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Vítkov získal krajské ocenění

Město Vítkov – krajský vítěz
Již několik let se město Vítkov zapojuje do soutěže
o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost.
Soutěž vyhlašuje Rada Moravskoslezského kraje spolu
s Radou kvality ČR, přihlašují se do ní firmy, obce
a společnosti veřejného sektoru.
Každý rok jsme byli poté, co komise soutěž vyhodnotila, pozváni
na slavnostní vyhlášení. Nevěděli jsme však, které místo jsme
obsadili, protože vždy vyhlásili pouze vítěze a posléze jen abecedně
seřazené obce do pátého místa, mezi něž jsme se dostali. I to nás
těšilo, věděli jsme, že aktivity, které do dotazníku uvádíme, vždy
zaujmou a jdeme správným směrem. Nikdy to však nestačilo na
post nejvyšší. I letos jsme v dotazníku zmiňovali aktivity, které jsme
ve městě i v úřadu realizovali v roce 2016. Byli jsme překvapeni,
když se nám v průběhu května ohlásil člen hodnotící komise s tím,
že nás navštíví. Komisař se ptal na různé aktivity úřadu i aktivity pro
naše občany. Komise posuzuje řadu sociálních, environmentálních i
ekonomických ukazatelů. Když přijela televize Polar, která natáčela
televizní spot, a opět jsme dostali pozvání, pociťovali jsme již malé
příjemné chvění, že bychom mohli letos nějaké medailové místo
obsadit.

s rozšířenou působností v kraji nejmenší. Je to zásluha nejen
pracovníků, ale i občanů, kteří se podílejí na akcích města bezplatně,
ve volném čase a rádi. Letos porotce nejvíce zaujalo:
• Zapojení 5 dobrovolnic (z SPCCH) do realizace akce „Za plotem“
(příprava a ochutnávka marmelád a tradičních specialit).
• Na webu zřízená aplikace, kam mohou firmy zadávat své nabídky
pracovních míst s požadavky.
• Realizace semináře „Akademie zad – aneb aby záda nebolela“
(správné držení těla, metody rehabilitace, v praktické části cvičení
s lany a powerbally s cílem naučit pracovníky, jak si doma a v práci
zacvičit).
Hejtman všem poděkoval za to, že jednotlivci i týmy dělají pro kraj
a pro občany více, než je jejich povinností a než jim ukládá zákon.
Co říci závěrem? Jsme moc hrdí, že máme v našem městě tak
skvělé lidi, které dokáže Moravskoslezský kraj v čele s panem
hejtmanem ocenit. Ostatní soutěžící nám předali spoustu dalších
dobrých nápadů a nás to motivuje k dalším aktivitám, i kdyby příští
rok cenu převzal někdo jiný. Děkujeme.
Šárka Petrtýlová
tajemnice

Proto jsme s panem starostou jeli s mírnou nervozitou a plni
očekávání 16. května do Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic,
kam jsme byli pozváni na vyhlášení. Po úvodním zahájení jsme
netrpělivě sledovali vyhlášení ostatních kategorií, kde byla poprvé
jmenovitě vyhlašována první tři místa. Když přišla na řadu kategorie
obcí s rozšířenou působností, nervozita stoupala. Na třetím místě
skončilo město Krnov a na druhém Třinec. A pak to přišlo, zazněla
znělka, byl promítnut spot a po písmenkách naskakovala věta „Cenu
odpovědnosti za obce s rozšířenou působností získalo a na prvním
místě se umístilo město Vítkov“. V tu chvíli se pocity nervozity
střídaly s pocitem štěstí a pýchy. Byli jsme pozváni na pódium, kde
pan starosta z rukou hejtmana Ivo Vondráka převzal vítěznou cenu,
kterou představuje plastika s názvem Stabilitatem Mentis (stálost
v myšlení), jež je zhotovena z čistého křišťálu a leštěné mosazi.
Zobrazuje váhy jako symbol spravedlnosti a rovnosti. Autorem je
sochař Jan Šnéberger. Cena má motto - Marcus Tullius Cicero:
„Podstatou rovnosti je spravedlnost“.
Byli jsme šťastní, že jsme zvítězili. Byli jsme hrdí, že jsme mohli
v zaplněném sále takto prezentovat naše město, které je z obcí

VÍTKOVSKÉ KOUPALIŠTĚ BUDE V LETOŠNÍM
ROCE MIMO PROVOZ
V březnu letošního roku byla zahájena rekonstrukce místního koupaliště. Stavba je plně financována pouze z vlastních prostředků města.
Zhotovitel - firma Renova Opava, s.r.o., Praha - byl určen na základě
výběru nejvhodnější nabídky ve výši 17,3 mil. Kč vč. DPH, kterou
předložila městu právě tato firma.
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsíci dubnu musely být stavební práce pozastaveny. Zhotovitel požádal o prodloužení
termínu ukončení stavby do října 2017, koupaliště tedy nebude v letošním roce v provozu.
Stavební práce sestávají z úprav stávajícího koupaliště. Jedná se
zejména o výměnu a obnovu technologie, úpravy stěn bazénu včetně
nových přelivových žlábků, dále bude zcela nově vybudován dětský
bazének se samostatnou filtrací. Věříme, že přestože nebude tato
letní sezona na koupališti využita, jeho rekonstrukcí přispějeme ke
zkvalitnění a zkulturnění prostředí pro jeho návštěvníky v roce 2018.
Marie Mikulová, odbor služeb

Aktuálně z radnice
Rada města zasedala 16. května. V článku jsou však uvedeny
i zprávy z jednání rady města ze dne 25. dubna a zastupitelstva ze
dne 26. dubna.
Rada města schválila darování 140 ks vstupenek do „Imaginária“,
které je součástí NS Dědictví břidlice Turistické oblasti Opavské
Slezsko, jako ceny do soutěže pořádané v rámci akce „Otevírání
turistické sezony“ dne 6. května.
Radní i zastupitelé vzali na vědomí zprávu oddělení kultury
o přípravě Dne města Vítkova, ve které je popsán program, ceny
vstupného, technické zabezpečení atd.
TJ Klokočov požádala o souhlas s užitím znaku města na materiály,
jež budou určeny k propagaci tělovýchovné jednoty a jejich oddílů
při sportovních, společenských a kulturních akcích v rámci celé
České republiky. Rada souhlas udělila.
Zastupitelstvo města na základě doporučení rady rozhodlo
o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 tis. Kč Domovu Vítkov,
p.o., na provoz pobytových sociálních služeb v roce 2017 a také
dotaci ve stejné výši Fokusu - Opava, z.s., na činnost bezprostředně
související s provozem služby sociální rehabilitace ve Vítkově.
V souvislosti s opravou Dělnické ulice rada rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím
řízení na stavební práce, a to na předláždění i položení asfaltu.
V nejbližší době již bude provedena rekonstrukce této komunikace.

Dále byl zastupitelstvem schválen Strategický plán sociálního
začleňování 2017 – 2019. V jeho rámci zastupitelé souhlasili se
zahájením jednání o odkoupení budovy areálu bývalého pivovaru ve
Vítkově a bytového domu č.p. 147 v ulici Komenského ve Vítkově.
Rada města dále uložila odboru služeb vyhlásit veřejnou zakázku
na kompletní rekonstrukci kina – zjednodušené podlimitní řízení
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle
důvodové zprávy. To znamená, že proběhne výběrové řízení na
firmu, která by provedla celkovou rekonstrukci kina. Kino by tedy
mělo být koncem příštího roku v provozu.
Zastupitelé schválili přijetí dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu, prioritní osy 1 - Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné regiony, na realizaci rekonstrukce chodníků
kolem obchodního domu ve Vítkově a rozšíření parkovacích ploch
v Opavské ulici ve výši 2,9 mil. Z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji
byla schválena dotace na rok 2017 na realizaci projektu „Oprava
hřbitovní zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“ v celkové výši 350 tis. Kč.
Byly schváleny rovněž další dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, a to pro SVČ Vítkov, p. o. ve výši 536 tis. na podporu činnosti
NZDM Tunnel Vítkov, a ve výši 1,2 mil. na podporu činnosti SASRD
Tunnel Vítkov.
Zastupitelům byly předloženy zprávy o výsledku hospodaření
příspěvkových organizací města - základní školy a gymnázia,
střediska volného času, mateřské školy, správy bytového fondu
a technických služeb, které vzali na vědomí.
V souvislosti s konáním Dne města 2017 byly schváleny podmínky
uzavírání smluv se sponzory, pronájmy prostor určených
pro podnikatele a darování volných vstupenek pořadatelům,
Venkovskému mikroregionu Moravice a našim zahraničním hostům
z partnerských měst.
Rada a zastupitelstvo projednávaly dále pronájmy a prodeje
pozemků, z nichž asi mezi nejvíce diskutované patřila nabídka MS
kraje o možnosti bezúplatného převzetí areálu bývalé SŠ ve Vítkově,
část Podhradí. Zastupitelé rozhodli, že sice město zatím objekt
nepřevezme, ale nadále budeme jednat s krajem o možnostech
případného převzetí.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Změny v registru vozidel
1. června 2017 nabyla účinnosti novela č. 63/2017 Sb., kterou
se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích. Nově bude možné navštívit registr vozidel
v místě, které vlastníkovi auta nejvíce vyhovuje.
Změnu vlastníka, odhlášení či vyřazení vozidla bude možné provést
na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, bez ohledu na
to, zda tam má žadatel místní příslušnost.
Žadatel o změnu v registru doloží:
- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší
30 dní,
- k žádosti o vývoz vozidla do jiného státu se nově přiloží protokol
o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší 30 dní.

OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ
KRONIKY MĚSTA VÍTKOVA
za rok 2016 k veřejnému nahlédnutí

Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že od
1. června do 30. června 2017 bude na Městském úřadě ve Vítkově
(oddělení kultury – paní Pavlína Bartošová) vyložena k nahlédnutí
kronika města Vítkova za rok 2016. V této době mohou občané
vznášet připomínky k zápisům.

ZMĚNA DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI MÍSTNÍ ČÁSTI
KLOKOČOV

Město Vítkov dokrývá na základě smlouvy s TQM Opava prokazatelné ztráty z autobusové dopravy. V roce 2016 tato ztráta
činila 441.150 Kč. V roce 2017 na základě doloženého odborného dokladu by měla činit 504.834 Kč, což jsou ztráty z linek
č. 900231 z Vítkova do Ostravy a zpět, č. 900235 z Vítkova do
Klokočova a zpět, č. 900240 z Vítkova do Opavy přes Žimrovice
a zpět, č. 900241 z Vítkova do Opavy přes Štáblovice a zpět
a č. 900242 z Vítkova do Opavy přes Větřkovice a zpět. Jedná
se o provoz linek o sobotách, nedělích a svátcích. Na linkách
jedoucích do Opavy či Ostravy se podílejí další obce na trase.
Na linkách, tedy jednotlivých spojích kromě do Klokočova, jezdí
od 2 tisíc do 5 tisíc osob ročně.
Linka Vítkov – Klokočov a zpět, ztráta 186.211 Kč (přepraveno
celkem 1892 osob za rok, celkem jezdí 742 autobusů, průměr
2,5 osoby na autobus). Na jízdu jednoho cestujícího z Vítkova
do Klokočova přispíváme cca 98 Kč.
V rámci úspor, respektive udržení výše dokrytí ztráty, bylo rozhodnuto, že budou zrušeny čtyři spoje, a to 16 a 21 od 1. 6.
2017 a dále pak spoje 28 a 31 od 1. 9. 2017.

