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Úspěšné mažoretky

Letní aktivity pro děti

Pár slov starosty města
Hlavním tématem zářijového zpravodaje bývá tradičně konec prázdnin a zahájení nového školního roku. V této souvislosti jsem si vzpomněl na „hlášku“, kterou jsem zahlédl někde na internetu: „Končí
prázdniny a začíná škola, ale mě to nechává zcela klidným.
Chodím totiž do práce!“
V některých případech to samozřejmě může být pravda, ale je
hodně dospělých, které 1. září nenechává klidnými. Letos se začátek školního roku posunul až na pondělí 4. 9. a určitou nervozitu
a očekávání zažívají nejenom rodiče, když jejich ratolest nastupuje
do školy, ale mnohdy i prarodiče. Zvláště pak, pokud je to první den
na dané škole a je lhostejno, zda jde o základní, střední či vysokou.
Tady bych chtěl školákům, učňům a studentům popřát úspěšné vykročení, rodičům splnění jejich očekávání a všem školským pracovníkům příznivý rok.
V průběhu letních prázdnin byla v prodejně LIDL provedena úprava prodejních prostor. V této souvislosti se na nás občané obracejí
s dotazem, kdy bude také provedena úprava venkovních prostor
kolem Budišovské ulice směrem k náměstí. Již jsme vás v minulosti informovali o tom, že máme zpracovaný projekt na vybudování
autobusové zastávky na volné ploše, která nyní slouží k parkování,
a vybudování chodníku od přechodu až k prvnímu domu č.p. 253.
Součástí projektu je i instalace světelného přechodu. V letošním
roce jsme chtěli požádat o dotaci, ale příslušný dotační titul nebyl vůbec vyhlášen. Ještě jedna šance by mohla být z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury, ale výzva, do které bychom
se mohli přihlásit, ještě nebyla vyhlášena, ovšem je v plánu. Pokud bychom nezískali peníze ani z tohoto zdroje, neskončí projekt
v šuplíku. V příštím roce proběhne generální rekonstrukce povrchů
na Budišovské ulici, kterou investuje Moravskoslezský kraj. Bylo by

tedy logické, abychom současně vybudovali autobusovou zastávku
a nový chodník. Semaforem řízený přechod bychom pravděpodobně už finančně nezvládli.
Další informace se bude týkat městských lesů. Asi nikomu neuniklo masivní kácení lesů. To postihlo, dá se říct, všechny majitele. Na Vítkovsku je v současné době v lesích zastoupen převážně
smrk. Tyto porosty již několik let výrazně strádají suchem, kůrovcem (dřevokazný brouk) i václavkou (houby parazitující na kořenech stromů). Suché a napadené stromy se musí přednostně kácet
a odvážet z lesa. Ani městské lesy nejsou v tomto ohledu výjimkou.
Takže původně plánovaná těžba na rok 2017 ve výši 1 800 m2 bude
v letošním roce vysoce překročena. Nedávno zastupitelstvo schválilo těžbu ve výši 3 300 m2, ale ani tato čísla nemusí být konečná. Každopádně veškeré zásahy v lesním hospodářství jsou kontrolovány
příslušnými orgány, takže o jejich oprávněnosti není pochyb.

V současné době finišují poslední úpravy kašny na náměstí.
Dokončuje se obložení soklu žulou a řeší se instalování nového čerpadla, které zajistí chod vodotrysku. Až bude kašna plně
v provozu, tak jistě příjemně oživí naše náměstí.
Na závěr bych chtěl jen krátce zmínit dvě věci. Technické služby již
avizovaly, že mají k dispozici fekální návěs za traktor, a tak rozšířily nabídku služeb pro občany města a chataře o vyvážení jímek.
Poslední slova se budou týkat třídění odpadů. A to je věc každého
z nás. Při pohledu na to, co všechno dáváme do běžného komunálního odpadu, máme ještě velké rezervy. A přitom mnohdy stačí jen
trochu chtít!
Pavel Smolka

Nabídka volného pozemku v průmyslové zóně
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemek, nebo jeho části, parc.
č. 1694 trvalý travní porost o výměře 2335 m2 (v současné době
stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov k podnikatelské činnosti
v průmyslové zóně v Dělnické ul. ve Vítkově za základní kupní cenu
ve výši 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši (cena je stanovena dle
schválených „Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku
města Vítkova“). K této ceně bude připočtena DPH + případné
náklady na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
Žádosti o prodej pozemku, či jeho části zasílejte na město Vítkov,
finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději
do 30. listopadu 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte
u p. Vyklického, II. podlaží, kancelář č. 209, osobně každé pondělí
nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na čísle 556 312
274.

Aktuálně z radnice
Rada města zasedala dvakrát, 8. a 29. srpna,
zastupitelstvo pak 30. srpna. Poslední dvě jednání však
proběhla po redakční uzávěrce zpravodaje a výstupy
z nich budou v následujícím čísle.
Celkem tři zprávy se týkaly poskytování dotací. Byla
schválena dotace ZŠaG Vítkov ve výši 10.000 Kč na
projekt Prevence rizikových jevů, dále byly schváleny
individuální dotace Elimu Opava o.p.s. ve výši 25.000
Kč na činnost související s dobrovolnictvím. Dotace ve
výši 30.000 Kč schválila rada také Fokusu Opava z.s.
na dofinancování sociální služby, která je poskytována
ve Vítkově.
Dále rada schválila přijetí dotace pro SVČ p.o. Vítkov ve
výši 10.000 Kč od firmy Eva Řehulková na financování
Vítkovské lávky.
Z důvodu nižšího počtu dětí v mateřské škole
v Klokočově, kam chodí v současné době 12 dětí, rada
schválila výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě, který
činí dle vyhlášky 13 dětí, což znamená, že školka bude
nadále v provozu a bude sloužit dětem z této místní
části.
Vzhledem k tomu, že k 30. 9. 2017 končí nájemní smlouva na
nebytové prostory ve Vodní ulici, kde je ordinace MUDr. Lubojackého,
byl vyhlášen záměr na pronájem, a to za účelem provozování právě
ordinace lékaře.
Posledním bodem byl výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou

