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Začátek školního roku 2015/2016
Základní škola a gymnázium ve Vítkově (ZŠaG) přivítala 68 prvňáčků. Je to
mírný pokles oproti předchozím létům,
ale to kopíruje celorepublikovou nižší
porodnost. Celkový počet žáků včetně
gymnázia je 688.
Na ZŠaG Vítkov působí 69 pedagogických pracovníků. Výchovně vzdělávací
proces je uskutečňován podle pěti školních vzdělávacích programů. Ve školní
družině je zřízeno 12 oddělení a dále
zde pracuje jeden školní klub. Personálně řídí výchovně vzdělávací práci
13 vychovatelů. Bylo zde také zřízeno
za podpory KÚ MSK školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje jeden
speciální pedagog.
Mateřskou školu Vítkov (MŠ) i s jejími
odloučenými pracovišti navštěvuje letos
208 dětí, třídy jsou maximálně využity
z hlediska možné kapacity, volná místa
jsou jen mimo Vítkov.
V MŠ pracuje celkem 18 pedagogických pracovnic a 1 asistentka pedagoga
Ve školním roce 2015/2016 budou děti
pracovat podle školního vzdělávacího
programu s názvem “Otevři si dveře do
světa“.
V mateřské škole v Husově ulici je zřízena logopedická třída pro děti s vadami
řeči, navštěvuje ji 14 dětí.
Středisko volného času Vítkov (SVČ)
stále ještě přijímá děti do zájmových
útvarů, kterých je letos 42.
Předpokládaný počet dětí v ZÚ školním
roce 2015/16 je prozatím 400.
Celkový průběh všech aktivit SVČ zajišťuje 42 zaměstnanců, nejsou zde uvedeni dobrovolníci, jejichž počet se každoročně odvíjí od počtu akcí.
Základní škola Jana Zajíce Vítkov bude
v roce 2015/2016 vzdělávat v 10 třídách
asi110 dětí a žáků.
Ve školní družině jsou zřízena 2 oddělení a dále zde pracuje jedno oddělení
školní klubu.
1. - 9. ročník základní školy, 1. - 9. ročník základní školy praktické,1 třída základní školy speciální (1. - 10. ročník),
přípravná třída pro děti se sociálním
znevýhodněním. Pracuje zde 17 pedagogů včetně vychovatelů.
Základní umělecká škola Vítkov (ZUŠ) také stále ještě přijímá žáky, předpoklad je stejný jako minulý rok 316.
Organizace poskytuje vzdělávání ve třech uměleckých oborech – hudebním, tanečním a výtvarném.
Ve škole vyučuje 18 pedagogických pracovníků, z toho 4 na dohody o pracovní činnosti a 8 na zkrácený pracovní úvazek.
Střední škola, Vítkov - Podhradí, příspěvková organizace, byly sloučeny Střední škola, Vítkov - Podhradí a Střední škola, Odry.
Přejímající organizací se stala Střední škola v Odrách. Sloučená škola má v letošním školním roce celkem 17 tříd a téměř 350 žáků. 40
ubytovaných na domově mládeže a cca 50 strávníků. Počet zaměstnanců je nyní 53.
Škola nabízí tyto obory: kadeřník, kosmetické služby, prodavač, výrobce textilií, rekondiční a sportovní masér, opravářské práce, pečovatelské služby.
Lenka Sonnková
místostarosta města

AKTUALITY Z RADNICE
Zprávy z jednání rady města dne 1.9.2015 a jednání zastupitelstva města dne 2. 9. 2015.
Zastupitelstvo souhlasilo s nákupem nového vozidla pro Městskou
policii Vítkov, neboť vozidlo Škoda Fabia, které nyní používá, je již
ve špatném technickém stavu. V roce 2016 bude za účelem zakoupení nového vozidla vypsáno výběrové řízení.
Dále byla vydána nová vyhláška Města Vítkova č. 2/2015, která
stanovuje pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství
a vyčlenuje pozemky, kde již psi volně pobíhat nemohou. Jedná se
o prostory kolem dětského hřiště společnosti Lidl.

Jak rada města tak i zastupitelstvo vzaly na vědomí zprávu oddělení
kultury o programu a organizačním zabezpečení Dne města 2016
a uložily zařadit do rozpočtu města částku ve výši 500 tis. Kč. Co
se týká programu, zatím se pracuje pouze s návrhy, jež vyšly z dotazníkového šetření a není ještě rozhodnuto, kteří interpreti budou
pozváni. Určitě vám mohu slíbit, že dojde k posílení programu pro
děti. Den města proběhne 4. 6. 2016.
Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuálních dotací
města na II. pololetí 2015 v celkové výši 228.700 Kč. Žádosti podalo
14 subjektů na 21 projektů s rozpočtem o celkové výši 596.716 Kč.
Požadovaná částka činila 431.645 Kč.