Městská policie v měsíci dubnu
Z přestupku odkládání odpadů mimo vyhrazená místa je podezřelý
46letý muž z Vítkova. Dotyčný minimálně ve třech případech od
2. dubna do 17. dubna v odpoledních a večerních hodinách odkládal
po částech komunální a stavební odpad v městském parku. Při
této činnosti muže zachytila fotopast, kterou strážníci po několika
zjištěních instalovali v dané lokalitě. Podezřením z přestupku proti
veřejnému pořádku se bude zabývat správní orgán, kam strážníci
zjištěné skutečnosti postoupili. Muži hrozí pokuta až do výše 50.000
Kč.
15. dubna kolem jedné hodiny po půlnoci se strážníci dozvěděli
informaci, že v jedné z provozoven u autobusového nádraží se
nachází muž, který nemá řidičský průkaz, je pod vlivem drog
a zřejmě se chystá použít motorové vozidlo při cestě do místa
svého bydliště v Budišově nad Budišovkou. Strážníci v součinnosti
s Policií ČR přijali opatření k možnému neoprávněnému užití
motorového vozidla, které bylo zaparkováno na komunikaci Selská
ve Vítkově. Krátce před druhou hodinou ranní byl zjištěn pohyb
předmětného motorového vozidla, které se rozjelo a pokračovalo
směrem ke komunikaci Těchanovická ve Vítkově, kde si řidič
předmětného vozidla všiml strážníků a razantně zrychlil po silnici
ve směru na Nové Těchanovice. Strážníci předmětné vozidlo začali
pronásledovat a veškerá zjištění ihned předávali hlídce Policie ČR,
OO Vítkov, která se chystala vozidlo zastavit v opačném směru.
Strážníci při použití výstražného akustického zařízení opakovaně
skrze rozhlasové zařízení řidiče předmětného vozidla vyzývali,
aby své vozidlo zastavil u krajnice, ten ale nereagoval. Předmětné
vozidlo po projetí obcí Nové Těchanovice odbočilo směrem na Staré

Těchanovice, tam vjelo na lesní cestu do areálu tábora „Radost“. Zde
bylo strážníky dostiženo. Během celého pronásledování řidič výše
uvedeného vozidla značně překračoval povolenou rychlost v obci
i mimo obec, řídil velice agresivně a bezohledně, čímž mohl ohrozit
případné ostatní účastníky silničního provozu. Strážníci následně
řidiče vytáhli z vozidla a přiložili mu pouta. Po příjezdu Policie ČR na
místo byl 19letý muž z Budišova nad Budišovkou předán policistům
z obvodního oddělení Vítkov. Jak se prokázalo, muž měl stanoven
zákaz řízení motorových vozidel a navíc byl pod vlivem omamných
látek. Za přečiny maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení
pod vlivem návykové látky muži v případě uznání viny hrozí odnětí
svobody až na dvě léta.
Z přestupků proti občanskému soužití a neuposlechnutí výzvy
úřední osoby je obviněn 47letý muž ze Svatoňovic. Dotyčný 18.
dubna kolem páté hodiny odpoledne v ulici Husova ve Vítkově
nehodlal spolupracovat s osádkou sanitního vozidla, přičemž se
choval tak nepřístojně, že na místo museli být přivoláni strážníci.
Hlídka MP Vítkov tohoto muže po marných výzvách zpacifikovala
pomocí donucovacích prostředků, byla mu přiložena pouta a poté
byl připoután k lehátku v sanitním voze. Z důvodu agresivního
chování tohoto muže asistoval při převozu k ošetření v chirurgické
ambulanci Slezské nemocnice v Opavě strážník přímo v sanitním
voze. V případě uznání viny mu u správního orgánu hrozí pokuta až
do výše 20.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Dobrovolnictví je dobrou zkušeností pro každého
Dobrovolnické
centrum
Elim
Opava
o.p.s. pracuje ve Vítkově již několik let
a máme radost z toho, na jak vysoké
úrovni dobrovolnictví ve Vítkově je.
V současné době máme registrovano
okolo 14 dobrovolníků, kteří jsou většinou
studenty místního gymnasia. Dobrovolníci
navštěvují především Domov Vítkov, Dětský
domov v Melči nebo docházejí do sociálních
zařízení v Opavě.
Jsme rádi, že se dobrovolníci účastní
i různých jednorázových akcí, které se konají
v Opavě nebo v její blízkosti. Jak napsala
jedna z dobrovolnic: „Dobrovolníkem jsem
se stala v červnu roku 2016. Začala jsem
s dobrovolnictvím v domově seniorů ve
Vítkově, kam docházím dosud. Ráda se
podílím na dílčích akcích Elimu, jako jsou
potravinové sbírky nebo Free Hugs,“ říká
Barbora. Oproti tomu dobrovolnice Monika,
která rovněž žije ve Vítkově, má jinou
zkušenost s dobrovolnictvím: „Jako svou

dobrovolnickou činnost jsem si vybrala
pomoc v rodině nevidomých. Myslím, že
dobrovolnictví mi dalo mnohem více, než
jsem do něj dala já sama. Lidé, ke kterým
docházím, už nejsou jen klienti, ale mí
kamarádi. Vykouzlit na tváři úsměv,
uvidět v očích jiskřičky radosti, přijmout
láskyplné objetí je pro mě jednou z těch
nejvšednějších a zároveň jednou z těch
nejkrásnějších věcí na světě.”
Přál bych si, aby ostatní lidé vnímali
dobrovolnictví v širších souvislostech, nejen
jako přímou pomoc. V rámci dobrovolnictví
se můžete seznámit s novými lidmi, změnit
něco ve svém okolí, získat praxi a nové
zkušenosti, které se vám mohou hodit při
studiu na vysoké škole nebo v zaměstnání,
můžete zažít i legraci, pobavit se a hlavně
být užiteční.
Rádi bychom s kolegyní poděkovali všem
dobrovolníkům, kteří se rozhodli dělat
tuto činnost ve svém volném čase. Moc si

vážíme všech a jsme rádi, že máme kolem
sebe tak báječný tým.
Myslím si, že když by měl každý dobrovolník
zauvažovat a vrátit se zpět do chvíle,
kdy přemýšlel, zda se vydat cestou
dobrovolnictví, neměnil by. Alespoň takhle to
mám já, jelikož jsem sám byl dobrovolníkem.
Rád občas zavzpomínám na to, jaké to bylo.
Jak se můžete stát dobrovolníkem?
Zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem
nebo telefonem v Dobrovolnickém centru
Elim Opava o.p.s. - Ivanu Kramnou nebo
Ondřeje Smolena a domluvit si schůzku
(tel. 775 938 563, e-mail: dobrovolnici@
elimopava.cz). Dobrovolník musí mít čistý
trestní rejstřík, projít psychologickými testy
a školeními. Dozví se základní informace
o dobrovolnictví a místech, kde by mohl
vykonávat dobrovolnickou činnost.
Ondřej Smolen

Vítkovská lávka 2017 NETRADIČNĚ!
Z důvodu rekonstrukce koupaliště bude letošní lávka probíhat
na fotbalovém stadionu sportovního areálu. Bude netradiční,
a tak si přejeme, aby se opět všichni pobavili, zasoutěžili si,
vyhráli zajímavé ceny, dobře se najedli a napili a večer si
pořádně zatrsali. Podrobné informace najdete v červencovém
zpravodaji. O přejezdy přes „Lávku“ a soutěže družstev
nepřijdete, k poslechu a tanci vám bude hrát Pavla Baráková
with Soul & Pepper, KATAPULT revival, Kristína ze Slovenska
a DJ Honza Gavelčík.
Šárka Medunová, ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
Podmínky podpory výměny kotlů ve 2. kole kotlíkových
dotací
Ve 2. kole kotlíkových dotací budou podporovány výměny kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle
ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign);
výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků
a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden
Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento
seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.
K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu,
budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického
stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé
kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní
soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do
konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016,
bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím
třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty),
případně čestným prohlášením.
Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována
realizace tzv. mikro-energetických opatření.
Stejně jako v 1. kole je podporována je výměna kotlů v rodinných
domech s max. 3 bytovými jednotkami a příjemci dotace mohou být
pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová
jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů),
bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude
rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/
bytové jednotky. Příslušné formuláře budou součástí podmínek
krajského dotačního programu.
Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500 Kč.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje,
a to jednotnou částkou ve výši 7.500 Kč.
Jak bylo již opakovaně avizováno, ve 2. kole kotlíkových dotací
nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle
(uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.
Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 2. kola kotlíkových
dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15.
7. 2015.
Způsobilými výdaji jsou:
- stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,
- stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru,
pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem;
vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
- náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů,
ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
- náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

2. VLNA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ – KONZULTAČNÍ DEN
V souvislosti s připravovanou 2. vlnou kotlíkových dotací Městský
úřad Vítkov oznamuje, že potencionální zájemci se mohou zúčastnit
Konzultačního dne s pracovníky Krajského úřadu Ostrava.
Tyto kotlíkové dotace se budou v některých parametrech lišit od dotací, které byly poskytovány v rámci prvního kola Moravskoslezským
krajem, avšak účel bude stejný. Bude se jednat opět o výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za ekologičtější typy zdrojů
vytápění.
Konzultační den se bude konat:
v pondělí 19. června 2017, v 15.30 hodin
v budově Městského úřadu, ve velkém sále,
náměstí Jana Zajíce 7
Pracovníci Krajského úřadu v krátkosti představí základní podmínky
programu a vyhlašované výzvy a zodpoví případné konkrétní dotazy
zájemců.
Domov Vítkov, příspěvková organizace
obsazuje pozici

pracovník(ce) v sociálních
službách – přímá obslužná péče
Požadavky: Vzdělání: základní vzdělání, kvalifikační kurz
pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb., je
výhodou, není podmínkou.
Praxe:
Dále:

možno i absolventi,
občanská bezúhonnost, loajalita, empatické cítění,

Náplň činnosti:

poskytování přímé obslužné péče,

Termín nástupu: 1. 7. 2017, nebo dle dohody, platové podmínky
dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění, 4. platová třída.
Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky
vykonávaných činností zasílejte e-mailem na adresu hana.
grodova@domov-vitkov.cz. Tel. pro informace 737 710 513, p.
Grodová.