zakázku. Týkala se výběru firmy, která provede modernizaci
veřejného osvětlení v místních částech. Jedná se o dotační akci,
jejíž cena přesáhne 2 mil. korun.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie Vítkov v červenci
Z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného vyhrožováním
újmy na zdraví, je podezřelý 54letý muž z Vítkova, který 1. července
kolem půl deváté večer pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky slovně napadl jiného občana v Selské ulici. Za uvedené
jednání hrozí muži ve správním řízení pokuta až do výše 20.000 Kč
a v případě opakovaného přestupku až do výše 30.000 Kč.
Správnímu orgánu byl ze strany MP Vítkov postoupen spis
s podezřením na přestupky proti veřejnému pořádku, spáchané
porušením nočního klidu a podmínek na ochranu veřejného pořádku
při konání kulturní akce 2. července v jednom z areálů ve Wolkerově
ulici. Z uvedených přestupků je podezřelý 43letý pořadatel, který
porušil obecně závaznou vyhlášku města Vítkova, která stanovuje
výjimku z nočního klidu při pořádání konkrétní akce na dobu do
02:00 hod. Vzhledem ke skutečnosti, že kulturní akce skončila až
více než hodinu po stanovené výjimce, hrozí nyní pořadateli akce
pokuta až do výše 10.000 Kč.
Krátce po sedmé hodině večerní 3. července si hlídka MP Vítkov
všimla na nám. Jana Zajíce ve Vítkově muže, který se ve stavu, kdy
byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, pokouší
poškodit dopravní značení. Strážníci zjistili, že se jedná o 41letého
občana Vítkova, kterému bylo v dechu naměřeno více než 2,5 promile
alkoholu. O podnapilého muže se poté postaral jeho kamarád, který
jej odvedl domů. Za přestupek proti majetku, spáchaný pokusem o
poškození cizí věci, hrozí muži pokuta až do výše 50.000 Kč. Při
opakovaném přestupku se pokuta zvyšuje až do výše 70.000 Kč.
Pokutou příkazem na místě ve výši 500 Kč vyřešili strážníci
přestupek krádeže, ke kterému došlo 5. července kolem páté hodiny
odpoledne v jedné z provozoven v Budišovské ulici. Zde byl za
pokladní zónou zadržen 86letý muž z Vítkova, který odcizil několik
druhů zboží v celkové hodnotě 352 Kč. Zboží se po provedení všech
úkonů, které přivolaní strážníci provedli, vrátilo zpět neporušené do
prodeje.

Z přestupků proti veřejnému pořádku, narušování občanského
soužití a majetku, spáchaných rušením nočního klidu, narušením
občanského soužití a poškozením cizí věci, jsou podezřelí 3 muži
z Vítkova ve věku 29-43 let. Strážníci byli 23. července krátce po
půlnoci přivoláni do ulice Mladých poté, co se zahradní oslava
změnila v obtěžování sousedů a poškozování cizího majetku.
Strážníci mužům, kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, naměřili v dechu hodnoty od 1,5 do 1,9 promile
alkoholu. Za uvedené přestupky hrozí mužům u správního orgánu
pokuty až do výše 70.000 Kč v případě prokázání opakovaného
jednání.
Roman Mišáček
VS MP 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

Vývoj nezaměstnanosti na Vítkovsku v roce 2017
Podíl nezaměstnaných v roce 2017

votním postižením, kteří se na celkové nezaměstnanosti podílejí
14,4 %.

Podíl nezaměstnaných v %
ČR

Okres Opava

Vítkovsko

31. 1. 2017

5,3

5,7

10,1

28. 2. 2017

5,1

5,5

9,9

Podle stupně dosaženého vzdělání převažují uchazeči se základním vzděláním (43,4%). Druhou nejpočetnější skupinou jsou uchazeči se středním odborným vzděláním. Podle typu střední školy se
jedná vesměs o uchazeče s výučním listem, kterých bylo ke konci
roku evidováno 284. Evidováno je také 9 osob bez vzdělání.

31. 3. 2017

4,8

5,0

9,3

Počet uchazečů o zaměstnání podle vzdělání

30. 4. 2017

4,4

4,5

8,0

31. 5. 2017

4,1

4,2

7,6

30. 6. 2017

4,0

4,0

7,6

31. 7. 2017

4,1

4,1

7,6

Stav ke dni

Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných v letech 2016
- 2017 podle obcí
Obec

Podíl nezaměstnaných
30.06.2016

30.06.2017

Březová

5,1

4,1

Budišov nad Budišovkou

10,3

9,7

Čermná ve Slezsku

14,8

12,6

Kružberk

14,9

8,8

Melč

6,8

4,2

Moravice

7,5

5,5

Nové Lublice

10,3

7,9

Radkov

12,7

8,9

Staré Těchanovice

8,7

6,4

Svatoňovice

11,8

10,2

Větřkovice

8,4

5,5

Vítkov

10,5

7,8

Celkem Vítkovsko

9,5

7,6

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání na Vítkovsku
v roce 2016 a 2017
uchazeči

30.06.2016

30.06.2017

dosažitelní

855

672

celkem

868

722

Ekonomický růst v celé ČR s sebou v uplynulém roce a hlavně
v prvním pololetí roku 2017 přinesl výrazné zlepšení situace na trhu
práce i na Vítkovsku. Od ledna až prakticky do června se ukazatele
trhu práce jen zlepšovaly a dosahovaly nejlepších hodnot za posledních 19 let. Na konci července došlo k obvyklému sezónnímu výkyvu
a nezaměstnanost mírně vzrostla. Důvodem je každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR
a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených.
V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit
i čerství absolventi škol, V meziročním srovnání podíl nezaměstnaných osob klesl. V pololetí 2017 byl celkový počet evidovaných
uchazečů na Vítkovsku 722, tj. o 146 méně než ve stejném období
roku 2016. Podíl nezaměstnaných klesl o 1,9 %, z celkem 9,5 %
v červnu 2016 na 7,6 % v červnu 2017.
Z celkového počtu 722 uchazečů o zaměstnání je 327 žen (45%), 32
absolventů a mladistvých (4,5 %) a 104 uchazečů – osob se zdra-

Stupeň dosaženého vzdělání

Kontaktní pracoviště Vítkov –
stav k 30. 06. 2017
absolutně

%

9

1,2

Základní vzdělání

313

43,4

Střední odborné (OU+OŠ)

284

39,3

Střední odborné s maturitou
(SOU+SOŠ)

77

10,7

Střední všeobecné (gymnázium)

24

3,3

vysokoškolské

15

2,1

Celkem

722

100,0

Bez vzdělání

Uchazečů o zaměstnání s vysokoškolským diplomem (kteří nenašli
pracovní uplatnění a vstoupili do registru KoP Vítkov) je celkem 15,
z toho 11 žen.
V roce 2017 došlo i na Vítkovsku k výraznějšímu růstu počtu volných
pracovních míst. V prvním pololetí 2017 se na Vítkovsku pohyboval jejich počet mezi 82 v lednu a 159 v květnu. Ke konci letošního
června nabízeli zaměstnavatelé v tomto regionu prostřednictvím ÚP
ČR 144 volných pracovních míst (1 593 volných pracovních míst za
okres celkem, tj. 9%). Největší zájem je o pomocné pracovníky do
lesa na sázení stromků, pracovníky do výroby plastů a pomocné
stavební dělníky.
Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje
Úřad práce ČR zvýšenou péči, především prostřednictvím nástrojů a opatření Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). APZ přispívá
k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních
a evropských peněz. V tomto ohledu sklízí úspěch především zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli,
realizace APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP)
a společensky účelná pracovní místa (SÚPM), intenzívní poradenská práce s uchazeči o zaměstnání a v neposlední řadě také úzká
spolupráce zaměstnanců agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Během prvního pololetí letošního roku 2017 podpořil
ÚP ČR v rámci projektu ESF celkem 53 uchazečů z Vítkovska, 46
klientů prostřednictvím veřejně prospěšných prací a 7 žadatelům poskytl příspěvek na dojížďku.