ZM vydalo Pravidla k poskytnutí půjček k tvorbě a užití účelových
prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova, která nahradila
původní pravidla. Došlo ke změně smluvní pokuty při prodlení ve
splácení úvěru z 0,5 % na 0,2 %.
V týdnu 5. - 11. 10. 2015 proběhne v ČR celostátní program Týden
knihoven, který je doprovázený různými podpůrnými akcemi. Jednou z nich je také tzv. amnestie na upomínky, kterou RM schválila.
V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny dokumenty,
které již mají delší dobu půjčeny, a poplatek za upomínku jim bude
odpuštěn.
Rada také schválila smlouvu o odběru elektrické energie s Římskokatolickou farností Vítkov, podle které bude město hradit osvětlení
tří ciferníků na věži farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve
Vítkově.

Zastupitelstvo rozhodlo dále o přijetí dotace z Operačního programu
životní prostředí na projekt – Energetické úspory objektu sokolovny
v Klokočově.
Rada se také dále zabývala řadou pronájmů či pachtů pozemků,
přidělením bytů mimo pořadí a dalšími body. Vše lze dohledat na
stránkách města v sekci samospráva - rada města - usnesení rady.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

MĚSTSKÁ POLICIE V SRPNU 2015
K vystřízlivění na PZS v Opavě byl 4. srpna dopraven 54letý muž z Budišova nad
Budišovkou, který se povaloval v blízkosti
silnice v Budišovské ulici. Uvedeného dne
ve tři hodiny po poledni byla k ležícímu muži
přivolána hlídka MP Vítkov, která na místě
zjistila, že muž je pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. Strážníci muži naměřili
v dechu 3,219 promile alkoholu. Po provedení prvotních úkonů byl muž lékařem shledán
schopným převozu na PZS, kam jej strážníci následně dodali. Muž se bude zodpovídat
z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného vzbuzením veřejného pohoršení,
za který mu hrozí v blokovém řízení pokuta
do výše 1.000 Kč nebo u správního orgánu
pokuta až do výše 5.000 Kč.
Z přestupku proti majetku obvinili strážníci
61letého muže z Budišova nad Budišovkou, který 6. srpna v osm hodin ráno v jedné

z provozoven v Opavské ulici odcizil 7ks čokolád v celkové hodnotě 94,- Kč. Za pokladní zónou byl zadržen pracovníkem ostrahy
a předán přivolaným strážníkům. Škoda na
majetku nevznikla, jelikož zcizené zboží bylo
vráceno neporušené zpět do prodeje. Za
protiprávní jednání byla muži uložena bloková pokuta ve výši 500 Kč.
9. srpna kolem čtvrté hodiny odpolední byla
hlídka MP Vítkov přivolána do Klokočova,
kde docházelo k rozhazování odpadků kolem jednoho z nájemních domů 27letým
místním obyvatelem. Strážníci se po příjezdu na místo pokusili muže, který byl uvnitř
svého bytu, kontaktovat, ale na zvonění
a výzvy strážníků nereagoval. Muž je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití
a v případě uznání viny mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč.

Při neoprávněném chytání ryb na jednom
z rybníku „Paveláky“ byl 18. srpna v půl třetí
odpoledne přistižen 16letý mladík z Nových
Těchanovic, který se pokoušel ulovit rybu na
tzv. pytlačku. Člen rybářské stráže na místo
přivolal hlídku MP Vítkov, která mladíka ztotožnila a provedla úkony ke zjištění skutečného stavu věci. Strážníkům se na místě nepodařilo dohledat „pytlačku“ ani podběrák,
který mladík odhodil někde do rákosí. I přes
skutečnost, že žádnou rybu neulovil, bude
se dotyčný u správního orgánu zodpovídat
z přestupku proti rybářskému zákonu, kde
mu v případě uznání viny jako mladistvému
hrozí pokuta až do výše 4.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

FINANČNÍ ODBOR INFORMUJE
Nová pravidla pro poskytování úvěru z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. září vydalo nová Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova (dále jen Pravidla), která nahradí stávající. Nová Pravidla jsou se stávajícími téměř identická, mění se jen názvosloví dle NOZ a výše procentní sazby
smluvní pokuty při prodlení ve splácení úvěru z 0,5% na 0,2%. Ostatní ustanovení jsou identická. Znění Pravidel je občanům k dispozici na
webových stránkách města na záložce Městský úřad/ Právní předpisy a vnitřní směrnice/Směrnice pod číslem S22/2015.
Seznam žadatelů, kterým byla poskytnuta individuální dotace města na II. pololetí roku 2015
ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

Základní škola Vítkov, p. o.

Otevřeme srdce hudbě a tanci

8.000,-

Základní umělecká škola, p. o.