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
VÍTKOV MIMO PROVOZ:
4. července
25. – 27. července
(ve dnech 28. června a 11. - 20. července zastupuje dr.Novobilský)
Aktuální informace k dispozici na www.ortopedieopava.cz, www.
ortopedievitkov.cz.

Úpravna vody Podhradí prošla významnou rekonstrukcí
Největší úpravna pitné vody SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova
v Oderských vrších má za sebou významnou rekonstrukci strojnětechnologického zařízení za 130 milionů korun.
Úpravna vody Podhradí byla uvedena do provozu v prosinci
roku 1958. V dané době se jednalo s kapacitou 2000 litrů za
sekundu o největší úpravnu vody v tehdejším Československu.
V sedmdesátých letech byly vybudovány nové filtrační jednotky na
přístavbách hal filtrů, což umožnilo zvýšení výkonu na 2700 litrů za
sekundu, který má úpravna i v současnosti.
Zdrojem surové vody pro úpravnu, která zásobuje pitnou vodou
významnou část Moravskoslezského kraje, ale i část kraje
Olomouckého, je vodní nádrž Kružberk a nad ní v kaskádě výše
ležící Slezská Harta.
„Úprava vody probíhá jako jednostupňová koagulační
filtrace, kdy hlavním úpravárenským stupněm jsou otevřené
pískové rychlofiltry. Jako koagulant (srážedlo) je využíván
síran hlinitý (hlinitá sůl), který zbavuje vodu nežádoucích
organických i anorganických látek. Viditelné vločky nečistot,
které na sebe hlinitá sůl nabaluje, jsou z vody na pískových
filtrech následně odstraněny. Zvyšování pH upravené vody
se provádí dávkováním vápenné vody. Síran hlinitý totiž vodu
v průběhu úpravy okyseluje a my potřebujeme zlepšit její
chuťové vlastnosti, ale také chránit potrubí před vlivem koroze.
Dezinfekce je zajišťována dávkováním směsi oxidu chloričitého
a plynného chlóru,“ nechává nahlédnout do technologie úpravy
ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
První komplexní rekonstrukce úpravny
Úpravna v Podhradí prošla za téměř šedesát let svého provozu
rozšířením a řadou dílčích rekonstrukcí, ale generální modernizace
dosud neproběhla. Před několika lety bylo proto přijato rozhodnutí,
že je nutné k tomuto kroku přistoupit. Přikročilo se tedy
k předprojektové a následně projektové přípravě (zpracovatelem
byla společnost Voding Hranice). V roce 2014 byl vybrán zhotovitel
(sdružení společností Kunst a ARKO TECHNOLOGY), v roce 2015
se přistoupilo k vlastní realizaci první etapy modernizace. Hlavní
část stavby byla dokončena do konce roku 2016, v prvních měsících
tohoto roku pak probíhalo odstraňování drobných nedodělků
nesouvisejících přímo se samotnou technologickou rekonstrukcí.
Všechny činnosti byly plánovány tak, aby bylo po celou dobu
výstavby zajištěno plynulé zásobování odběratelů dostatečným
množstvím pitné vody v předepsané kvalitě. V čem tedy významná
rekonstrukce především spočívala? „Byly vyměněny potrubní
rozvody levého i pravého přítokového traktu včetně instalace
statických míchadel. Komplexně bylo rekonstruováno vápenné
hospodářství a zařízení pro výrobu a dávkování chloru a oxidu
chloričitého do upravené vody. Vyměnili jsme také čerpací
soustrojí, jehož prostřednictvím čerpáme vodu do vodojemu
pro zásobování blízkého Vítkova. Instalovali jsme nový systém
automatického řízení a vyměnili čerpadla pro regeneraci
pískové náplně ve filtračních jednotkách,“ říká Jiří Komínek.

Nová linka ozonizace
Důležitou oblastí projektu byla také výstavba technologické linky
ozonizace. Ta má zvýšit účinnost oxidace organických látek v surové
vodě a zlepšit smyslově vnímatelné vlastnosti upravené pitné vody.
„Ozonizace zajistí účinnější odstraňování biosestonu, který
se pravidelně vyskytuje v množství až několik tisíc jedinců
v mililitru surové vody zejména v jarním období. Ve vodě
dominují rozsivky rodu Cyclotella, které se na pískové filtraci
hůře separují,“ vysvětluje Komínek. V průběhu projekčních prací
byly na úpravně provedeny poloprovozní zkoušky mobilní ozonizační
jednotky, při kterých byl sledován vliv dávkování ozónu s následnou
filtrací na zvýšení účinnosti odstraňování celkového biologického
oživení.
Současné zkušenosti ukazují, že zavedení této technologie
mělo jednoznačně smysl. Navržený systém je založen na využití
generátoru vyrábějícího ozon z kyslíku. Vyrobená směs je dávkována
samostatně na základě zvolené dávky ozonu pro každou ze dvou
paralelních linek úpravny vody. Úprava dávkovaného množství
ozonu probíhá automaticky v závislosti na koncentraci zbytkového
ozonu ve vodě za reakčními nádržemi. Zdrojem kyslíku potřebného
pro provoz ozonizační stanice je odpařovací stanice kapalného
kyslíku. Skladování kyslíku pro výrobu ozonu je řešeno pomocí
zásobníku o objemu 32 290 litrů.
„Technologie ozonizace byla uvedena do zkušebního provozu
na jaře letošního roku. Po zprovoznění ozonizace je s ohledem na
proměnlivou kvalitu surové vody v průběhu roku nastavována
optimální dávka ozonu a monitorován vliv ozonizace na
biologickou stabilitu vody. Nová technologie ozonizace zvýší
účinnost oxidace organických látek v surové vodě a zároveň
zlepší vlastnosti upravené pitné vody,“ uzavírá Komínek.
Rekonstrukce v uplynulých desetiletích
V 90. letech 20. století prošla úpravna řadou rekonstrukcí
a modernizací:
1993 - rekonstrukce technologie dávkování chloru a vybudováno
dávkování oxidu chloričitého
1996 - nový systém skladování a kontinuálního rozpouštění síranu
hlinitého
1999 - nová kontinuální linka přípravy a dávkování manganistanu
draselného do surové vody
Trend modernizace technologií a rekonstrukce infrastruktury
pokračoval i v novém tisíciletí:
2005 - rekonstrukce mechanické flokulace na flokulaci hydraulickou,
nová linka odvodňování kalu na odstředivce
2009 - doplněno chlorové hospodářství o instalaci skrápěcí jednotky
pro likvidaci případného úniku chloru ve skladu chloru
2011 - dokončena rekonstrukce střechy a stropních konstrukcí na
halách filtrů
2014 - u úpravny vody zprovozněna malá vodní elektrárna, která ji
činí z hlediska spotřeby elektřiny takřka soběstačnou

POZEMKY K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemky k výstavbě rodinných
domků v Klokočově (cca 5 – 6 RD) a ve Vítkově (1 RD).
V kat. území Klokočov u Vítkova se jedná o tyto pozemky:
část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 608-164/2016 pozemek parc. č. 2250/7
trvalý travní porost o výměře 696 m2,
parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2 (cca 2 RD),
parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2,
parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2, parc. č. 1039/1
orná půda o výměře 2547 m2 a parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1112
m2 (cca 2 – 3 RD).
Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje
nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na část-

ku 50 Kč/m2. K této ceně bude připočtena DPH + případně náklady
na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
V kat. území Vítkov se jedná o část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl.
a pozemek parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca 920 m2. Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na částku
200 Kč/m2. K této ceně bude připočtena DPH + případně náklady na
vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
Žádosti o prodej konkrétního pozemku zasílejte na Městský úřad
Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
nejpozději do 9. června 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte
u p. Vyklického, IV. podlaží, kancelář č. 401, nebo telefonicky
na čísle 556 312 274.

VE ZDRAVÉM MĚSTĚ – ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ OBČANÉ
TOP 10
VSTUPUJEME DO DRUHÉHO KOLA
Podruhé se občané města sešli, aby debatovali nad podněty
vedoucími ke zkvalitnění života v našem městě.
Před samotnou pracovní částí Fóra Zdravého města proběhlo
zhodnocení osmi podnětů, které jste vy, občané města, označili za
prioritní.
Do druhého kola – dotazníkového šetření - postoupilo těchto dvanáct
problémů. Všichni občané města (i ti, kteří se fóra nezúčastnili) mají
nyní možnost vyjádřit se k navrhovaným podnětům.
Využít můžete přiloženého dotazníku, který odevzdejte v informačním
centru. Lze jej také vyplnit na webu města http://www.vitkov.info/omeste/zdrava-mesta-a-ma21/anketa/.
Označte vždy pouze max. 2 podněty, nebo 1 podnět + doplňte svůj
vlastní návrh (poslední políčko).
O výsledcích bude informováno červnové zastupitelstvo města.

TOP 10
10 problémů
10 příležitostí
10 nových změn

Už je známe!
SOUHLASÍTE S NIMI I VY?

Níže jsou náměty, které vyplynuly z diskuse s vámi, občany našeho města, v rámci veřejného fóra Zdravého města Vítkova.
Vážení občané, dostává se vám do rukou anketní lístek, který obsahuje naformulované problémy z fóra. Nezúčastnili jste se ho? I tak nás
zajímá váš názor. Označte, prosím, křížkem 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější a které by měly mít přednost před ostatními.
Problémy nejsou řazeny podle důležitosti – tu jim dáte vy svými hlasy!
Nový domov pro seniory
Omezení rychlosti na 40 km/hod. v Opavské ul. (směrem dolů) nebo umístění retardéru
Hřiště pro atletiku u základní školy a gymnázia (v mimoškolní době přístupné veřejnosti)
Oprava chodníků kolem základní školy a gymnázia - Komenského ul.
Oprava kina
Otevřený klub pro mladé
Městský park – zvýšení bezpečnosti (kontroly MP), osvětlení, doplnění mobiliáře (lavičky)
Osvětlení – Budišovská ul.
Sobotní provoz lékárny
Zeleň na hřbitově – nová výsadba
Zavedení vzdělávacích kurzů pro seniory
Půdní vestavba v základní škole a gymnáziu
Problém, který není uveden ……………………………………………………………..............

Termín pro odevzdání dotazníku - do 9. 6. 2017
Sběrné místo: Informační centrum Vítkov. Dotazník bude dostupný také na webových stránkách města.
S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku Zdravého města a MA21 Danielu Olbertovou, tel.
556 312 253, e-mail: olbertova@vitkov.info.
Výsledky ankety budou zveřejněny ve Vítkovském zpravodaji č. 7/2016, na webových stránkách města
(http://www.vitkov.info/o-meste/zdrava-mesta/) bezprostředně po projednání radou a zastupitelstvem
města (termín zasedání zastupitelstva města je 28. 6. 2017).