Uzavření vítkovské pošty
27. září 2017 bude na Poště Vítkov 1 od 08.00 do 12.00
probíhat převod na nový operační systém. Pošta Vítkov 1 bude
v dopoledních hodinách pro veřejnost uzavřena.

Rada města Vítkova vyhlašuje

KONKURZNÍ
ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky příspěvkové organizace
- Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Požadavky:
• Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných
právních předpisů zejména v oblasti školství,
• zdravotní způsobilost,
• občanská a morální bezúhonnost.
Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. ledna 2018
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně
podepsané přihlášky se všemi požadovanými doklady.
Termín podání přihlášek: 26. září 2017 do 14.00 hod.
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Město Vítkov
Mgr. Oldřich Huška, 1. místostarosta města
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
Obálku označit slovy KONKURZ na ředitele/ku SVČ, Vítkov
– NEOTVÍRAT
Kontakt:
Ing. Zdeněk Kuboň, tel.: 556 312 240
Veškeré informace naleznete na www.vitkov.info

CENY ZA VÝVOZ DLE CENÍKU TS VÍTKOV
Fekální přívěs za traktor – doprava

740,00

hod.

Fekální přívěs za traktor – čerpání/vypouštění

185,00

1/4 h

Fekální přívěs za traktor – uložení fekálií

66,00

m3

V minulém čísle zpravodaje u ceníku vývozu byla chybně uvedena
položka „manipulátor“. Tato se k dané věci nevztahuje. Děkujeme za
pochopení.

NETRADIČNÍ
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2017
Letošní Vítkovská lávka se nesla v neobvyklém duchu, avšak z pohledu nás pořadatelů, tradiční úspěšnosti. Návštěvnost byla sice
téměř o 400 osob nižší, tedy 1200, avšak všichni jsme tušili, že absence vody může způsobit nižší účast.
Extrémní teplo mělo vliv i na slabší účast v odpoledních hodinách,
což se projevilo nezájmem o netradiční přejezdy přes lávku, i když
jsme je pojali s humorem nám vlastním. Zato do soutěže družstev
se nám postupně začalo hlásit více zájemců, než jsme mohli z časových důvodů do soutěže zařadit. Do boje o hodnotné ceny se
zapojila družstva Bacardy, Koktoši, No Balls a Berani. Všichni museli
zdolat štafetu v trojkalhotech a pití 0,5l piva či kofoly, nadojit co nejvíce vody z kravičky (umělohmotný simulátor) a zdolat na trojkolkách
běžecký ovál na stadióně. Všichni bojovali statečně, první a druhé
místo bylo takzvaně o prsa. Vyhrálo družstvo No Balls, druzí byli
Berani, třetí Bacardi a čtvrtí Koktoši. První a druhé družstvo si po
domluvě férově rozdělilo kýtu a soudky piva, třetí družstvo si odneslo fotbalové balóny.
Vítkovská lávka letos hostila Pavlu Barákovou with Soul & Pepper,
Katapult revival a slovenskou zpěvačku Kristínu. Každý si tak přišel
na své, mladší i starší věkové kategorie. Chtěla bych ocenit místní
rodačku Pavlu Barákovou, která svým hlasovým rozsahem okouzlila
snad všechny přítomné.
Celá Lávka by nebyla Lávkou, kdyby se na ní nepodávalo dobré a
rychlé občerstvení, které nám tentokrát zajišťovaly firmy Žitník, Durec, Vysloužilová, La Boheme Cafe, Drgová a FLYing Atelier s. r. o.
Děkujeme Městu Vítkov a všem sponzorům, kteří „lávku“ podpořili finančně či věcně – Semperflex Optimit s.r.o., firma Řehulková, Pavel

Smolka – starosta města Vítkov, Lenka Sonnková - místostarostka
města Vítkov, Oldřich Huška - místostarosta města Vítkov, Stěpán
Hutník s. r. o., Lubomír Matula, Dušan Šindelář - Mezinárodní autodoprava, Miroslav Macáš – Řeznictví Vítkov, Ing. Ivan Krajcar Vítkovská zemědělská s. r.o., Zdeňka Hegarová - La Boheme Cafe,
ZŠaG Vítkov. Poděkování patří také TS města Vítkov, p. o., které již
sice nejsou spoluorganizátory, ale technické zázemí nám pomáhají připravovat a také exceletnímu zvukaři umělecké agentury LEV
z Vítkova, který rychle a čistě zvučil všechny účinkující.
Šestý ročník Vítkovské lávky je za námi a přípravy dalšího ročníku
pomalu začínají. Těšíme se na staronové zázemí „lávky“ - koupaliště a příští termín si již teď zapište do kalendáře - 4. 8. 2018.
Za pořadatele
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Mistrovství Evropy 2017
Ve dnech 22. až 25. června 2017 se v půvabném italském městečku Giulianova konalo Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu.
Stejně jako v minulých letech, tak i v tomto roce se mažoretky SVČ
Vítkov probojovaly do této mezinárodní soutěže. Po náročných
bojích v konkurenci těch nejlepších týmů Evropy se naše děvčata
umístila v kategorii POM POM classic junior na vynikajícím 2. místě, v kategorii Baton classic junior na nádherném 4. místě a v kategorii Baton classic kadet na krásném 5. místě. Děvčatům gratulujeme a přejeme i v následujícím roce spoustu sportovních úspěchů.
Rády bychom poděkovaly všem rodičům, fanouškům, sponzorům
a také městu Vítkov za finanční příspěvek.
Děvčata, přijďte zkusit trénovat 11. září 2017 od 16,30 hodin do
tělocvičny ZŠaG Vítkov, staňte se součástí týmu mistryň světa
a vicemistryň Evropy.

Tak jako každoročně se i letos SVČ Vítkov již od zimních měsíců
připravovalo na letní prázdninovou činnost. Pro děti z Vítkova
a okolí bylo připraveno celkem 8 letních táborů. Tři pobytové tábory
- Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně, Pevnost Boyard
a Zážitková bomba 3 (česko-slovenský tábor). Dále to byly čtyři tábory
příměstské ve Vítkově a jeden tábor příměstský v ZŠ Březové. Každý
tábor měl svůj tematický program. Děti na táborech se zúčastnily
výletů, projížděk na koních, celotáborových her a soutěží, mohly
si vyzkoušet spaní ve stanech, projít stezkou odvahy, vyzkoušet
si svou střeleckou a lukostřeleckou mušku a zúčastnit se dalších
dobrodružných činností. Společně s SVČ Vítkov takto prožilo letošní
letní prázdniny 155 účastníků.

Nabídka kroužků SVČ Vítkov
Název zájmového
kroužku

věk

termín

čas

místo

Divadelní I.