Program obnovy skladu hudebních nástrojů v ZUŠ Vítkov

8.000,-

Svaz postižených civilizačními chorobami

Činnost v oblasti kulturní, sociální a sportovní
Setkání u příležitostí 25. výročí vzniku SPCCH

6.400,-

Český svaz chovatelů, ZO Vítkov

Dotace na provoz

6.000,-

Kynologický klub, ZKO Vítkov

Pořádání výkonnostních zkoušek

1.800,-

CANTES,o. s., skupina Opavsko

Canisterapie jako služba sociální rehabilitace

3.000,-

Sdružení hasičů Čech…. SDH Vítkov

Mladí hasiči Vítkov

8.000,-

Sdružení stolních tenistů města Vítkova

Turnaj družebních měst k 90. výročí činnosti

7.500,-

Martínková Jana

Úprava pozemku pro výcvik psů

8.000,-

TJ Sokol Klokočov

Dotace na provoz v II. pololetí

60.000,-

Občanské sdružení „Zálužné“

Aktivity v rámci oslav 230. výročí založení obce

15.000,-

Materiální zabezpečení pro krajskou soutěž družstev v šachu
Tělovýchovná jednota Vítkov

3.000,-

Provoz oddílu kopané- Zabezpečení celoroční činnosti oddílu

36.000,-

Provoz oddílu kopané – mládež - Doprava pro mládežnické kategorie

50.000,-

Provoz oddílu nohejbalu - Nohejbal Vítkov 2015

3.000,-

Provoz oddílu tenisu – Zkvalitnění hry na tenisových kurtech

5.000,-

CELKEM:

228.700,-

Programové dotace města na rok 2016
Zastupitelstvo města Vítkova (dále jen ZM) na svém zasedání dne 17. 6. 2015 schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města
Vítkova s účinnosti dne 1. 7. 2015 (viz webové stránky města na záložce Městský úřad/Právní předpisy a vnitřní směrnice/Směrnice pod
číslem S19/2015) a uložilo připravit návrh Programu pro poskytování dotací, kterým je souhrn věcných, časových a finančních podmínek
podpory účelu určeného poskytovatelem v programu s termínem 10/2015. Tento program bude ZM schvalovat na listopadovém zasedání.
V ZM vyhlášeném Programu budou veškeré informace k podání žádosti na příští rok.

UPOZORNĚNÍ ODDĚLENÍ
DOPRAVY VLASTNÍKŮM
VOZIDEL ULOŽENÝCH
„V DEPOZITU“
V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vznikla od letošního roku vlastníkům
vozidel uložených „v depozitu“ před 30.6.2013 povinnost nahlásit do
konce roku 2015 adresu umístění a účel využití takto vyřazeného vozidla.
Pokud tito vlastníci do konce letošního roku na příslušném úřadě nenahlásí, kde se jejich nepoužívané vozidlo nachází a jaký je účel jeho
využití, bude po 1. lednu 2016 navždy vyřazeno z registru.
Cílem ministerstva dopravy je vyčistit centrální registr vozidel od těch
dlouho nepoužívaných. Vychází přitom z novely zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti
1. ledna 2015.
Oznamovací povinnost se však týká i těch majitelů, kteří si své vozidlo nechali dočasně vyřadit z provozu po 30. červnu 2013. Ti z nich,
kteří ji do konce letošního roku nesplní, dostanou pokutu za nesplnění
této oznamovací povinnosti, vozidlo však administrativně nezanikne.
Bližší informace lze získat u pracovníků oddělení dopravy, tel. 556
312 248, 556 312 250.

REKONSTRUKCE
VODOVODU
A KANALIZACE
V září 2015 byla zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na místní komunikaci Zahradní a Křivá ve Vítkově. Práce, které si vyžadují úplné uzavření uvedených komunikací, probíhají
postupně po třicetimetrových úsecích a potrvají do 18. prosince
2015.
Do uzavřeného prostoru je umožněn odůvodněný přístup uživatelům dotčených nemovitostí a integrovanému záchrannému
sboru. Příjezd motorových vozidlel do místa uzavírky lze řešit
individuálně se stavbyvedoucím stavby panem Kamilem Juřicou tel. 734 314 946. Dodávka pitné vody a vývoz popelnic
nebude omezen.
Souvislé opravy povrchů obou komunikací budou provedeny
v roce 2016.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Grigier

Čerpání dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR

Státní fond životního prostředí ČR umožnil ještě v letošním roce žádat o dotaci z programového období 2007 – 2013 a finančně takto
podpořit města v jejich rozvoji. Tato dotace byla primárně určena
na zlepšení energetických vlastností budov, konkrétně na zateplení
fasády a výměnu oken. Město Vítkov se rozhodlo tuto šanci využít
a pustilo se hned na začátku roku do příprav. Výsledkem bylo získání dotace na zateplení hned čtyř budov.
Sokolovna v místní části Vítkov – Klokočov
Dotaci na tuto budovu jsme získali už v březnu. Výběrové řízení na
realizaci stavby vyhrála firma RÝMSTAV CZ spol. s.r.o. za celkovou
cenu 4 447 415 Kč. Získaná dotace je ve výši 1 703 070 Kč. Předpokládané ukončení rekonstrukce je plánováno na říjen, pak už bude
budova plně v provozu.

Kulturní dům v místní částí Vítkov – Jelenice
Měsíc červen byl ve znamení hned dvou dotací, které fond Vítkovu
„přiklepl“. Jednou z nich bylo získání prostředků na rekonstrukci kulturního domu v místní části Vítkov – Jelenice. Tuto stavbu realizuje,
stejně jako budovu autobusové čekárny, firma SVASTAV s.r.o. za
celkovou smluvní cenu 1 688 149 Kč. Dotace na tuto rekonstrukci
bude poskytnuta ve výši 90% způsobilých výdajů projektu. Rekonstrukce Kulturního domu v Jelenicích by měla být dokončena v listopadu.