Děkujeme vám za zájem o naši společnou budoucnost
a za váš čas!
Anketa je anonymní.

ZASTAVTE SE NA VÝSTAVĚ!
Proč je tady fair trade? Pěstitelé kávy, kakaa, čaje, banánů nebo
květin nedostávají za svou produkci dostatečně zaplaceno. Kvůli
tomu je tady fair trade. Fair trade znamená dobrý obchod. Lidem ze
zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek, dostávají spravedlivě zaplaceno,
jejich děti mohou chodit do školy a pěstují plodiny s ohledem na
životní prostředí. Takový má přece obchod být!
Zkuste se vžít do situace pěstitele kávy. Máte vlastní pole kávovníků
o velikosti 2 fotbalových hřišť. Celý rok na něm s rodinou pracujete:
sázíte sazenice, zavlažujete, zastřihujete stromky, mulčujete, děláte
kompost a hnojíte. Je to dřina na celý rok, ale konečně přichází
období sklizně. Pozvete si širší rodinu, zaplatíte pár lidí na pomoc.
Kávu sklidíte, promyjete, odslupkujete a sušíte. Nyní ji konečně
můžete prodat! Ale za kolik? Nemáte přístup k internetu a nevíte,
jak zrovna definuje výkupní ceny newyorská burza. Žijete v horách
3 hodiny jízdy jeepem od města, kde se dá káva prodat. Většinou

V24 POPRVÉ

Máte rádi výzvy? Pak
neváhejte a za rok se k nám přidejte. Chůze – nepřirozenější
pohyb člověka. Je to stav, kdy je alespoň jedna noha v kontaktu
se zemí. Je to ale aktivita, která je silně návyková. Tomuhle
koníčku propadnete velmi rychle.
Vybrali jsme okruh dlouhý cca 10 km u Klokočova. Terén, tak trošku
od každého – polní a lesní cesty, šotolina, louka se svěží jarní trávou
a také všemi chodci a turisty tolik nenáviděný asfalt. Taky jsme se
snažili, aby to bylo trošku z kopce a pak zase něco málo do kopce.
Vzhledem k letošnímu dubnovému počasí bylo v hojné míře
zastoupeno též bláto a výskyt kaluží a podmáčených částí byl téměř
rekordní.

nemáte vlastní auto. Ale to nevadí, protože víte, že i k vám se
dostane místní překupník. Ti mají regiony rozdělené a většinou vám
nabídnou jen zlomek ceny na burze. Berte nebo nechte být. Káva
shnije a celý rok nebudete mít co jíst.
Situace pěstitelů se zlepší, pokud se spojí do pěstitelského družstva.
Už máte lepší vyjednávací pozici a jste schopni si domluvit slušnou
výkupní cenu. Pro váš život ale zásadní změnu přináší až zapojení
družstva do systému fair trade: dostatečné výkupní ceny, odborná
školení a podpora sociálních programů pro rozvoj komunity.
Město Vítkov pro Vás připravilo v rámci „Týdne udržitelného rozvoje“
výstavu, která přibližuje základní problémy spojené s mezinárodním
obchodem a představuje fair trade jako jedno z řešení nepříznivé
situace pěstitelů a řemeslníků v zemích globálního Jihu.
Výstava potrvá od 30. května do 16. června.
Pokud chcete ochutnat některou z fairtradových potravin, zastavte
se na výstavu 12. června mezi patnáctou a sedmnáctou hodinou.
(převzato z www.nazemi.cz)

Závěrem pár slov účastníka pochodu Pavla Smolky:
Nedá mi to, abych se několika větami nevrátil k vytrvalostnímu
pochodu Vítkovská čtyřiadvacítka. V sobotu 6. května se na startu
sešlo 14 odhodlaných dálkoplazů. V deset hodin vyrazili kroužit po
desetikilometrovém okruhu. Ujít první, druhý bylo jednoduché, ale
pak se na mnohých začaly projevovat nejenom známky únavy, ale
také na nohou se objevily první puchýře. A to byla příležitost pro
zdravotníky, aby ošetřili tato sice drobná, ale nepříjemná poranění.
Každopádně musím říct, že se účastníkům akce velice líbila. Kladně
hodnotili organizaci a celé zajištění akce. Také dosažené výsledky
byly výtečné. Čtyři vytrvalci ušli 60 km, jeden přidal dalších 20,
tedy 80 km, a vítěz měl na konci v nohou neuvěřitelných 90 km.
Kompletní výsledky jsou na městském facebooku.
Příští rok bude účast větší, protože už teď se nám ozvali další zájemci.
Takže trénujte, trénujte, ať příští rok padne těch 100 kilometrů.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA

Letos zcela netradičně nestartovala ve Vítkově, ale v Klokočově,
souběžně s Vítkovskou čtyřiadvacítkou. Nejdelší trasu jsme
vzhledem k nevyhovujícímu terénu museli zrušit. Zájemci si tak
mohli vyzkoušet (a do příštího roku natrénovat) desetikilometrový
okruh, který byl vyznačen pro účastníky V24. Další pěkné trasy
vedly do údolí Odry.
Pokud jste nestihli start jarní „padesátky“, poznačte si do diáře
termín 2. září, kdy odstartujeme z Vítkova podzimní část.

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY
Ani přes tyto nepříjemnosti to borci na startu nevzdali. A tady je
výsledné pořadí:
1. Radim Slovák – 90 km
2. Jaroslav Mihula – 80 km
3. Jan Beran, Radovan Glubiš, Jiří Kotrla, Pavel Smolka – 60 km
4. Michal Michalík, Jan Vrzal – 40 km
5. Radek Adámek, Radka Bejdáková – 30 km
6. Dagmar Beranová, Lenka Blaschková, Andrea Raková, Lenka
Sonnková – 20 km
Všem moc blahopřejeme. Přejeme krásné léto a hodně kilometrů
bez puchýřů. Poděkování Vítkovské zemědělské s.r.o., že nám
umožnila vstup na pastviny během přípravy i samotného závodu.
Lesům České republiky, s. p. za vstřícnost při vstupu do lesů,
o které pečují. Panu Richardu Volnému, který nám poskytl azyl ve
staré kovárně a skvěle nám vařil. Pánům Petru Dulavovi a Ladislavu
Šromotovi, že obětavě pečovali o namožené svaly, šlachy a nohy
plné puchýřů – to je úděl (nejen) jarních závodů.

Po loňském velmi vydařeném otevírání turistické sezóny v areálu
zámku v Hradci nad Moravicí jsme se letos rádi připojili k naším
partnerům z Opavského Slezska a Vítkov představili tentokrát
v Hlučíně.

POZOR NA
ENERGETICKÉ
PORADCE!
Podomní prodejci i přes zákazy
stále
obcházejí
domácnosti.
Nyní lákají lidi na úspory skrze
Elektronické
aukce
energií.
Takto podepsaná přihláška do
elektronické aukce energií však
není bez rizika.
Spotřebitelé si již řadu let mohou
vybírat
a
měnit
dodavatele
energií. K tomuto kroku se často
rozhodnou
motivováni
vidinou
velké úspory nákladů za energie,
kterou obchodník podle jeho slov
zaručeně zajistí. V poslední době se
však v poradnách Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
několikanásobně zvedl počet lidí,
kteří při podomním prodeji, podepsali
smlouvu o poskytování služeb
v oblasti zprostředkování dodávek
elektrické energie nebo zemního
plynu. Jedná se o smlouvy s firmami,
které samy dodávky nezajišťují, ale
pouze zprostředkovávají uzavření
smluv s dodavateli, nebo poskytují
energetické poradenství. Taková
smlouva může být nadepsána
různými způsoby, jako Přihláška
k energetické soutěži, Přihláška
k výběrovému řízení nebo aukci
nákupu elektrické energie a zemního
plynu, Smlouva o poskytování služeb
energetického poradenství…
Spotřebitelé by si měli v prvé řadě
uvědomit, že svým podpisem,
uzavírají
s
touto
společností
smlouvu,
se
všemi
důsledky
z toho vyplývajícími, a proto by měli
pozorně číst vše, na co svůj podpis
připojí. Ve většině těchto smluv se
spotřebitel zavazuje, že s vítězem
aukce nebo s dodavatelem, kterého
zprostředkovatel vybere ve smlouvě
popsaným způsobem, smlouvu
uzavře. Spotřebitelé jsou pak často
rozčarováni, kdy jsou nuceni uzavřít
smlouvu se společností s nevalnou
pověstí, na nepřiměřeně dlouhou
dobu, s vysokými sankcemi za
nedodržení smlouvy nebo za jiných
podmínek, se kterými nesouhlasí.
Často jediným kritériem pro výběr,
totiž bývá cena.
Ztráta svobody rozhodování
Ve všech případech, kdy se na
nás spotřebitelé obrátili, byla
v souvislosti se smlouvou udělena
ze strany spotřebitele plná moc
k zastupování, a to prakticky ve
všech úkonech, které se týkají
odběru energií. Zprostředkovatel
tak byl nejen oprávněn vypovídat
stávající smlouvy, ale také uzavírat
smlouvy nové. O tom, že došlo ke

změně dodavatele se tak spotřebitel dozvěděl
až z uvítacího dopisu nového dodavatele.
„Řešíme i případ, kdy pořadatel „elektronické
aukce“ na základě udělené plné moci
převedl svého klienta k novému dodavateli
tak, že jeho stávající smlouvy ukončil mimo
sjednaný termín a vystavil jej tak hrozbě
sankce od původního dodavatele v řádu
několika desítek tisíc korun“, upozorňuje na
některé praktiky předsedkyně SOS MaS, z. s.
Marcela Reichelová.
Právo na odstoupení od smlouvy
Podobně jako u jiných smluv uzavřených
v domácnosti spotřebitele, máte i zde právo
si to celé rozmyslet, a do 14 dnů písemně
oznámit svůj úmysl od smlouvy bez sankce
a bez udání důvodu odstoupit. Jednat je tedy
potřeba opravdu rychle. Pokud totiž 14 denní

lhůtu k odstoupení nestihnete, a nedodržíte
smluvní podmínky, vystavujete se riziku nemalé
sankce. Upozorňujeme, že v těchto případech
nelze využít právo na výpověď smlouvy podle
energetického zákona.
Firmy však i zde využívají kličku a nechají
spotřebitele podepsat souhlas se započetím
poskytování služeb již během 14 denní lhůty
na odstoupení. Nové smlouvy tak mohou být
uzavřeny, než si to vůbec stačíte rozmyslet.
Některá města a obce se cítí jednáním těchto
firem poškozena
Objevily se případy, kdy podomní obchodníci
nabízejí spotřebitelům zapojení do e-aukce
pořádané nebo zaštítěné městem, lidem
dokonce tvrdí, že mají na zprostředkování
těchto služeb s městem uzavřenou smlouvu,
i když to není pravda. Jinde se objevily inzeráty
v místních zpravodajích, které tento dojem