15 - 22
let

neděle

9:00 12:00

SVČ klubovna

Malý sporťák

6 - 8 let

pátek

16:00
-17:30

*

Divadelní II. - Quo
Vadis

12 - 22
let

sobota

10:00
-13:00

SVČ klubovna

Florbal starší
chlapci

12 - 15
let

středa

14:00
-15:30

*

Kynologický

10 - 18
let

sobota

9:00 11:00

Areál SVČ

Florbal mladší
chlapci

8 - 10
let

pátek

14:00
-15:30

*

Nerf liga

6 - 15
let

čtvrtek

14:00
-15:30

Sokolovna
tělocvična

Stolní tenis

9 - 18
let

úterý

16:30
-18:00

Sokolovna
tělocvična

Keramika Větřkovice

6 - 10
let

úterý

13:00
-14:30

ZŠ Větřkovice

Rybářský

9 - 15
let

čtvrtek

15:00
-16:30

Sokolovna
klubovna

16:30
-17:30
15:30
-17:00

*

17:30
-19:00
17:00
-19:00

*

Střelecký

8 - 15
let

středa

14:00
-15:30

pondělí
Mažoretky mladší

6 - 8 let
čtvrtek

Sokolovna
tělocvična
8 - 15
let

pondělí

Lukostřelba

8 - 15
let

úterý

15:00
-16:30

Sokolovna
těloc.,střelnice

Gymnastika

6 - 13
let

úterý

14:00
-15:00

Sokolovna
tělocvična

Mladí hasiči I.

6 - 15
let

pondělí

16:30
-18:30

Sokolovna
tělocvična

Badminton I.

8 - 10
let

pondělí

13:30
-15:00

Sokolovna
tělocvična

Mladí hasiči II.

6 - 15
let

pondělí

16:30
-18:30

Sokolovna
tělocvična

Badminton II.

10 - 12
let

pondělí

15:00
-16:30

Sokolovna
tělocvična

Karate

10 - 12
let

čtvrtek

15:30
-17:00

Tělocvična
SOU Podhradí

Badminton III.

12 - 15
let

pátek

14:00
-15:30

Sokolovna
tělocvična

Počítačový zábavný

6 - 15
let

pondělí

14:00
-15:30

SVČ multimed.
učebna

Taneční - Mixed
dance

8 - 10
let

středa

15:00
-17:30

Sokolovna
malý sál

Programování

8 - 15
let

pondělí

15:30
-17:00

SVČ multimed.
učebna

Klub KaMeRa

10 - 18
let

středa

14:00
-16:00

SVČ multimed.
učebna

Automodelářký I.

7 - 15
let

pátek

14:00
-15:30

SVČ
autodráha

Keramika

7 - 19
let

středa

14:30
-16:00

SVČ keramic.
dílna

Automodelářský
II.

15 - 18
sobota
let

14:00
-16:00

Autodráha TZ
Klokočov

Malý výtvarník

5 - 7 let

čtvrtek

15:00
-16:30

SVČ klubovna
výtvarky

Mažoretky starší

čtvrtek

* Datum zahájení činnosti všech kroužků a informace o místech
budou upřesněny v září na našich stránkách.

Potřebujete kotel, krbová
kamna, bojler, lázeňská
kamna či klimatizaci?
Navštivte náš internetový
obchod za lidové ceny!
www.lednacek.com
tel. kontakt:
724 236 361

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
ZDRAVÉ MĚSTO
PŘINÁŠÍ NOVÉ
AKTIVITY

Připomínáme, že až do 18. září můžete odevzdávat do soutěže
„Okurky pod víčkem“ své kulinářské výtvory. Porotci se už po dvou
ročnících „sladkých marmeládových pokušení“ moc těší na změnu.
Vyhlášení výsledků a předání cen ze všech tří soutěží proběhne
23. září na vítkovském náměstí v rámci akce Za plotem. Je pro vás
připraven bohatý program – harmonikář, minijarmark, dílničky pro
děti a také bohaté občerstvení.
Město Vítkov vyhlašuje soutěž o nejlepší nakládané
okurky 2017

OKURKY POD VÍČKEM
Již léta se u vás dědí recept na nakládané okurky? Rádi
experimentujete a hledáte nové chutě? Pak právě vám je
určena tato soutěž.
Podrobné podmínky najdete na www.vitkov.info
Také Vítkov se připojuje k výzvě
Státního
zdravotního
ústavu,
který ve spolupráci s Katedrou
rekreologie FTK UP v Olomouci a za
podpory Ministerstva zdravotnictví
ČR vyhlásil celorepublikovou výzvu
PARKY V POHYBU!
Od 6. září budeme cvičit každou
středu od 9.00 hodin v parčíku
za kulturním domem. Cvičení je
vhodné i pro začátečníky.
Výběr cviků bude zaměřen na
seniorskou kategorii.
Od října bychom chtěli rozjet cvičení
pro maminky s kočárky a případně
další věkové skupiny.
Přijďte se podívat na první lekci a
vyzkoušet si cvičení na čerstvém
vzduchu.
Odhoďte zábrany a zhluboka se
nadechněte čerstvého vzduchu.

ZA PLOTEM
Také v letošním roce jsme ve Vítkově posuzovali rozkvetlá okna
a balkóny. Ceny za své výsadby si letos převezmou Zdeňka Vlčková,
Rostislav Imrýšek, Marcela Halušková a Dana a Stanislav Brožkovi.
V doplňkové soutěži Zdraví a krása ukrytá v bylinkách si cenu odnese
paní Vlasta Martínková nejen za svou krásnou bylinkovou zahrádku,
ale také za zpracování a uskladnění bylin. Při návštěvě bylo vidět, že
paní Martínková bylinky nejen pěstuje, ale také zpracovává s velkou
láskou.

Hudba v myšlenkách
Masarykových
Zveme vás 19. září v 18.00 hod.
do modlitebny Českobratrské
církve evangelické na jedinečný
koncert věnovaný velké osobnosti českých dějin – T. G. Masarykovi.
Vybraná hudba plynule navazuje a spojuje množství citátů
i významných momentů ze života T. G. Masaryka, „Prezidenta Osvoboditele“, který je i dnes
symbolem ideálů svobody a demokracie, souladu slov a činů.
Připomeňme si jeho myšlenky
a zásady u příležitosti osmdesátého výročí jeho úmrtí (14. září
1937), jež předchází blížícímu
se stému výročí naší republiky.
V programu se představí Jitka Baštová (akordeon), která
v letech 2004 - 2009 studovala
pardubickou konzervatoř a absolvovala hru na akordeon ve
třídě prof. Ireny Holomkové. Po
absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických
umění v Bratislavě, kde v roce 2014 dokončila magisterské studium
ve třídě doc. Borise Lenka.
Jako akordeonistka vystupuje sólově, ale i v komorních seskupe-

ních, např. v duu se sopranistkou Lucií Černou. Její sólový repertoár tvoří zejména originální koncertní kompozice pro akordeon. Velice ráda
však interpretuje také převzaté kompozice autorů starších epoch – klavírní skladby D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna atd.
Na loutnu ji doprovodí Jindřich Macek, který již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři
Pardubice absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským
koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické
fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005).
V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Při
interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou.