Kulturní dům ve Vítkově
K úspěšnému konci se blíží letošní největší stavba města, a to rekonstrukce kulturního domu ve Vítkově, v rámci které došlo k zateplení
fasády budovy, výměně oken a také k rekonstrukci kotelny – instalaci dvou plynových tepelných čerpadel, osazení nových radiátorů
a termoregulačních ventilů. Stavbu realizuje Stavební společnost
NAVRÁTIL, s.r.o. a měla by být hotova do konce října. Celkové náklady stavby činí cca 15,7 mil. Kč, přičemž 90% nákladů bude hrazeno z dotace z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu
Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí.

Čekárna na autobusovém nádraží ve Vítkově
Poslední budovou, která se zateplí a získá nový „kabát“, je čekárna na autobusovém nádraží ve Vítkově. V rámci projektu je řešena
výměna oken a zateplení objektu. Stavbu provádí firma SVASTAV
s.r.o. za smluvní cenu 1 675 425 Kč. Projekt je spolufinancován
dotací z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní
prostředí a Státního fondu životního prostředí. Z dotace bude uhrazeno 90% celkových způsobilých výdajů projektu. Rekonstrukce by
měla být ukončena koncem října.

Andrea Hagenová, Michaela Kaspříková
odbor služeb

SBĚR TEXTILU

Město Vítkov nově uzavřelo smlouvu se sociálním družstvem Diakonie Broumov na bezplatný sběr textilu prostřednictvím 4 kusů kontejnerů. Občané mohou do kontejnerů vložit veškeré ošacení, obuv, bytový textil,
přikrývky a deky. Kontejnery budou umístěny na těchto místech: u náměstí Jana Zajíce – na tržnici, na sběrném místě za MěÚ Vítkov
směrem do sídliště Budišovská, v areálu ZŠ a G Vítkov, Komenského ul. u domu č.p.152. Obsah kontejnerů bude firma odvážet jedenkrát
měsíčně, nebo dle potřeby na zavolání. Předmětem dalšího použití oděvů je obecně prospěšná činnost firmy na podporu sociální soudržnosti znevýhodněných osob s přednostním uspokojováním jejich potřeb, např. materiální pomoc atd.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
PŘEDSTAVUJE SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) Tunnel
je sociální službou oblasti sociální prevence. Tato služba je rovněž
poskytována pracovníky SVČ ve Vítkově.
Posláním NZDM Tunnel je vytvářet prostor bezpečí a důvěry pro
děti a dospívající mládež ve věku od 10 do 26 let ve Vítkově a blízkém okolí. Tento prostor funguje jako místo k setkávání s kamarády,
k trávení volného času, prostor pro využití a vyzkoušení všech nabízených činností a her, kde je možnost uplatnit i své vlastní nápady
a klienti tak získají pocit potřebnosti a angažovanosti. Rovněž je to
místo, kam si mohou přijít popovídat s dospělým, který jim naslouchá, kde mohou požádat o radu i o pomoc, kde násilí a agrese nemá
místo.
Obecným cílem práce v NZDM je poskytovat neorganizovaným dětem a mládeži odpovídající sociální služby, doprovázet je v obtížných životních situacích a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.
Pracovníci se snaží respektovat potřeby a zájmy klientů vhodně volenými aktivitami zvyšovat jejich společenskou, vědomostní i kulturní
úroveň. Smysluplným trávením volného času usilují o minimalizaci
rizik sociálně patologických jevů, se kterými tyto děti přicházejí často
do styku.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
PRO RODINY S DĚTMI TUNNEL
Sociálně aktivizační služba
(dále jen SAS) Tunnel je služba, kterou poskytují pracovnicí
Střediska volného času ve Vítkově.
SAS Tunnel je určena rodinám s dětmi, u kterých je vývoj
ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobé krizové situace,
kterou rodiče nejsou schopni
sami bez pomoci překonat.
Pracovníci SAS se věnují nejen rodinným vztahům, ale
i potřebám samotných dětí,
nabízí základní poradenství
rodičům a doprovázení dětí
do školy. Těmito činnostmi se
snaží o zlepšování rodinné
situace klientů, s čímž souvisí
také jejich životní úroveň a sociální dovednosti všech členů
dané rodiny. Hlavním cílem je
samostatnost klientů při řešení
problémů spojených s každodenním životem.

Památník II. světové války ve
Vítkově opraven díky dotaci z MSK
V dubnu letošního
roku byl opraven pomník na Oderské ulici, který je věnován
památce osvobození
města. Pomník byl vlivem povětrnostních podmínek již zchátralý, a proto bylo nutné znovu položit žulové obklady, aby se
zamezilo prostupu vody a dalšímu ničení památky. Celkové
náklady vyšplhaly na 45 375 Kč. Na obnovu pomníku poskytl
městu dotaci ve výši 40 000 Kč Moravskoslezský kraj. Zbylou
část nákladů hradilo město ze svých prostředků.