navozují. Pokud vaše město či obec pořádá
aukci energií, které byste se chtěli účastnit,
nebo máte pochybnosti o informacích
sdělených obchodníkem, doporučujeme
vám obrátit se přímo na úřad, kde Vám jistě
rádi sdělí správný postup, jak se můžete
zapojit.
Dozorovým orgánem a zároveň subjektem
pro mimosoudní řešení sporů z těchto
smluv je Česká obchodní inspekce.
O porušování zákazu podomního prodeje
by měli spotřebitelé neprodleně informovat
Městskou policii v místě.
Závěr
Zapojením se do energetické aukce je
opravdu možné ušetřit. Ale stejně jako

u jakékoliv jiné smlouvy, je potřeba pečlivě
vybírat, s kým do toho půjdete. Podívejte
se proto na zkušenosti jiných spotřebitelů
s danou firmou na internetu. Neuškodí,
když se seznámíte s cenovými nabídkami
jednotlivých dodavatelů, přičemž můžete
využít nezávislou kalkulačku pro srovnání
cen energií. Když už něco podepisujete,
nepodceňujte nutnost pozorného čtení
všech smluvních podmínek… Jinak totiž
hrozí, že se upíšete společnosti, která
sleduje jen a jen svůj vlastní zájem v podobě
získaných provizí, nebo dokonce firmě,
která je s dodavatelskými firmami propojená
či předem domluvená, a je tak v podstatě jen
dalším distribučním kanálem konkrétních
dodavatelů energií… Zamyslete se! Bude

OKRESNÍ PĚVECKÁ
A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
24. dubna proběhla v tělocvičně základní školy na náměstí okresní
pěvecká a výtvarná soutěž pro žáky speciálních škol, základních
škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Protože došlo kvůli poslední sněhové kalamitě k přesunu termínu, několik škol neposlalo
své soutěžící, neboť už měli plánovaný jiný program. Prostředí bylo
tedy o něco komornější, ale konkurence obrovská. Silné týmy dětí
ze ZŠaG Vítkov, ZŠ Budišov a ZUŠ Odry výrazně promluvily do celkového pořadí v obou částech soutěže. Letos se téma výtvarné části
věnovalo 200. výročí poštovní schránky. Děti tvořily vlastní návrhy
poštovních známek, zdobily netradiční obálky, nebo daly průchod
vlastní fantazii na téma „Co se děje v poštovní schránce“.
Porota rozhodovala podle svého nejlepšího svědomí, ale jednoduché to nebylo. Z našich žáků stanuli na nejvyšších stupních Stefanie
Siváková, Radek Dunka, Adriana a Jan Ferencovi, Denisa Bílá, Eliška Nováková, Matěj Sváček a Klára Šandorová. Mimo pořadí byla
za nadstandardní pěvecký výkon odměněna Magdalena Jakubíková
ze ZŠaG Vítkov (viz foto).
Děkujeme všem žákům za skvělou reprezentaci svých škol i učitelům, kteří děti na soutěž připravovali. Věříme, že k nám děti za rok
znovu rády přijedou. Budeme se na ně těšit.
Olga Menčíková

společnost, která sama porušuje pravidla
již tím, že překračuje zákaz podomního
prodeje, tím správným partnerem?
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela
Reichelová,
předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Pečovatelská služba Charity Odry

pomoc pro osoby se sníženou soběstačností
Charita Odry zmírňuje utrpení, pomáhá udržet kvalitu života
spoluobčanů, umožňuje jim setrvat ve svém domácím prostředí
a poskytuje podporu rodinným příslušníkům v péči o své blízké.
Je službou terénní, to znamená, že se poskytuje v domácnostech uživatelů. Je poskytována ve Vítkově, místních částech
a okolních obcích, dále také na Odersku, Fulnecku, Suchdolsku
a Budišovsku.
Pečovatelská služba je poskytována na Vítkovsku od pondělí do
pátku v době od 6.00 do 14.30 hod. dle individuálních potřeb
uživatelů. Služba je prováděna kvalifikovanými pečovatelkami.
Tuto službu si hradí uživatel sám dle aktuálního ceníku (130 Kč /
1 hod.) Středisko pečovatelské služby pro Vítkovsko se nachází
na adrese: Lidická 608, Vítkov.
Poskytujeme tyto pečovatelské úkony:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(dopomoc při převlékání, úprava lůžka, dopomoc při přesunech,
dohled nad podáním léků, asistence/dohled, příprava a nachystání stravy)
- Pomoc při osobní hygieně
(hygiena na lůžku, v koupelně, péče o vlasy a nehty, holení, promazání pokožky, napolohování)
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti
(praní a žehlení prádla, úklid domácnosti či společných prostor,
nákupy, pochůzky, dopomoc s topením)
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(dovoz obědů s asistencí u obědu – servírování stravy, podání
stravy, dopomoc při stolování, 5 Kč/ 1 dovoz + 32,50 Kč / 15 min.
asistence u oběda)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(dopomoc s doprovázením dospělých např. k lékaři, na úřady,
na nákupy atp.)
- Doprava vozidlem Charity Odry
- Doprava vozidlem Charity Odry po městě Vítkov 25 Kč / 1odvoz, dovoz (týká se občanů Vítkova)
- Doprava vozidlem Charity Odry po místních částech Vítkova
nebo z místních částí do Vítkova 12 Kč / 1km (týká se občanů
Vítkova, Ostatní doprava 7 Kč / 1 km + doprovod pečovatelky
130 Kč / 1 hod.)
V případě zájmu kontaktujte vedoucí pečovatelské služby paní
Martinu Hezinovou na tel.: 731 075 802 nebo sociální pracovnici
Bc. Veroniku Chudějovou na tel.: 605 467 813
Velké poděkování za skvělou spolupráci a podporu patří Městskému úřadu Vítkov a Moravskoslezskému kraji. Bez této plnohodnotné spolupráce bychom se nemohli rozvíjet a zkvalitňovat
život spoluobčanů v tak širokém rozsahu služeb i působnosti.

Erasmus+ Bräuche GLOBE GAMES
und Traditionen
Letošních mezinárodních Globe Games v Moravských Budějovicích
Ve dnech 22. – 26. května se
uskutečnilo
poslední
setkání
partnerských škol v rámci projektu
Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“.

Tentokrát přijeli žáci a jejich pedagogové z polských škol v Lublinci
a Rabce Zdroj a z maďarské Kiskunfelegyházy do Vítkova. Byl
pro ně připraven pestrý program. Mimo jiné navštívili Dolní oblast
Vítkovic, jež je nezaměnitelným symbolem Vítkovic a celého
Moravskoslezského kraje, vydali se také do Jeseníků, kde si prošli
naučnou stezku Bílá Opava a obdivovali tradiční architekturu
v lázeňské obci Karlova Studánka. Zavítali také do Loštic - metropole
tvarůžků a s průvodcem si prohlédli Olomouc. Kromě toho pro ně
byla připravena celá řada aktivit, která probíhala ve škole a jejím
nejbližším okolí.
Andrea Mášová

Výrazné sportovní úspěchy školního
roku 2016/2017
Okresní finále přespolního běhu – Opava, Stříbrné jezero
Každoroční vytrvalostní běh všech kategorií. Nejlepšího výsledku
jsme dosáhli v kategorii mladších hochů - 4. místo – Patrik Moravec,
výborně se umístili i Denis Václavík, Adam Faldýn, Ondřej Moravec,
Ondřej Švestka a René Lazecký.
Halová kopaná
Každoročně pořádá Asociace školských sportovních klubů Opava
turnaj v halové kopané. Náš okrsek se konal v Opavě v pátek 11.
listopadu a los byl krutý. Ve čtyřčlenné skupině jsme narazili na
tradiční finalisty – ZŠ Kylešovice (škola se zaměřením na fotbal)
a do finále postupoval pouze vítěz. A právě s Kylešovicemi jsme
bojovali v posledním utkání skupiny o první místo a postup. Díky
zodpovědnému bránění a několika pohledným akcím jsme soupeře
přehráli v poměru 5:4 a postoupili do okresního finále. Ve finále
jsme také narazili na druhou školu opavského okresu s fotbalovým
zaměřením – ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Hlučín. Objektivně musíme
uznat, že nás tento soupeř přehrál fotbalově i fyzicky, kdy při takové
porci utkání hodně ovlivňuje hru velký počet vyrovnaných hráčů.
Hlučínu, který se tak stal celkovým vítězem, jsme podlehli 2:5. Tyto
výsledky nám zajistily úžasné druhé místo ve finále okresu Opava!
Obrovské poděkování za reprezentaci školy směřuji celému našemu
týmu.
Florbal
Mladším chlapcům se skvěle vydařilo okrskové kolo na ZŠ Otická
v Opavě, protože ho vyhráli bez porážky a postoupili do okresního
finále mezi nejlepších 8 škol. Ve finálové skupině opět neprohráli
a postoupili do semifinále proti florbalistům ze ZŠ E. Beneše, které
porazili 4:3. Ve finále čekali na naše hráče fotbalisté z Kylešovic
a zápas skončil 1:1. O vítězi musely rozhodnout samostatné nájezdy,
ve kterých byl úspěšnější náš soupeř. Celkové druhé místo je ale
pro nás skvělým výsledkem, všichni hráči nechali na hřišti srdíčko
a prezentovali se výborným výkonem.
Ivo Hasala

se zúčastnil čtyřčlenný tým, který tvořili žáci 6. ročníku - Daniel Cáb,
Kristýna Sztefková, Karolína Pavlíková a žák 7. ročníku - Adam Hýl.
První den jsme se v rámci projektu zúčastnili kynologického
doprovodného programu, kde jsme viděli výcvik psů i ukázku agility.
Večer nás čekalo slavnostní zahájení Globe Games s hudebním i
divadelním programem.