Nejen pro knihomoly
V Opavské ulici poblíž domu č. 56 se na stodole pana Tvrdého objevila v srpnu knižní budka. Nejde o žádný originální nápad. První taková
knihovnička se objevila již v minulém století v americkém Wisconsinu
v podobě daru jedné místní paní učitelce. Myšlenka se rychle rozšířila
nejen po americkém kontinentu, ale začala dobývat Evropu a dokonce se objevila i v exotických destinacích.
Knižní budka má posloužit těm lidem, kteří chtějí najít nový domov
pro staré knihy. A samozřejmě těm, kteří rádi čtou. Platí jednoduché
pravidlo - přečti a vrať, nebo knihu vyměň za jinou.
„Knižní budku jsem vyrobila z toho, co dům dal. Dostala tak
druhou šanci vyřazená lednička a rozbité kachličky. Budka si
zevnějškem neklade žádné estetické cíle. Jen jsem si říkala, že
takováto podoba budky přitáhne pozornost, bude odolávat i nevlídnému počasí a bude vyžadovat minimální údržbu.
Někde jsou takovéto budky nazývané sousedskými knihovničkami. Bohužel tato část Vítkova není příliš zalidněna a ani není
u frekventované silnice. Ale může posloužiti jako cíl vycházky“,
uvedla autorka Dáša Dušková.

Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích
spotřebičů,

hledá muže nebo ženu na pozici

REFERENT LOGISTIKY

Náplň práce, okruh činností:
• řízení skladových zásob
• řízení požadavků na sériové dodávky
• evidence reklamací od odběratelů a spolupráce na jejich
vyřešení
• fakturace související s prodejem výrobků a jednicového
materiálu dle účetních a daňových předpisů
• kontrolu dodržování smluvních podmínek, sjednaných cen,
termínů a dodávek ze strany odběratele
Požadujeme:
• úplné střední vzdělání
• pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
• organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost,
spolehlivost, smysl pro pořádek, časová flexibilita
• znalost práce s výrobním systémem AXAPTA a informačním
systémem PALSTAT výhodou
• pokročilá znalost AJ
• ŘP skup. B
Nabízíme:
• zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
• zaměstnanecké výhody: po roce 5. týden dovolené, závodní
stravování s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti
chřipce, zvýhodněné volání u mobilního operátora

SVĚTLUŠKA

v knihovně čtvrtým rokem
Město Vítkov se prostřednictvím městské knihovny připojuje
k pořádání již 15. ročníku celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“.
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška,
jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým
postižením.
Zakoupením sbírkového předmětu (tykadlo, náramek se svítícím
nápisem, píšťalka, magnet a další) přispějete na speciální
pomůcky pro slabozraké a nevidomé.
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 2017 vždy v půjčovní
době knihovny.

Místo výkonu práce:

Budišov nad Budišovkou

Pracovní poměr:

doba určitá – zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou

Termín nástupu:

dohodou

Další informace poskytne: Zdeněk Hellebrand, 556 317
444, personalistika@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis:
na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na
http://www.linaset.cz/nabidka-prace

JAKÝ BYL LOŇSKÝ ŠKOLNÍ
ROK ANEB REKAPITULACE
2016/2017
Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Školní rok 2017/2018 začal a my ho zahájíme zhodnocením
loňského, během něhož se toho událo opravdu dost. Pomyslné
„první zvonění“ jsme s novými studenty slyšeli v Dělnickém domě
v Odrách, kde proběhlo slavnostní zahájení, potom se konaly adaptační a sportovní kurzy. Ještě během září se naši automechanici
úspěšně účastnili přespolního běhu v Rožnově pod Radhoštěm.
Říjen přivítal Mirek Macáš, student 2. ročníku oboru automechanik,
1. místem v pěvecké soutěži „Slavíci ve školní lavici“. Kadeřnice
a kosmetičky vytvořily nové proměny svých spolužaček a vše ukončila stylová oslava Halloweenu na praxích.
Do dalšího klání se v listopadu pustil Jakub Filip, kadeřník 3. ročníku, který vyhrál soutěž Koruna kreativity a postoupil do celostátního
finále. Následovala účast na přehlídkách středních škol a česání
dětí ve školní družině oderské základní školy.
Čtvrtý měsíc školy přinesl soutěž oboru prodavač Profesia cup, kde
natáčel štáb pořadu Študuj u nás. Od firmy Hyundai jsme získali pro
výuku auto za 1 Kč a konal se Den otevřených dveří.
V lednu ve své krasojízdě pokračoval Jakub Filip, který z finále výše
zmíněné kadeřnické soutěže dovezl 2. místo, konal se turnaj ve stolním tenise, v němž to všem „natřeli“ kuchaři, kteří se navíc v závěru
měsíce pochlubili výbornými karlovarskými knedlíky.
Druhé pololetí jsme zahájili pracovní stáží kadeřníků ve španělské
Cordobě. Proběhlo módní přehlídkové turné pro žáky základních
škol z blízkého okolí, na němž jim sami studenti představili naši
školu a nabízené obory.
Březen byl ve znamení sportu a soutěžení. První ročníky si užily lyžařský kurz v Jeseníkách, naše masérky se účastnily okresního kola
ve florbalu a opakovaně bodovali ve zpěvu Mirek Macáš, tentokrát

na Talentu Havířov,
a Jakub Filip s pánským účesem na Harmonii.
Duben odstartovala
již tradiční kreativní soutěž naší školy
Ateliér fantazie a výměnný pobyt na Slovensku ve spřátelené
střední škole v Dolnom Kubíně. Potom
přišly na řadu praktické maturity, poslední zvonění a spíše
smutná akce Absolventi, sbohem!, kde
jsme se rozloučili se
závěrečnými ročníky.
Květen zcela patřil,
stejně jako na jiných
středních
školách
v České republice, státní maturitě a červen jednotným závěrečným
zkouškám, jejichž završením bylo slavnostní předání maturitních
vysvědčení a výučních listů. Pozadu nezůstaly ani ostatní obory.
Kadeřnice, maséři a prodavači vyrazili v rámci environmentální výchovy na Velký Javorník.
Kromě toho všeho škola během celého školního roku pořádala školení v odborných dovednostech pro jednotlivá odvětví. U příležitosti
státních svátků a významných mezinárodních dnů se uskutečnilo
netradiční focení třídních kolektivů a za zmínku stojí také volnočasové aktivity domova mládeže.
Naši žáci také po celou dobu pilně pracovali a nabízeli na svých
odborných pracovištích své služby široké veřejnosti, kde česali, stříhali, líčili, masírovali, vařili, opravovali, prodávali, spolupracovali se

školními družinami, dětskými domovy i domovy
důchodců. A co napsat závěrem? Těšme se, co
přinese nový školní rok!
VÍCE INFORMACÍ MŮŽETE NAJÍT:
webové stránky – www.ssodry.cz
facebook – Střední škola Odry – oficiální stránka
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

ZALOŽENÍ ODDÍLU BOXU VE VÍTKOVĚ
Vážení sportovní přátelé, oznamujeme vám tímto, že oddíl boxu ve Vítkově je
v provozu již od dubna letošního roku a po letní přestávce opět zahajujeme tréninky.
V oddílu máme žáky i dorostence, chlapce i dívky. Trénujeme třikrát týdně v tělocvičně
školy v Opavské ulici a děkujeme jejímu vedení za poskytování těchto prostor. Rádi
bychom doplnili oddíl o určitý počet nových členů (chlapce i dívky školního věku),
kteří by měli zájem časem reprezentovat město Vítkov. Také jsme zaznamenali
zájem dospělých o možnost kondičních tréninků, které bychom realizovali dle počtu
účastníků. Zájemci o tyto tréninky se mohou informovat na tel. čísle 778 042 777.
Naše základna má nyní dvacet členů registrovaných pod Tělovýchovnou jednotou
Vítkov. Po letních prázdninách se budeme zúčastňovat soutěží v boxu. Děkujeme
rodičům našich současných členů za jejich spolupráci a podporu a rovněž Tělovýchovné
jednotě ve Vítkově, především jejímu předsedovi p. Vašátkovi, za jejich podporu při
zakládání oddílu.
S pozdravem Sportu zdar!
Deszkás Ivan, předseda oddílu, trenér ll. třídy

POZVÁNKA NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMOVA
VÍTKOV
Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin na prohlídku nově
zrekonstruovaného Domova Vítkov, příspěvkové organizace Moravskoslezského
kraje, v rámci našeho Dne otevřených dveří. Těšíme se na vaši návštěvu.
Jan Seidler
Ředitel Domova Vítkov p. o.