XIII. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit
pod záštitou náměstka hejtmana kraje pana M. Sikory

Neděle 18. října 2015, 9.00 - 16.00 hod. - sál KD Větřkovice
Máte jedinečnou příležitost vidět špičkové hlavolamy z celého světa, potkáte sběratele největších sbírek hlavolamů z ČR,
Slovenska, Maďarska, V. Británie. Uvidíte ukázky práce s kolovrátkem, paličkování, háčkování, vánočních ozdob, šitých
hadrových dárků, skleněných figurek, malých barevných vitráží,
řezbářství, malování obrázků pískem, historické pohlednice regionu, kapesní kalendáříky, pivní etikety či vítězné trofeje tenistky Petry Kvitové a jiné sběratelské kuriozity.
Přijďte či přijeďte strávit svůj volný čas v přijemném prostředí
našeho kulturního domu!!!
KDO Sl HRAJE, NEZLOBÍ A NESTÁRNE !!!

SVOZ OBJEMOVÉHO ODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ - ŘÍJEN 2015
Přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.

Odvezena
v ranních
hodinách

02. 10. 2015

05. 10. 2015

Klokočov – Františkův Dvůr
Klokočov – u p.Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy + Veselka

12. 10. 2015

Podhradí – Slezský hotel, prodejna
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov – u požární zbrojnice

09. 10. 2015

16. 10. 2015

19. 10. 2015

Místo

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné- pod autobusovou zastávkou

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkova
31. října 2015 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí města Vítkova dle
§ 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění mají možnost na
čelo sběrného vozidla odevzdat vyjmenované složky komunálního odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory
a televizory
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN léčebna
Klokočov, zastávka, has. zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.

Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobusová zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště obchod

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době pouze
vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

INSPIROVÁNO MISTRY
20. STOLETÍ
14. listopadu se uskuteční zahájení výstavy obrazů
inspirovaných mistry 20. století vytvořených vítkovskou rodačkou Danou Hrabovskou. Tato díla vznikala
v průběhu posledního roku po třiceti letech tvůrčí pauzy
způsobené pracovním vytížením v jiném uměleckém
oboru. Autorka působila jako kytaristka v zahraničí.
Mnohé koníčky, kterým se od dětství intenzivně věnovala, znovu oživila.
K tomu patří i její druhá velká láska - hra na klavír, ke
které se vrátila rovněž po takto dlouhé přestávce.
Autorka sice neusilovala o věrné kopie originálů, ale
mnohý návštěvník výstavy možná rozpozná přítomnost
ducha Picassa, Kandinského, Grise, Miró a jiných.
Kromě toho budou vystaveny i práce z autorčina raného období. Touto výstavou Dana Hrabovská navazuje
na celoživotní veřejné působení, tentokrát znovu ve
svém rodném městě.

SENIOR TAXI

Na základě požadavků občanů našeho města, kteří se
zajímali o možnou dopravu do nemocnice, k lékařům či
do lékárny, jsem jednal s ředitelem Charity Odry panem
Petrem Kučerkou. Jedná se o organizaci, která dlouhodobě a kvalitně zajišťuje pečovatelské služby na základě
smlouvy s městem. Forma jakéhosi senior taxi či novodobé sanitky, lze jí nazývat jakkoliv, funguje již v celé řadě
měst.
Charita Odry nám nabídla tuto službu a to tak, že našim
občanům zajistí dovoz nebo odvoz v rámci města za paušální částku 45 Kč. V případě potřeby přepravy občana
z místních části se jedná o částku 12 Kč na jeden kilometr – počítá se cesta, kdy je klient v autě.
Na základě přání klienta je možno zajistit i dopravu mimo
Vítkov a místní části, kdy náklady jsou 5 Kč na jeden
kilometr, kdy je klient v autě a mzda řidiče 128 Kč na
hodinu. Lze také prostřednictvím této služby zajistit i doprovod např. do ordinace po celou dobu vyšetření. Tento
doprovod by stál 128 Kč za hodinu. Službu je možno využívat od 6.00 do 14.30 hodin v pracovní dny, lze se však
domluvit i na sobotu a neděli. Službu je možno objednat
nejméně den předem na kontaktech:
p. Martina Hezinová, mobil: 731 075 802, email: martina.
hezinova@odry.charita.cz
p. Lenka Miková, mobil: 605 063 880
p. Magda Palmeová: mobil: 731 889 322.
Oldřich Huška

NOMINUJTE NEJLEPŠÍ SPORTOVCE
Výzva k podávání výzev na ocenění nejlepších
vítkovských sportovců, trenérů a funkcionářů
Máme ve městě krásný sportovní areál, několik tělocvičen a venkovních
hřišť. Máme také úspěšné sportovce, trenéry a funkcionáře. Rada města
schválila „Kritéria pro podání nominace na nejlepší sportovce města Vítkova
u příležitosti oslav 90 let tělovýchovy“.
Podrobné znění a formuláře pro podání nominací do jednotlivých kategorií
najdete na www.vitkov.info, odkaz – o městě – 90 let sportu.
Termín podání je do 14. října 2015 do 12.00 hod.
V případě, že budete potřebovat doplnit informace, vytisknout formulář apod.,
neváhejte a kontaktujte nás (kultura@vitkov.info, tel. 556 312 253).