Druhý den žáci prezentovali náš projekt s názvem „RAČÍ S.O.S.“
před školami z celé ČR. Pro celý tým to byla zcela nová zkušenost.
Všichni čtyři členové i přes velkou nervozitu ukázali své kvality –
nadšení pro naši práci, schopnost improvizovat a vzájemně si
pomáhat. Náš projekt „RAČÍ S.O.S.“ sklidil velký úspěch, především
pro svůj praktický dopad. Bylo nám doporučeno v projektu pokračovat
i v nadcházejícím roce. Odpoledne druhého dne se neslo v duchu
festivalu, oslav a trhů Globe Games. Večer pro nás byl připraven
opět zajímavý doprovodný program – prohlídka místního hradu.
Třetí den jsme na krásné Vysočině zakončili terénní hrou, po které
nás čekal šestihodinový návrat domů.
Globe Games 2017 bylo velmi vydařené, poznali jsme krásnou
přírodu a okolí Moravských Budějovic, seznámili jsme se
s novými lidmi a nabyli spoustu příjemných zážitků. I přes náročnost
zdlouhavého cestování a nabitého programu jsou žáci odhodláni
v projektu pokračovat.
Kamila Kokešová
Kristýna Krejčí

Prezentace pro veřejnost „Račí SOS“
3. května jsme v rámci projektu Globe Games pořádali veřejnou
přednášku s názvem Račí SOS. Seznámili jsme tak veřejnost s
mezinárodním projektem Globe Games a také jsme představili naši
úlohu v projektu. Přednáška se týkala života raků, protože právě náš
výzkum, zaměřený na život a ohrožení raka říčního, jsme prezentovali
na konferenci Globe Games v Moravských Budějovicích. Děkujeme
všem, kteří se přednášky zúčastnili.
Kristýna Krejčí
Kamila Kokešová

Slovanský den v Archeoparku
Chotěbuz
12. května se žáci kvarty, sedmých ročníků, sekundy a tercie
zúčastnili Slovanského dne v Archeoparku Chotěbuz-Podobora, kde
se mohli seznámit se životem Slovanů na jednom z nejvýznamnějších
pravěkých a raně středověkých nalezišť v Moravskoslezském kraji.
Exkurze tak byla završením naší účasti v soutěži „Postav si své

živočichy, které naši předkové lovili, či umlít si obilí a trefit se při
lukostřelbě do terče mnoha žákům činilo problémy. Takže většina
z nich určitě byla ráda, když jsme opět sedli do autobusu a vydali se
vstříc jejich současným životům.
Miroslav Bučánek

středověké hradisko“, které se zúčastnily již zmíněné třídy a kterou
vyhrála třída kvarta.
Skupina historie a šermu Tizon naše žáky nejprve zavedla přímo do
doby starých Slovanů sehráním legendy o sv. Václavovi a následně
je provedla jednotlivými stanovišti, kde je seznámili se způsoby
odívání a stravování (žáci si na vlastní kůži mohli např. vyzkoušet
mletí obilí), základními typy zbraní, které naši předci mohli používat
(zde si mohli vyzkoušet lukostřelbu) a náboženstvím Slovanů.
Řada účastníků exkurze by pravděpodobně v minulosti zahynula
hlady, neboť poznat některá semena známých rostlin a jednotlivé

4. ročník obranářského
závodu ve Vítkově
20. května uspořádal klub sportovní kynologie Vítkov již 4. ročník
obranářského závodu.
Závodilo se v 6 kategoriích. Letos bylo přihlášeno neuvěřitelných
48 chovatelů psů, což bylo ještě více než v loňském roce.
Jednalo se o kategorie, kde se hodnotila pouze poslušnost
s názvem ZZO a ZZO1, poslušnost s obranou, kde bylo opět na
výběr mezi ZM a ZVV1. Dále byla kategorie pro štěňátka do 10
měsíců věku psa a poslední kategorie byla zaměřena na služební
kynologii, v níž se mohli psovodi setkat s praktickými disciplínami, např. když v noci dojde k přepadení a pes musí pachatele
zneškodnit. Jako bonus jsme si připravili soutěž s názvem „Na
vepřové stezce“, kde psy čekala nástraha v podobě prasečích
nožek. Pouze dva psi odolali a nožku si nevzali.
Závodu se zúčastnili psovodi především z moravských kynologických klubů, přivítali jsme ovšem i účastníky ze zahraničí.
Klub sportovní kynologie Vítkov

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
ABSOLVENTI, SBOHEM 2017
S koncem školního roku přišla doba, kdy se naše škola rozloučila se
studenty posledních ročníků. A než všichni zúročili své vědomosti
a dovednosti u závěrečných a maturitních zkoušek, proběhlo
oficiální ukončení jejich dlouholetého snažení, které každoročně
škola pořádá pod názvem Absolventi, sbohem.
Tato akce se konala v Dělnickém domě v Odrách. Studenti
i pedagogové se sešli v hojném počtu, nastrojení a připraveni
opustit zdi dětských let a postavit se reálnému životu. I přesto, že jim
chyběla ještě nejtěžší část, zkoušky, všichni měli na tvářích úsměv.
První slzy se objevily během projevu paní ředitelky, která celou
akci zahájila. Studentům popřála nejen úspěch a šťastnou ruku při
zkouškách, ale také jim dala cenné rady do života. Poté třídní učitelé
představili své absolventské ročníky. Letos v červnu uzavřelo své
studium celkem 6 kolektivů: jedna třída kadeřnic, dvě třídy masérů,
jedna automechaniků a kuchařů a dvě oboru podnikání (denní
a dálková forma).
Nejvýznamnější částí celé akce bylo slavnostní dekorování žáků
třídními učiteli. Zde studentům vhrkly do očí další slzy, neboť si
uvědomili, že končí jedna etapa jejich životů a ta následující bude
mnohem složitější a komplikovanější.
Zbytek akce si už řídili sami studenti, každá třída si zvolila svého
mluvčího, jenž o ní něco řekl, zavzpomínal, prohodil vtip a poděkoval.
Tato slova pak byla už jen doplněna vystoupeními, která si naši
absolventi připravili. Zazněl klavír, zpěv, zhlédli jsme taneční i baletní
vystoupení. Na úplný závěr, když se rozléhala sálem studentská
hymna Gaudeamus igitur, zamáčkli slzu i ti nejtvrdší.
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

ČERVNOVÁ PROMĚNA

Letošní poslední proměnou je studentka 1. ročníku oboru kadeřnice Tereza Drdová, kterou si „vzaly do parády“ její spolužačky Markéta
Štefková, letošní absolvující kadeřnice, a Veronika Maléřová, kosmetička 2. ročníku. Myslím si, že výsledek je ohromující…

Mistrovství České republiky mládeže SRC – dráhové modely automobilů
Zlín – Tlumačov, 28. – 29. dubna 2017
V loňském roce se nám podařilo obnovit činnost automodelářského
kroužku, který má ve Vítkově mnohaletou tradici. Do kroužku AMC
Vítkov začali chodit stabilně tři žáci, a tak jsme se pustili do práce.
V lednu bylo vyhlášeno MČR žáků a byl vybrán Tlumačov, což je
z Vítkova cca 85 km. Oproti předchozím ročníkům, které se konaly
např. v Jihlavě, Praze, Táboře, jsem viděl velkou šanci se tohoto
šampionátu zúčastnit.
Po poradě s paní ředitelkou SVČ Vítkov začaly tři měsíce intenzivní
práce a plánování. Hlavní příprava a trénink spočíval v ježdění na
několika různých dráhách, například v Klokočově, Mariánském
Údolí, Vítkově a Tlumačově, kde se 18. března konal tréninkový den
na žákovský mistrák. Tam si kluci mohli poprvé vyzkoušet systém
závodu, natrénovat dráhu, získat nové zkušenosti. Následovala
velká příprava a stavba samotných modelů, nastříkání karoserií,
broušení koleček, atd. a mohlo se vyrazit…
V pátek jsme nenechali nic náhodě a do Tlumačova jsme dorazili již
hodinu před polednem.
Benjamínci se hned vrhli na dráhu s tréninkovými auty a začali
zuřivě trénovat, následovala registrace, vylosování motorů pro
kategorii PR/32 a mohly začít přípravy na první závod. Samotný
páteční závod byl klidný a velice vyrovnaný, našemu týmu se
hned v prvním „matchi“ podařilo „urvat bednu“ - 3. místo v kategorii
PR/32 mladších žáků, což mne velice mile překvapilo. Večerní
závod byl ukončen tréninkem na sobotní start kategorií PR/24
a G12. Po vydatné sobotní snídani jsme se pustili do ladění kategorie
PR/24, kde bylo vidět velké zlepšení a zrychlení. To slibovalo další
dobrý výsledek, který se nakonec potvrdil skvělým 3. a 4. místem
v této věkové skupině a kategorii. Posledním kláním MČR byla
královská kategorie G12, která vyžaduje plné nasazení jezdců,
jejich soustředěnost a vytrvalost. Tento závod byl velice napínavý
a zajímavý už jen tím, že po sestavení z kvalifikace byli naši kluci
rozlosováni do skupin, kde soupeřili s věkovými kategoriemi starších
žáků a juniorů. Ti byli mnohdy až o tři hlavy vyšší, o to byl pro ně
závod těžší a dramatičtější. Přesto se nám do třetice podařilo získat
neuvěřitelné 3. místo v G12 mladších žáků. Chtěl bych vyzdvihnout
vynikající úspěch našeho juniora Petra Zemánka, který vybojoval
titul Mistra republiky v kategorii PR/24 a další dvě 3. místa pro
vítkovský klub.

Chtěl bych poděkovat za velkou pomoc při samotném mistrovství
panu Rostislavu Sedlaříkovi a panu Jaromíru Býmovi a v neposlední
řadě také také paní ředitelce Šárce Medunové a pedagogickému
kolektivu SVČ Vítkov.
Výsledky:
Za mladší žáky: 1x 3. místo v kat. PR/32 ml. žáků - Michael Schupfer,
1x 3. místo v kat. PR/24 ml. žáků – Michael Schupfer, 1x 4. místo
v kat. PR/24 ml. žáků – Matěj Hruška, 1x 3. místo v kat. G12 ml.
žáků – Adam Kostern,
Za juniory: 1x 1. místo v kat. PR/24 junior – Petr Zemánek.
1x 3. místo v kat. PR/32 junior – Petr Zemánek, 1x 3. místo v kat.
G12 junior – Petr Zemánek.
Martin Doležel
AMC Vítkov

KDO TO JSOU
VOLYŇŠTÍ ČEŠI?
Volyňští Češi byli naši občané, kteří hromadně odcházeli hlavně ve
druhé polovině 19. století z rakouskouherské monarchie do ruského
impéria, přesněji na území dnešní
Ukrajiny, především do újezdů Rovno, Dubno, Luck a Žitomír.
Odcházeli za vidinou lepších podmínek pro vlastní, zvláště zemědělské
hospodaření. Tito přesídlenci nebyli
jen dobrými sedláky, obchodníky
a řemeslníky, od kterých se místní
lecčemus přiučili. Oni totiž významným způsobem pozvedli místní
hospodářský i kulturní život, zakládali školy, stavěli kostely, kulturní
domy či hráli ochotnické divadlo.
Jejich životy ovšem nebyly až tak
jednoduché – po říjnové revoluci
byli terorizování Poláky, poté zase
Rusy a za války také Němci. Mnozí z nich se za první světové války
aktivně zapojili do formování našich
legií. Za druhé světové války bojovali v rámci československých jednotek, s nimiž došli na jaře roku 1945
až do Prahy. Po druhé světové válce
se některé rodiny vracely zpátky do
Čech, mnozí přišli i do našeho kraje.
Ve Vítkově dosud žijí naši spoluobčané, kteří se vrátili z Ukrajiny. K nim
patří i paní Vladislava Jestříbková,
jejíž vyprávění přinášíme. Někteří
Češi v tehdejším Sovětském svazu
zůstali, především ti, kteří žili ve smíšených manželstvích, jejich osudy
ovšem většinou bývaly složité. I jich
se týkaly stalinské represe, brežněvovská doba, černobylská tragédie
či rusko-ukrajinský konflikt, a tak jejich návraty do staré vlasti stále pokračují…

