v‰e. Tû‰ím se na va‰e obrázky
i jeslemi, chodili i na‰i dûdeãkové a babiãky, kdyÏ byli malí. Hraãky vypadaly jinak, dnes uÏ
Vá‰ vûrn˘ Cihláãek
je najdete jen v muzeu, ale dûti si rády hrají stále.

Pﬁijìte na „Veselé hrátky s pamûtí”
V rámci „Národního t˘dne trénování pamûti” probûhnou v Domovû pro seniory
Sluníãko, Syllabova ul. 19, Ostrava-Vítkovice „Veselé hrátky s pamûtí”.
Na 15.00 hodinu jsou do spoleãenského
sálu zváni v‰ichni ti, kteﬁí se chtûjí pﬁesvûdãit, Ïe trénování pamûti mÛÏe b˘t i zábava.
Myslíte si, Ïe vám pamûÈ jiÏ neslouÏí
a nedá se s tím nic dûlat?
Pﬁijìte a pﬁesvûdãíte se, Ïe tomu tak není.
Mozek se chová jako sval a v‰ichni víme,
Ïe pokud sval neprocviãujeme, ochabuje.
Princip procviãování mozku tkví v naZPRAVODAJ MùSTSKÉHO
OBVODU VÍTKOVICE
povolil odbor kultury MMO
pod ã. r. MMO 95/96–PP
ze dne 7. 2. 1996
uzávûrka ãísla 7. 2. 2008
ZDARMA

bourávání stereotypÛ a vytváﬁení nov˘ch
pamûÈov˘ch spojÛ. Toho mÛÏeme dosáhnout nejen nudn˘m cviãením, ale také hrou.
Trénink pamûti je urãen v‰em tûm, kteﬁí
chtûjí, aby jejich mozek pracoval co nejlépe
a co nejdéle. PamûÈ je moÏno trénovat
v prÛbûhu celého Ïivota, bez ohledu na vûk.
V na‰em Domovû pro seniory Sluníãko
probíhají tréninky pamûti od r. 2001. Vedou je 2 vy‰kolení trenéﬁi, kteﬁí absolvovali
kurzy tréninku pamûti v Praze u ing. Dany
Steinové. Schází se 1x t˘dnû. Mezi úãastníky b˘vají i lidé star‰í 90 let, kteﬁí si na
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vlastní kÛÏi vyzkou‰eli a dokázali si, Ïe
procviãování pamûti v˘znam má. Îe to funguje, si mÛÏete vyzkou‰et i vy. V rámci
„Národního t˘dne trénování pamûti” vás
dne 11. 3. 2008 srdeãnû zveme do Domova pro seniory Sluníãko, Syllabova 19,
Ostrava-Vítkovice. Pﬁijìte v 15,00 hodin
do spoleãenského sálu na „Veselé hrátky
s pamûtí ”.
Tû‰í se na vás trenéﬁi pamûti i klienti.
Bc. ·árka Poláková,
sociální pracovnice
Domov pro seniory Sluníãko
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