OTEVŘENÍ NOVÉ
ŠKOLNÍ JÍDELNY
Střední škola, Odry (Vítkov-Podhradí), příspěvková organizace
Od září 2015 nabízí střední škola zájemcům z řad široké veřejnosti
možnost stravování v nově vybudované školní jídelně na Opavské
22 ve Vítkově (budova bývalé základní školy).
Cena jednoho obědu pro cizí strávníky činí 63 Kč. Objednávka
a úhrada obědů musí proběhnout nejpozději den předem v kanceláři vedoucí kuchyně v době od 7:00 do 9:00 hodin. Výdej stravy do
jídlonosičů bude probíhat od 10.45 do 11.15 hodin a stravování přímo ve školní jídelně bude možné v době od 11.30 do 12.00 hodin.
Jídelníček, kontakty a bližší informace naleznete na webové stránce školy: www.ssodry.cz.
Věříme, že dlouho očekávanou nabídku využije co nejvíce zájemců.

Září v Klokočově
V září proběhly v Klokočově dvě krásné akce. První zářijovou sobotu
byli pozváni senioři na Františkův Dvůr k posezení u cimbálu. Někteří přijeli připraveným vozem s koňmi, jiní autem či přišli pěšky. Po
příjezdu byla pro zájemce nachystána prohlídka dvora s výkladem
a pak začal krásný umělecký zážitek s cimbálovou muzikou Zdeňka
Hrdličky, sklenkou vína a domácím sýrem.

Vedoucí školní kuchyně: Jana Víchová
Telefon: 723 865 026
E-mail: vichova@ssvitkov-podhradi.cz
Střední škola, Odry, p. o.

Hned za týden proběhlo na hřišti Zavírání léta, akce určená pro ty
nejmenší. Děti tak prožily krásný slunečný den plný zážitků. Mohly si
prohlédnout hasičské auto, zúčastnit se ukázky práce dobrovolných
hasičů, mohly se projet na poníkovi, opéct si buřty. Malé i velké bavila
střelba ze vzduchovky a jejich pusiny zůstávaly otevřené při ukázce
létání malých letadel nebo jízdy aut na ovládání. S radostí se zúčastnily přichystaných soutěží, zaskákaly si v hradu a na chvilku se mohly
vcítit do rolí rytířů a princezen při vystoupení vítkovského Arcusu.
Akce byly připraveny pod hlavičkou osadního výboru a TJ Sokol Klokočov, ale to není podstatné, protože akce zajišťují hlavně sami Klokočováci, a za to jim patří veliký dík. Veliký dík také patří dobrovolným
hasičům, kteří ochotně o víkendu zapojili děti do svých ukázek.
Šárka Petrtýlová

29. srpna proběhl ve Vrbovém turnaj družebních měst ve
stolním tenise za účasti 6 družstev.
Zvítězilo družstvo Vrbové A před družstvem Vítkov A a Vrbové B;
další umístění 4. Vítkov B, 5. Vrbové mládež, 6. Ostrov.
Vitkov reprezentovali: Jiří Válek, Vít Lebeda, Karel Hoza, Stanislav
Válek.

DEN BOJOVÝCH SPORTŮ
A UMĚNÍ

24. října se promění velký sál Kulturního domu ve Vítkově v ring
a tělocvičnu. Smoking pánové vymění za boxerské šortky a dres,
dámy lodičky za boty na box a krajkové rukavičky za boxerské
rukavice. Na programu bude box, taiči i karate.
První zprávy o boxu se datují do starověkého Řecka. Novodobé dějiny odstartoval James Figg v Anglii, který založil roku 1719 první školu
boxu a pořádal titulové zápasy. U nás došlo k rozmachu tohoto sportu
hlavně v období mezi světovými válkami. V současnosti existuje nejen
mužský, ale i ženský box, který je rozšířen ve sto dvaceti zemích světa
a má na půl milionu registrovaných vyznavaček. Program zahájí v 9.00
hod. Krajská liga Moravskoslezského kraje v boxu (žáci, junioři a kadeti). V této kategorii uvidíte nejednoho mistra republiky.
Po polední přestávce se můžete těšit na trojnásobnou mistryni republiky Ester
Konečnou a úspěšnou boxerku Lenku Kardovou z českobudějovického Box Clubu Samson, držitelku mnoha titulů doma i v zahraničí. V kategorii mužů nastoupí
ostravští extraligoví boxeři Jakub Bambuch a Radim Hlavatý.
Tai-či – pomalé ladné cvičení, které má své kořeny v Číně. Toto umění je spojeno s životní filozofií vycházející z přírodních zákonů, s jedinci, kteří nehledají jen pohyb a sportovní úspěch, ale především vnitřní
klid, uvolnění a soustředění. Krásná legenda říká, že tai-či vzniklo,
když taoistický mnich Čang San-feng z posvátných hor Wudang, který znal bojové umění, byl svědkem boje ptáka (prudké, tvrdé a přímé
útoky zobákem) a hada (kruhové, měkké obranné pohyby, kterými se
útokům ptáka ubránil).
O skutečné historii se dozvíte v odpolední části programu, kdy se vám
představí Tai Ji Quan Opava. Uvidíte ukázku části tradiční sestavy rodiny Yang, cvičení ve dvojicích, se
zbraněmi, cvičení na rozvoj energie Qi Gong a možná ještě i něco navíc.
Karate - je staré bojové umění beze zbraně, které sloužilo jako účinná sebeobrana v Japonsku v dobách, kdy boj o život byl každodenní
realitou a nošení zbraně bylo zakázáno. Karate přináší cvičencům klid, životní radost a sebedůvěru v jejich běžném životě. Své umění vám
předvedou nejmladší žáci ze Střediska volného času Vítkov.
Podrobný časový harmonogram najdete na www.vitkov.info.