Paní Vladislava
Jestříbková vzpomíná…
Bylo to po válce v pětačtyřicátém
roce, tatínek se vrátil z fronty a brzy
začal vyřizovat náš návrat do Československa, protože ještě za války
se jednalo o tom, že Češi chtějí jít
zpátky. Žili jsme ve vesnici Ulbarov
v okrese Dubno. Moji rodiče se už
narodili na Ukrajině, ovšem prarodiče přišli z Čech, ale odkud přesně,
to jsme se my nedověděli, byli jsme
ještě malí a nikdo se o to v tomto
věku ani tak nezajímal.
Jakmile bylo po válce všechno vyřízené, mohli jsme se stěhovat zpátky.
Jeli jsme nákladním vlakem, kterým
se běžně převážel dobytek, prostě
v dobytčáku, však si někteří vezli do
staré vlasti dobytek, koně, krávy…,
to bylo povoleno, jinak jsme měli jen
osobní věci, šatstvo a peřiny. Nábytek jsme prodali na Ukrajině, tam si
ho rádi koupili, byť byl většinou obyčejný.
Než jsme se mohli vydat na cestu,
vagony jsme si museli nejdříve vyčistit a vymést. Ve vagonech žádné
pohodlí nebylo. Jeli jsme dost dlouho, více jak týden, navíc jsme museli
často čekat, až se uvolní trať, kvůli

nám nemohli zastavit provoz. V Čierne nad Tisou jsme museli přestupovat, všechno překládat, tady nebyla širokorozchodná trať. Delší
zastávku jsme měli jen v Košicích. Byly právě
velikonoční svátky, ty jsme ovšem prožili ve vagoně. Už bylo pěkně, sluníčko hřálo, všude se
uklízelo, tak jsme se na to všechno dívali jenom
z oken toho vlaku.
Do Čech jsme přijeli 12. dubna, to si dobře pamatuji, no a pak nás začali rozvážet po republice, prostě tam, kde bylo volno po Němcích,
kteří byli odsunuti. My jsme tu přišli až v sedmačtyřicátém, ale někteří se stěhovali už dříve,
např. ženy vdovy, jejichž muži padli ve válce.
Někteří muži tady už po válce zůstali a dobře
věděli, jaká je tady situace, zajistili si majetek
a rodina za nimi přijela už do zařízeného. Byli
jsme doslova rozstrkaní po celé republice, např.
babičku jsme měli až na Žatecku. Jak jsme se
tu přistěhovali, už se přidělovaly zemědělské
usedlosti. My jsme čekali v Olomouci. Kdo měl

už zajištěno bydlení, odpojil se a odstěhoval se
na své. My jsme přišli tady do toho našeho kraje na Ostravsko, to tatínkovi nabídli. Svatoňovice byly až druhé, pak se ještě mohl stěhovat
za Opavu k polským hranicím, ale to se mu nepozdávalo. Byli jsme totiž až třetí turnus, nebylo
moc na výběr. Pak nám nabídli Vítkovsko, tedy
Svatoňovice, a tam už jsme se usadili a začali
hospodařit. My jsme museli pracovat, pomáhat
rodičům, žádné školy, jen práce, práce, pracujícím na stůl aby bylo. Na Vítkovsku pracovní příležitosti byly, ve městech byl průmysl, takže kdo
chtěl, pracoval v továrně a jinak v zemědělství.
Ale v tom našem domě ve Svatoňovicích už
před námi někdo bydlel, takže jsme tam přišli
a bylo to „vybydlené“. My jsme je už nezastihli,
už byli vystěhovaní… Bylo to tak, že prostě kdo
přišel dřív, tak posbíral, co se mu hodilo. Důležitý byl počet kusů nábytku, a jak to vypadalo,
to už bylo vedlejší. Ta doba též byla taková, že
někteří na to neměli, a když k něčemu přišli, tak
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si to prostě vzali… Ale to už se blížil osmačtyřicátý rok.
Potom hned začali znárodňovat, a tak jsem šla radši
pracovat do továrny. Oni nám to hospodářství ovšem
stejně brzy vzali. Otec o něj těžce bojoval, ale nic mu
to nepomohlo. Pak onemocněl a zanedlouho zemřel.
Pole bylo všechno pryč, nebylo jednoduché se uživit,
maminka měla velké problémy. Naše nejstarší sestra
zůstala v zemědělství a pracovala v kravíně.
Když jsme se do republiky vrátili, byl tu lístkový systém,
což jsme na Ukrajině neznali. Šatenky byly na oblečení, potraviny byly taky na příděl. Obchodníci s tím měli
plno práce, ale tak to prostě bylo až do třiapadesátého
roku. A potom přišla měna, tak tento systém padl.
Já jsem nastoupila v roce 1958 ve Vítkově jako sestra
do jeslí. Byly už nějakou dobu v provozu, protože ženy
šly brzo po narození dítěte do práce. Když jsem nastupovala do jeslí, musela jsem absolvovat půlroční kurz
v Ostravě a jako nástupní plat jsem dostala 700 korun
hrubého. V jeslích jsem pracovala až do důchodu, takže si většinu Vítkováků pamatuji.

Statek našich příbuzných v Ulbarovu

Marie Mikulíková, Martin Huška

Zveme vás
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Dana Hrabovská tíhla k hudbě už
od dětství. Svou kariéru začínala v Lidové škole umění ve Vítkově. Studovala hru na klavír u paní
Herthy Heinové. Studia ve Vítkově
zakončila absolventským koncertem a pokračovala dále na ostravské konzervatoři studiem klavíru
u Vladimíra Čecha a klasické kytary
u Jiřího Knoblocha, Rudolfa Gottharda a Alexandra Dědiny.
Mladá hudebnice pak odešla do
Stuttgartu, kde na hudební škole vyučovala hře na klavír a kytaru
a koncertovala. Po několika letech
odchází do Švýcarska a ani zde
práci pedagoga a koncertní činnost
neopouští. Dále vyučuje hře na kytaru, je docentkou na vysoké škole
pedagogické, prezidentkou poroty
soutěže tvořivosti mládeže, expertkou u diplomových zkoušek a vyučuje hlavní obory na konzervatoři
švýcarského hudebního pedagogického spolku. Stává se také členkou
Švýcarská hudební akademie.
Po skončení své učitelské kariéry se
vrací zpět ke své velké lásce – hře
na klavír.
Do konce roku ji čeká ještě několik
koncertních vystoupení - 20. června
a 1. září ve Vítkově a koncem roku
v Bernu a Schmittenu.
Zářijové vystoupení bude spojeno
s vernisáží obrazů z vlastní tvorby.

www.semperitgroup.com

Po roce se opět bude v celé naší zemi konat noc
kostelů. Je to akce, která má umožnit široké veřejnosti
setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních
a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely
a modlitebny různých křesťanských církví, ve kterých se
rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky,
workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají
možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních
zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či
sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba
jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských
chrámů. Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu
a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První
ročník této akce se v České republice konal v roce 2011.
Ve Vítkově se poprvé konala noc kostelů v roce 2015 za
spolupráce města Vítkova, Farního sboru Českobratrské
církve evangelické ve Vítkově a Římskokatolické farnosti
ve Vítkově.
Letos se bude konat noc kostelů ve Vítkově ve Farním
sboru Českobratrské církve evangelické.
Chcete-li se na chvíli zastavit, posedět a popovídat,
strávit hezký podvečer se svými dětmi, dovědět se něco
nového, navštívit místo, kde jste ještě třeba nikdy nebyli
a přece kolem něj často chodíte, máte možnost.
V 18.00 hodin začínáme bylinkovou čajovnou
a ochutnávkou buchet našich baliček – čajovna bude
otevřena po celou dobu akce.
V 18.30 hodin se společně přeneseme do Afriky, čeká
nás přednáška o projektu pomoci nejchudším ženám
na východě Zambie spojená s promítáním a besedou
s názvem „Stavíme ženy na vlastní nohy“.
Po skončení přednášky je pro zájemce připravena prohlídka sborových prostor spojená s povídáním o historii modlitebny, která není vůbec
nezajímavá.
O vaše děti bude po celou dobu konání akce postaráno – bude připravena tvořivá dílnička se zajímavým čtením a vyprávěním.
Devátého června se otevřou dveře mnoha kostelů, klášterů, modliteben i jiných zajímavých míst, kde bychom se za běžných okolností jen
těžko dostali. Využijme tedy příležitosti, která se nám opět možná naskytne až za rok.

FILMAŘI OPĚT
NAVŠTÍVÍ VÍTKOV
Je tomu již dva roky, co se ve Vítkově natáčely některé záběry
úspěšné filmové pohádky Čertova skála. V tomto roce Společnost
ARCUS opět natáčí.
Tentokrát to nebude pohádka, ale filmová komedie pro malé i velké
s názvem HONZA DĚDÍ MLÝN.
Do městečka Kvítkov přichází nový pan učitel Jan Kobliha. Nemá to
vůbec jednoduché, čeká ho jeho první zaměstnání v místní škole, kde
železnou rukou vládne paní zástupkyně Helena Kárná. Nakloněny novému panu učiteli nejsou ani děti ze 4. C, které se ho snaží odradit od
učení. Děti nejsou zlé, jen si přejí, aby se k nim vrátil jejich starý pan
učitel, který se stal starostou. Aby to neměl nový učitel jednoduché,
přidá se k tomu dědictví. A to velmi lákavé. Honza zdědil mlýn. Jak
už to v životě chodívá, nic není jednoduché. Ve mlýně straší rarášek
a navíc si na mlýn dělá zálusk darebák Venca Kolísko a jeho manželka Silvie.
Více prozrazovat nebudeme, pokud vše vyjde podle našich představ,
bude premiéra filmu na domácí půdě, a to za rok.
Natáčet se bude v lokalitách Vítkova a jeho okolí, ve mlýně v Loučkách,
v Budišově nad Budišovkou, Oticích, Hradci nad Moravicí, Příboře
atd.
První klapka bude 18. června v Oticích v místní škole. Natáčet budeme od června do října 2017.
VÝZVA!!!
Zájemci, přijďte si zahrát do komparzu. Máte jedinečnou příležitost
účinkovat ve filmu. Zváni jsou zájemci z řad žen, mužů i dětí.
Hlásit se můžete mailem na adresu: dr.vanasek@seznam.cz, nebo
telefonicky: 608 444 722.
Po přihlášení vás oslovíme a sdělíme vám, kde vašich služeb budeme
moci využít pro jednoduché role v komparzu.