Příměstské tábory
Příměstské tábory se v poslední
době těší čím dál většímu zájmu
jak dětí, tak především rodičů.
V době hlavních prázdnin tak mají
pracující rodiče o své ratolesti
postaráno. Velkou výhodou je
pak také to, že jsou děti rodičům
nablízku.
Školní družina a školní klub
pořádají tyto příměstské tábory
s nemalým úspěchem každoročně.
Bylo tomu tak i o letošních
prázdninách. Celkem se pěti
příměstských táborů zúčastnilo
135 dětí.
Hned v prvním srpnovém týdnu
se uskutečnil tábor Hudebně
– malířský určen žákům 1. –
5. Ročníku, na kterém si děti
vyzkoušely malování pastelem,
nádherné stromy ztvárnily barvami
na velká plátna a seznámily se
také s netradičními hudebními nástroji jako je například didgeridoo,
panova flétna či africké bubínky.
Druhý srpnový týden patřil táboru Výtvarně – turistickému, ten byl
určen žákům 1. – 4. ročníku. I na tomto táboře si děti osvojily nové
výtvarné techniky, jako je malování na tričko pomocí šablon, na
porcelánový hrneček, enkaustiku (což je malování voskem pomocí
speciální žehličky) a zdokonalovaly se v malbě s temperovými
barvami. Krásné počasí využili účastníci tábora k výletům a to pěší
túrou na Podhradí ke splavu. Navštívili také Katovnu v Odrách,
kde si mohly děti prohlédnout mučící nástroje a vyslechly si příběh
o loupežníku Šimákovi a skřítcích Prutníčcích.
V třetím týdnu se sešly v prostorách školy všechny zručné děti na
táboře rukodělném, který byl určen rovněž žákům 1. – 4. ročníku.
V programu tohoto tábora bylo tvoření z keramické hlíny, pediku,
drátkování, malování na trička a na sklenice. Děti navštívily
moštárnu, sýrárnu a hřebčín v Klokočově.
Ve čtvrtém týdnu se uskutečnily tábory hned dva. Jeden byl určen
budoucím prvňáčkům s příhodným názvem Budu prvňáčkem.
Budoucí školáci se zde seznámili s prostory školy, družiny, školního
hřiště. Čekalo je vodní překvapení v podobě vodního fotbalu či obří
vodní skluzavky. Druhý tábor toho týdne byl sportovní, určený žákům
5. – 9. ročníků. Náplní tohoto tábora byl především sport ve všech
možných podobách: fotbal, florbal, volejbal, paintball, basketbal.
Nechyběla ani tradiční langošpárty, posezení u táboráku, retro hra,
nebo tolik oblíbená noční hra.
I když je příprava i samotná realizace příměstských táborů velmi
náročná, spokojenost a radost v dětských očích je pro organizátory
tou největší odměnou.
Karína Kopecká
vedoucí školní družiny a školního klubu

Školní rok 2017/2018 zahájen
V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok přivítáním 59 žáků
prvních tříd základní školy, které se konalo v kulturním domě ve
Vítkově. Žáci jsou rozdělení do tří prvních tříd. Jejich třídními
učitelkami se staly velmi zkušené elementaristky Mgr. Dagmar
Lanková, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Lenka Hauerlandová. Žáci

obdrželi pamětní listy a drobné upomínkové předměty. Město Vítkov
darovalo každému žákovi soupravu pastelek se jménem jednotlivého
žáka.
Odpoledne jsme přivítali v reprezentačním sále Městského
úřadu ve Vítkově slavnostní imatrikulací 19 žáků primy a 22 žáků
1. ročníku gymnázia. Třídní učitelky Mgr. Jitka Složilová a Mgr.
Milena Mačáková představily jednotlivé žáky a ti se zapsali do
pamětní knihy města. Žákům a rodičům byli představeni vyučující
jednotlivých předmětů primy a kvinty. O skvělý kulturní program se
postarali sólisté Slezského divadla v Opavě.
Hned v prvních zářijových dnech se uskuteční adaptační kurzy pro
nové kolektivy prvních, pátých a šestých tříd základní školy a primy
a 1. ročníku gymnázia. Kurzy povedou zkušení lektoři z Eurotopie
Opava.
Žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd absolvují 10 lekcí plavání
v Městských lázních v Opavě. Plavecký výcvik se stal od 1. 9.
2017 povinnou součástí školního vzdělávacího programu. Každý
žák prvního stupně základní školy má povinnost v rámci výuky
tělesné výchovy absolvovat v průběhu docházky na prvním stupni
40 vyučovacích hodin plavání. Pronájem bazénu a platy instruktorů
plavání hradí škola ze svých prostředků. Novinkou je úplata za
dopravu na plavání, kterou doposud hradili zákonní zástupci
žáka. Požádali jsme o dotaci a získali jsme finanční prostředky
z Rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních
školách ve výši 113.400,- Kč na úhradu dopravy na plavání.
Žáci čtvrtých a pátých tříd absolvují v podzimních měsících jednu
čtyřhodinovou lekci dopravní výchovy na Dopravním hřišti v Odrách.
Náklady spojené s výukou hradí Město Vítkov.
Tradicí na naší škole se staly turistické přechody různých pohoří.
Podali jsme žádost o dotaci z Euroregionu Silesia na projekt
Poznáváme Slezské Beskydy. Žáci kvinty – oktávy se ke konci září
2017 vydají společně s kolegy a žáky z partnerské školy z Kalet na
týdenní turistický přechod Slezských Beskyd na polské straně. Akce
se účastní 44 žáků a 6 pedagogů. Celkové náklady 397.953,- Kč.
Od 1. září 2017 do 31. 8. 2019 budeme realizovat projekt Společně
ve středním vzdělávání – šablony SŠ a VOŠ. Dotaci ve 469.020,- Kč
použijeme na náklady spojené se vznikem nového pracovního místa
školní asistent, dále na další vzdělávání pedagogických pracovníků
a na vznik skupin pro doučování žáků.
Druhým rokem bude pokračovat realizace projektu Podpora inkluze
v Moravskoslezském kraji. Svoji činnost zahájí 3 zájmové kroužky.