Pr vní ročník velké letní soutěže, jejímž hlavním
pořadatelem bylo město Vítkov a podpořili ji
také vítkovští podnikatelé a Svaz postižených
civilizačními chorobami, místní organizace Vítkov,
je za námi.

4. září se na náměstí předávaly
ceny vítězům. Na jaře byly ve Vítkově vyhlášeny tři soutěže nejen pro
zahrádkáře, ale také pro zručné kuchařinky – Rozkvetlé okno, Léto na
skalce a Marmeládové pokušení.
Takovýmito a podobnými soutěžemi chceme podpořit zájem občanů
o vzhled města i rozvoj volnočasových aktivit.
Největší zájem byl o soutěž Marmeládové pokušení, kde to porota neměla
vůbec jednoduché. Bylo odevzdáno
55 vzorků marmelád a nechyběla
ani skvělá povidla z první vlny letošní sklizně švestek. Mimo klasické
jahodové, meruňkové a borůvkové
marmelády, ochutnala porota také
muchovníkovou, švestková povidla
s medem, meruňkovou se zázvorem
nebo jahodou s chilli, která se nakonec „usadila“ na prvním místě, kde
získala nejvíc hlasů nejen poroty, ale
také návštěvníků.
A co všechno na návštěvníky „Za plotem“ čekalo?
Poslední den byl věnován nejen předávání cen, ale
také poradenství pro zahrádkáře, ochutnávce bylinných čajů, prodeji sazeniček, ukázkám řemesel
a minijarmarku regionálních výrobků. K tomu všem
návštěvníkům vesele vyhrávala Cimbalová muzika
Háj.
Tým pořadatelů děkuje prodejně květin Levandule
v Budišovské ulici a Železářství pana Szöllöszyho
za dary pro vítěze soutěží Rozkvetlé okno a Léto na
skalce, paní Šárce Petrtýlové za ceny pro vítěze soutěže Marmeládové pokušení a paní Lence Sonnkové
za finanční zajištění programu.

Poděkování patří místní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami ve Vítkově, jehož
členky neúnavně po celý den připravovaly vzorky
marmelád pro ochutnávky.
Děkujeme všem, kdo jste se do soutěže zapojili
a podpořili ji. Bez vás bychom to nedokázali.
Chcete ovlivnit náplň příštího ročníku? Napište nám na adresu olbertova@vitkov.info své
nápady na téma soutěží pro příští rok, tipy na
přednášky a doprovodné akce pro závěrečný
program, zkrátka staňte se součástí našeho
týmu.

Výsledky soutěží:
Rozkvetlé okno:
1. Stanislav Brožek
2. Jiřina Barabášová
3. Vlasta Martinková
Léto na skalce:
1. Dagmar Pavuková
2. Dáša Dušková
3. Zdeňka Vaňková
Marmeládové pokušení - marmeláda:
1. Kateřina Demelová (jahodová s chilli)
2. Eva Königová (angrešt s jostou)
3. Zdeňka Tomešová (borůvková)
Kateřina Demelová - Cena návštěvníků
Marmeládové pokušení - obal:
1. Marie Krausová
2. Lenka Krausová
3. Kamila Hetmánková
Majda a Natálka - Mimořádná cena poroty

Oceněným blahopřejeme a všem účastníkům soutěže přejeme krásný podzim plný
zahrádkářských, kutilských a kulinářských úspěchů.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

ních škol opavského okresu u výhradně lehkoatletických disciplín.
V loňském školním roce jsme zaznamenali mnoho skvělých výkonů
našich žáků. Za zmínku rozhodně stojí výkony, které byly na úrovni
okresních či krajských finále:
Okresní finále přespolního běhu II.kat. – Petr Smolka, Ondřej Moravec, Patrik Moravec, Jaroslav Lhotský - 1200m, 2. místo