Fakultní nemocnice Ostrava přijme
pro pracoviště Léčebny dlouhodobě
nemocných v Klokočově pracovníky
na pozici:

- Fyzioterapeuta
- Ergoterapeuta
Požadavky:
• odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta,
ergoterapeuta
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu výhodou
• praxe v oboru vítána
Nabízíme:
• výborné platové podmínky
• podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje
• služební byt
• 5 týdnů dovolené
• podnikové stravování
• slevy na zájezdy u vybraných cestovních kanceláří
• zvýhodněnou nabídku mobilního operátora
• program bezplatných účtů u vybraných bankovních
společností
• individuální příspěvek zaměstnavatele na rekreaci, kulturu,
relaxační a sportovní aktivity, vitamíny, očkování a penzijní
připojištění
Kontakt: Bc. Jana Klementová, vrchní sestra LDN Klokočov
Tel.: 556 455 509, 739 386 358, jana.klementova@fno.cz

V PROSTŘEDNÍM DVOŘE
JSME SLAVILI!
Jako každý rok je konec května a začátek června první příležitostí
k setkání našich obyvatel a jejich přátel – společně jsme káceli
májku a oslavili dětský den. Taková akce je vždy zdrojem zábavy
pro všechny věkové kategorie.
Odpoledne jsme začali programem pro děti. Oblíbená procházka
do lesa byla ve znamení hledání princezny a její komorné, které
unesl zlý čaroděj. Nalezená princezna samozřejmě odměnila
děti drobnými dárky. Poté jsme se vrátili na hřiště, kde program
pokračoval soutěžemi. Nejvíc zaujal slalom s trakařem, na kterém
se usadil kamarád „řidiče“.
Vydařenou součástí programu byla pro nás všechny ukázka
výcviku a práce s policejními psy. Se svými spolupracovníky
a svými čtyřnohými svěřenci mezi nás přišel pan Petr Gotzmann.
Po zajímavých ukázkách odpovídal na dotazy a všichni si mohli
„osahat“ pomůcky potřebné pro výcvik psů.

Dalším zpestřením programu byla jízda na koních. Štěpánka,
Vendula a Jarka z Čermné ve Slezsku ochotně povozily děti, které
se odvážily aspoň na chvilku pozorovat svět z koňského hřbetu.
Zábavné odpoledne bylo zakončeno pokácením májky, kterou nám
sice nenechavci nedávno ukradli, ovšem my jsme ji postavili znovu.
Tradici přece chceme zachovat! Odměnou pořadatelům bylo pěkné
počasí a spokojenost účastníků.
Za osadní výbor Hana Odstrčilová

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

Iveta Byrtusová

Provozovna:
Švermova 217, 749 01 Vítkov, tel. 739 396 120
Jaké přípravky zvolit pro vaši pleť?
Trápí vás ekzémy, suchá kůže, mastná či aknózní
pleť? Nebo si chcete jen odpočinout?
Pak neváhejte nás navštívit.
Odborná kosmetická poradkyně vám změří vlhkost pleti v %
a dle stavu vám pomůže sestavit účinný program pro domácí
použití. Přijďte si odpočinout, zrelaxovat a hlavně nechte se
hýčkat.
Kde nás najdete?
Salon Sandy, Opavská 97, areál Lesy ČR,
nebo nás kontaktujte na tel.: 739 033 343 nebo na https://www.
facebook.com/salonsandyvitkov/
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 5. – 16. 6.

2. 6.
16.00 hod.

8. 6.
20.00 hod.

VÝSTAVA FAIR TRADE
Výstava přibližuje základní problémy spojené s
mezinárodním obchodem a představuje fair trade
jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů a
řemeslníků v zemích globálního Jihu.
12. 6. – proběhne v rámci výstavy v době od 15.00
do 17.00 hod. ochutnávka fairtradových potravin.
Kulturní dům – velká výstavní síň.
TVOŘENÍ V PROGRAMU PHOTOSHOP
Chcete se naučit používat počítač i ve výtvarné
tvorbě? Přijďte k nám na středisko a přineste si s
sebou své fotografie, které si společně upravíme.
Středisko volného času Vítkov (počítačová
učebna).
MASARYK
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká
gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost
extravagantního umělce s povinností a morálkou
úředníka, diplomata. Velkou část života
procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž
pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec
Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes
zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však
skrývají i v jeho životě! Dramatický příběh,
věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího

československého ministra zahraničí, Jana
Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou
světovou válkou.
Vstupné: 30 Kč
Kulturní dům Vítkov.
6. 6.
10.00 hod.

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ZÁVODY
v netradičních sportech mezi žáky ZŠG Vítkov,
polských Kalet a slovenského Vrbového.
Davidův mlýn.

9. 6.
18.00 – 21.00

NOC KOSTELŮ
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově.
Bylinková čajovna, buchty našich babiček,
přednáška – pomoc v Zambii, dílnička pro děti,
prohlídka modlitebny.

10. 6.

RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA PRO MLADÉ
RYBÁŘE
V rybářské olympiádě si své praktické a
teoretické rybářské zkušenosti vyzkouší mladí
rybáři z Vítkova, Budišova, Dvorců, Oder a
Leskovce. Soutěž začne již od 6.30 hod na
Balatonu lovem ryb udicí – plavaná. Dále se
mladí rybáři utkají v rybářských disciplínách –
písemné testy, skisch, arenberg a zátěž dálka.

KALENDÁŘ AKCÍ
Na závěr rybářské olympiády proběhne
vyhodnocení a ohodnocení nejlepších rybářů.
Přejeme našim mladým rybářům „Lovu zdar“.
10. 6.
14.00 hod.

DNY BEZ ÚRAZŮ – POHÁDKOVÝ LES
Netradiční pohádkový les, ve kterém pohádkové
bytosti seznámí děti zábavnou formou s prevencí
úrazů a poskytováním první pomoci.
Start: točna na konci Úvozní ulice

20. 6.
16.00 hod.

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY
Děti musí mít svou vlastní koloběžku a dětskou
helmu. Budeme soutěžit v disciplínách:
jízda slalomem a jízda rychlosti. Všichni
závodníci dostanou sladkou odměnu.
Areál Střediska volného času Vítkov.

20. 6.
18.00 hod.

KLAVÍRNÍ RECITÁL DANY HRABOVSKÉ
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům Vítkov

24. 6.
14.00 hod.

DEN KLOKOČOVA
Sokolovna Klokočov

27. – 28. 6.

DEN BEZ ÚRAZU A DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Akci pořádá SVČ ve spolupráci s městskou
policii. Je určena dětem 2. a 3. tříd ZŠaG Vítkov.
V parku budou pro děti připraveny jednotlivá
stanoviště k dodržování bezpečnostních předpisů
pro chodce, cyklisty, jízda zručnosti a úkoly k
prevenci úrazů.

29. 6.
10.00 hod.

3. MINIPŘEHLÍDKA ŽÁKŮ V ZÁJMOVÉ
UMĚLECKÉ ČINNOSTI COMEDIAS
u příležitosti ukončení školního roku 2016/2017.
Akce – Letos v antickém stylu – se koná na
asfaltové ploše u ZŠG Vítkov.

30. 6. – 1. 7.

VÍTKOVSKÝ KOMÍN 2017
3. ročník rodinného, hudebního, multižánrového
festivalu
www.vitkovskykomin.cz
vitkovsky.komin@gmail.com
Čermenská ul. – areál Insportline

Program na měsíc červen 2017 v NZDM Tunnel
- ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
1. 6.
DEN DĚTÍ
5. 6.
Beseda – Zdravá výživa, sport
6. 6.
Herní odpoledne
7. 6.
Filmové odpoledne – Doctor Strange
12. 6. Beseda – Čemu škodí alkohol, cigarety a energy drinky?
14. 6. Filmové odpoledne – Jste to, co jíte

15. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
26. 6.
28. 6.
29. 6.

Turnaj skákání přes švihadlo
Beseda – Následky nezdravého životního stylu (obezita,
cukrovka,…)
Dílničky
Filmové odpoledne – Jupiter vychází
Turnaj fotbálek
Vysvědčení
Filmové odpoledne – Volný výběr

SVČ připravuje:
22. 7.
Venkovní divadelní představení od 19.00 hod. –
Láska z masáže
5. 8.
Vítkovská lávka
1. 9.
Akce – Ahoj, prázdniny
1. 9.
Venkovní divadelní představení o Terezce a
Matějovi - od 17. 00 hod.
PROGRAM LETNÍHO KINA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
9. 6.
Bezva ženská na krku (ČR – komedie)
15. 6.
Dítě Bridget Jonesové (USA - komedie)
23. 6.
Útěk z MS – 1 (Francie – akční)
Promítáme ve 20.30 hod. Jednotné vstupné: 60 Kč. Změna programu vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se projekce posouvá
na sobotu popř. neděli. Kapacita LK: 80 míst k sezení, 6 boxů pro 6
osob (možná rezervace celého boxu), počet míst k ležení na vlastní
dece neomezený.
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV pro děti od
1. do 4. tř.
1. týden 3 – 4. 7. a 7. 7. - cena: 330 Kč
2. týden 10. – 14. 7. - cena: 550 Kč
3. týden 17. – 21. 7. - cena: 550 Kč
4. týden 24 – 28. 7. - cena: 550 Kč
Kontakt pro přihlášení: 553 038 200, 732 607 373, email: svc.dubova@gmail.com
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá
LETNÍ TÁBOR V KAMÉNCE
pro děti od 7 - 15 let.
Termín: 5. - 12. srpna 2017
Cena: 2.200 Kč. Přihlášky si vyžádejte mailem nebo telefonicky P.
Vaňásek, e-mail: dr.vanasek@seznam.cz, tel: 608 444 722
LETNÍ TÁBOR SE ZVÍŘÁTKY 2017
Místo konání: Kružberk
Týdenní turnusy po celé prázdniny
Děti budou každý den v kontaktu s hospodářskými i exotickými zvířaty, jako osli, koně, ovce, kozy, lamy, drůbež, ryby apod.
Cena: 3000 Kč
Přihlášky na tel. 721 912 171
www.zoochov nebo na facebooku - zoochov

Uzávěrka příštího čísla je 20. června 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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