Kroužek přírodovědný pod vedením Mgr. Kristýny Krajčí, kroužek
ICT pod vedením Petra Ambrože a kroužek finanční gramotnosti
pod vedením Mgr. Jany Ambrožové. Od října 2017 do června 2018
bude zrealizováno devět Klubů pro rodiče. Výraznou měrou bude
podpořeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzniknou tři
skupiny doučování žáků na základní škole. Ve své činnosti bude
pokračovat školní psycholožka Mgr. Ivona Binarová a speciální
pedagožka Mgr. Petra Grossmannová.
Z projektu Obědy pro děti společnosti Women for Women se nám
podařilo zajistit finanční prostředky pro stravování 56 dětí pro školní
rok 2017/2018 ve výši 245.000 Kč.
Podařilo se nám rovněž zajistit jedenáct asistentů pedagoga pro žáky
s tělesným postižením, poruchou autistického spektra, syndromem
opozičního vzdoru, středně těžkým mentálním postižením, ADHD
a poruchami učení.
V plném proudu je rovněž příprava Společenského plesu školy se
slavnostním šerpováním maturantů, který se uskuteční v pátek
8. prosince 2017 v kulturním domě ve Vítkově a Dětského maškarního
plesu, který se uskuteční v sobotu 20. ledna 2018 rovněž v kulturním
domě ve Vítkově.
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu se staly lyžařské
kurzy. Pro žáky sedmých tříd a septimy se uskuteční od 2. 1. 2018
do 6. 1. 2018 na Grúni, pro žáky 1. ročníku gymnázia a kvinty se
bude konat od 5. 2. 2018 do 10. 2. 2018 na Dolní Moravě, pro žáky
prvních – pátých tříd základní školy je připravena lyžařská školička

na Vaňkově kopci od 5. 2. 2018 do 9. 2. 2018.
Dny otevřených dveří se uskuteční pro návštěvníky z řad budoucích
žáků a zákonných zástupců žáků 14. 11. 2017, 5. 12. 2017 a 11. 1.
2018.
Zápis do prvních tříd proběhne v pátek 7. dubna 2018 v budově
prvního stupně základní školy.
Pro budoucí žáky gymnázia jsou připraveny přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám z jazyka českého a matematiky pod vedením
zkušených pedagogů.
Ve své činnosti bude pokračovat pěvecký sbor školy pod vedením
Mgr. Heleny Kozlové a Mgr. Jany Brožové.
Ve školní družině vznikne 11 oddělení pro 330 žáků prvního stupně.
Školní klub pro žáky 2. stupně pojme 195 žáků a je určen žákům
druhého stupně základní školy a primy – kvarty gymnázia. Pro žáky
kvinty – oktávy je v provozu i v letošním roce studovna.
Školní rok 2017/2018 se ponese v duchu hned několika významných
školských událostí ve Vítkově. Oslavíme 25 let vzájemné spolupráce
mezi základní školou z Vítkova a polských Kalet, dále 65 let od
založení gymnázia, 95 let od vzniku Základní školy v Komenského
ulici a 5 let společné činnosti Základní školy a gymnázia Vítkov.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Výprodej
vyřazených
knih
V Městské knihovně Vítkov
probíhá v období od 21. srpna do
15. září 2017 výprodej vyřazených
knih.
Výprodej se koná vždy v půjčovní
době knihovny. Cena 5 Kč/
ks. Seznam vyřazených knih
naleznete na www.vitkov.info.
Seznam nebude v průběhu
výprodeje aktualizován.

Nadační fond
VÍTKOVICE STEEL
rozdělí letos
neziskovým
organizacím 2 mil
Kč

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
vyhlašuje příjem žádostí o udělení
finanční podpory. Tato výzva je
určená organizacím či jednotlivcům,
kteří zašlou zajímavý projekt se
zaměřením na aktivity dětí a seniorů
v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu
nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
dlouhodobě podporuje kvalitnější
péči o děti s mentálním nebo
fyzickým hendikepem, vzdělávání
a volnočasové vyžití mládeže
a pomáhá seniorům k důstojnému
a plnohodnotnému životu.
Pro získání finanční podpory
Vašeho projektu realizovaného
v Moravskoslezském kraji v roce
2017, posílejte své žádosti v termínu
od 1. září do 20. října 2017. Jak
zažádat o podporu a další informace
o Nadačním fondu najdete na webu
www.vitkovicesteel.com. O přidělení
finančních příspěvků rozhodne
správní rada Nadačního fondu
VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu
2017.
V případě dotazů, prosím, použijte
e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.
com

Odborné sociální
poradenství v oblasti
dluhové problematiky

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003559
Oddlužení a významné změny v
insolvenčním zákoně po novele
Dovolte,
abychom
vás
informovali
o nejdůležitějších změnách, které po
účinnosti novely insolvenčního zákona
182/2006 Sb., od 1. 7. 2017 nastaly
v souvislosti s řešením úpadku oddlužením.
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

Změna v přidělování případů
insolvenčním správcům
Nebude nutné mít sídlo nebo provozovnu
v každém jednotlivém okrese podle
obecných soudů dlužníků, ale postačí mít
sídlo nebo provozovnu v kraji. Do seznamu
dlužníků se vždy zapíše pouze sídlo
insolvenčního správce, případně jedna
provozovna. Jednání s dlužníkem musí být
přítomen insolvenční správce. Předejde se
tak přidělení případu do jiného vzdáleného
kraje.
Podání návrhu na řešení úpadku oddlužením
Návrh na povolení oddlužení musí být za
dlužníka sepsán a podán buď advokátem,
notářem, soudním exekutorem, insolvenčním
správcem anebo akreditovanou osobou.
Akreditovanou osobou se rozumí právnická
osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva
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www.semperitgroup.com

spravedlnosti udělena akreditace pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení
podle insolvenčního zákona. Přičemž
v případě akreditovaných subjektů, jako je
také Odborné sociální poradenství Charity
Odry, je takové poradenství, jak je uvedeno
výše, bezplatné, není možné za sepsání
a podání návrhu na povolení oddlužení
požadovat odměnu. Ostatní kvalifikované
osoby advokáti, notáři, soudní exekutoři
a insolvenční správci budou moci požadovat
odměnu, ale pouze ve výši stanovené
§ 390a odst. 3, konkrétně částku 4.000 Kč
bez DPH a v případě společného oddlužení
manželů částku 6.000 Kč bez DPH, přičemž
v odměně bude zahrnuta i náhrada nákladů
vynaložených v souvislosti se sepsáním
a podáním návrhu.

DOBROVOLNÍCI
SI ZASLOUŽÍ
OCENĚNÍ
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

Schůze věřitelů
Další novinkou je změna - schůze věřitelů
v případě oddlužení se svolá na návrh
nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž
pohledávky počítané podle § 49 odst.
1 insolvenčního zákona činí zároveň nadpoloviční
většinu přihlášených pohledávek. Tato změna
reaguje na trvající nezájem věřitelů účastnit se
svolávaných schůzí. Nově se tak stanoví, že
věřitelé musí projevit zájem na svolání schůze,
aby nedocházelo ke zbytečnému svolávání
schůzí.
Závěr
Další změny týkající se oddlužení se v současné
době projednávají v Poslanecké sněmovně.
Navrhuje se zavedení možnosti splnění
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
spolu se splátkovým kalendářem. Oddlužení by
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pak mělo trvat 3 roky, 5 let nebo 7 let v závislosti
na výši uhrazených pohledávek, přičemž
varianta na 7 let umožňuje dlužníkům za splnění
ostatních zákonných podmínek uhradit méně
než 30% pohledávek. Tato navrhovaná změna
je velice diskutovaná a zejména mezi věřiteli
se objevuje kritika této změny. Nezbývá než si
počkat v jakém znění, a zda vůbec navrhované
změny projdou legislativním procesem.
Kontakt:
Odborné sociální poradenství zaměřené na
dluhovou problematiku Charita Odry, Hranická
1110/32, Odry. Telefon: 604 645 378, 731 228
547

Dobrovolnické
centrum
Elim
Opava, o. p. s., se zapojilo do
celorepublikového
projektu
s názvem Křesadlo, jehož cílem
je ocenit práci dobrovolníků neboli
„obyčejných” lidí, kteří dělají
neobyčejné věci. „O těchto lidech
nemusíme mít častokrát ani
zdání, že existují,“ říká Ondřej
Smolen z dobrovolnického centra
a dodává: „Chceme upozornit
na přínos dobrovolnických
činností v naší společnosti,
zviditelnit
příběhy
těchto
neobyčejných lidí, kteří dělají
své skutky ve svém volném
čase pro dobro druhých. Naším
dalším cílem je udělat osvětu
o dobrovolnictví a přiblížit, co
vlastně dobrovolnictví je a jak
moc je zapotřebí.“
Ve slezské metropoli letos proběhne 1. ročník udílení cen Křesadlo
pro dobrovolníky Opavska, Hlučínska, Vítkovska a Bruntálska.
„Pokud znáte někoho, kdo by
si ocenění zasloužil, máte možnost jej nyní nominovat. Měl
by to být člověk, který věnuje
svůj čas a schopnosti pomoci druhým, pomáhá realizovat
nevšední kulturní, sportovní
a komunitní projekty, motivuje
pro dobrovolnictví všechny lidi
kolem sebe či pracuje s dětmi
a mládeží. Zároveň tuto aktivitu
vykoná bez nároku na odměnu,“ doplnila koordinátorka centra Ivana Kramná. Své nominace
můžete zaslat prostřednictvím
webových stránek www.dobrovolniciopava.cz/kresadlo nebo vyplnit
formulář přímo v dobrovolnickém
centru, a to do 30. září.
Z přijatých návrhů vybere porota
složená ze zástupců města,
sociálních
organizací,
firem
či tisku šest dobrovolníků. Ti
cenu
Křesadlo
převezmou
z rukou primátora Radima Křupaly
30. listopadu v Sále purkmistrů
Obecního domu.
Více informací o projektu se
dozvíte na e-mailu: dobrovolnici@
elimopava.cz nebo telefonicky
u koordinátorů dobrovolnického
centra Ivany Kramné (775 706
558) či Ondřeje Smolena (775 938
563).

KALENDÁŘ AKCÍ
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny, cena 5 Kč za
knihu.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

28. 9.
14.00 hod.

HRADNÍ SLAVNOST NA POČET SV. VÁCLAVA
Zřícenina hradu Vikštejn.

30. 9.

DEN ZDRAVÍ

1. – 30. 9.

V KNIHOVNĚ ZAZÁŘÍ SVĚTLUŠKA
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 2017
vždy v půjčovní době knihovny.

2. 10.

NA SEMAFORU ZELENÁ
Koncert ke Dni seniorů.

7. 9.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

6. 10.,
17.00 hod.

VÝSTAVA OBRAZŮ OPAVSKÉ VÝTVARNÉ
SKUPINY X
Kulturní dům – velká výstavní síň.

7.10.
8. 9.

DOPRAVNÍ AKCE - DEN BEZ ÚRAZU PRO ZŠ
VĚTŘKOVICE
SVČ Vítkov pořádá pro ZŠ Větřkovice dopravní
akci s Dnem bez úrazu. Akce proběhne ve
vítkovském parku. Děti si vyzkoušejí jízdu na
kolech a po vyznačené trase budou plnit úkoly a
odpovídat na otázky z dopravní výchovy a
bezpečnosti na silnicích.

PŘÁTELSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS VÍTKOV –
KALETY
Sportovní areál Vítkov.

24. 10.
19.00 hod.

TWO MEN SHOW
Krásný a krásnější
Vtipné improvizační představení dvou herců.
Kulturní dům Vítkov.

21. 8. – 15. 9.

11. 9.
TAI JI QUAN VÍTKOV
17.15 - 19.15 h. První hodina cvičení – zkušební. Přijďte si
vyzkoušet, rozhodnout se, zda vám toto cvičení
bude vyhovovat.
ZŠaG Vítkov, Komenského, gymnastický sál.
19. 9.
18.00 hod.

KONCERT „HUDBA V MYŠLENKÁCH
MASARYKOVÝCH“
Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově.

21. 9.
17.00 hod.

ZLATÝ VLAK (PO) VÁLEČNÁ ZÁHADA
Přednáška autora literatury faktu Milana Zachy
Kučery.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

23. 9.
8.00 hod.

ZA PLOTEM
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.

26. 9.
15.00 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, turnaj
v lukostřelbě, jenž se uskuteční na venkovní
střelnici vedle sokolovny. Nejlepší střelce čeká
diplom a sladká odměna. Účastníci turnaje se
zároveň mohou přihlásit do zájmového kroužku
lukostřelba, který bude každé úterý od 15.00 hod.
na střelnici a za nepříznivého počasí v sokolovně.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
SVČ Vítkov připravuje pro děti podzimní prázdniny se spaním v
SVČ od 26. 10. – 27. 10. 2017.
Bližší informace o programu dostanou děti ve škole na letáčku a
také budou zveřejněny na našich webových stránkách.
PROGRAM LETNÍHO KINA SVČ VÍTKOV
1. 9.
8. 9.
15. 9.

Trollové (animovaná komedie)
Špunti na vodě (komedie, ČR)
Trhák (komedie, ČR)

Promítáme v 21.00 hod. (podle počasí). Jednotné vstupné: 60 Kč.
Změna programu vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se
projekce posouvá na sobotu, popř. neděli.
PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ V NZDM TUNNEL
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6-26 let
(„ŠKOLA ZAČÍNÁ“)
4.9.
6.9.
7.9.
11.9.
13.9.
14.9.
18.9.
20.9.
21.9.
26.9.
27.9.

Beseda – Aktivity, kroužky, družina
Filmové odpoledne – (Jak se krotí krokodýli)
Hra – Hádej, kdo jsem?
Turnaj skákání přes švihadlo
Filmové odpoledne – (volný výběr)
Beseda – Školní pomůcky
Turnaj piškvorky
Filmové odpoledne – (Muzikál ze střední)
Beseda – Doučování, pomoc se školou
Herní odpoledne
Filmové odpoledne – (volný výběr)

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