Celostátní kole 47. ročníku Olympiády
mladých chovatelů

Ve dnech 26. - 30. 8. se žákyně 2. G Veronika Hajdová a Karolína Daníčková zúčastnily celostátního kola 47. ročníku Olympiády
mladých chovatelů, konaného pod záštitou 1. náměstka primátora
Ostravy Ing. Lumíra Palyzy. Náročná soutěž probíhala na akademické půdě Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity. Ubytování
a stravování bylo zajištěno na Vysokoškolských kolejích Jana Opletala. Veronika Hajdová reprezentovala naši školu v kategorii Hlodavci
a Karolína Daníčková v kategorii Psi. Zástupci zkušebních komisí
připravili odborné testové otázky, poznávačku a celou řadu poutavých přednášek a exkurzí. Součástí soutěže byla i obhajoba žákovských prací. Veronika Hajdová získala ve své kategorii krásné
3. místo a Karolína Daníčková 4. místo. Obě žákyně se na této soutěži prezentovaly poprvé, o to větší hodnotu má jejich úspěch. Moc
gratulujeme.
Milena Mačáková

Okresní finále přespolního běhu IV.kat. – Pavla Prokšová, Barbora
Zubíková, Eliška Tvrdá, Kateřina Křenková – 1500m, 2. místo
Memoriál Mirko Fišera – Dominik Kuča – pětiboj (60m,1500m, dálka,
míček, šplh), 2. místo
Vánoční laťka – Matyáš Jersenský – skok vysoký (170 cm), 3. místo
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – Lukáš Hrčka – 2. místo,
postup do kraje – 4. místo, Kateřina Jurkovičová – 3. místo, Jan
Kobela – 3. místo
Pohár rozhlasu – Dominik Kuča - kriketový míček 1. místo (66,35)
Také musíme vzpomenout úžasný výkon Jirky Strakoše – 172 cm ve
skoku vysokém (předloňský rok), kterým překonal rekord Vánoční
laťky v Opavě ve své kategorii (7.ročník!).
Nejen tyto výkony nás posunuly na 6. místo ve Velké ceně okresu
Opava!
Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy.
Kabinet TV

České hlavičky 2015

Závěr školního roku, a spolu s ním i vyvrcholení soutěže Středoškolské odborné činnosti celostátním kolem, je spojován také s nominováním prací středoškolských studentů do projektu České hlavičky, který již od roku 2007 oceňuje práce a projekty mladých vědců
v oblastech přírodovědných i humanitních.
V letošním roce jsem měl ve Středoškolské odborné činnosti to štěstí probojovat se se svou prací „Cesta k vlastním kořenům“ v rámci
oboru historie až do celostátního kola, kde jsem obsadil 5. místo.
O to větším potěšením pro mne byla má nominace do projektu České hlavičky.
Jsem velmi rád, že se má práce dostala do užšího výběru mezi tři
nejlepší v rámci kategorie Merkur „Člověk a společnost“ a já jsem
tak mohl 1. 9. 2015 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze obhajovat svou práci před odbornou porotou, která bedlivě vyslechla
mou prezentaci a následně otevřela diskuzi, během níž jsem musel
čelit zajímavým a podnětným dotazům. Příjemným zpestřením pro
mne byla situace, kdy jsem před porotou převážně přírodovědného
zaměření obhajoval postavení humanitních věd, zejména tedy historie, kterou jsem zakončil oblíbeným citátem Historia magistra vitae.
Loučil jsem se s příjemnými pocity a s množstvím nově získaných
zkušeností.
Po několika dnech jsem byl obeznámen s výsledkem své snahy,
která byla oceněna druhým místem a pozváním na slavnostní galavečer, který se bude konat 19. 10. 2015 v brněnském SONO centru.
Velmi si tohoto umístění vážím a mé velké díky náleží mému třídnímu učiteli Mgr. Miroslavu Bučánkovi a vedení školy za nominaci
a podporu.

S radostí jsme přijali zprávu, že v rámci Klíčové akce 2 (KA2)
pro školský sektor získala naše škola grant pro realizaci strategických partnerství, který je financován z prostředků Evropské
unie. Jedná se o dvouletý projekt v německém jazyce na téma
Zvyky a tradice. Zapojené školy budou spolupracovat na výše
uvedeném tématu, organizovat společné aktivity a pracovat na
výstupech projektu. Za tímto účelem je naplánováno pět projektových setkání učitelů a čtyři mobility žáků a učitelů. Našimi
partnerskými zeměmi jsou Maďarsko a Polsko.
AM

Exkurze po vojenských památkách Opavy
8. 9. 2015 se vydali žáci kvinty a sexty do Opavy, aby se seznámili
s vojenskou historií tohoto významného slezského města.

Vít Mužík, oktáva

Úspěšná sportovní sezóna 2014/2015

Pod záštitou tělovýchovného občanského sdružení AŠSK (Asociace
školských sportovních klubů ČR) probíhá každý rok mnoho sportovních soutěží. Jedná se o míčové hry, atletické disciplíny, plavání atd.
Výsledky všech soutěží se bodují a na konci školního roku vzniká
konečné pořadí pod názvem „Liga sportu“. V okresu Opava je přihlášeno 46 základních škol. Naše škola obsadila pěknou 11 pozici
ve školním roce 2014/2015.
Kompletní výsledky viz: http://www.assk-msk.cz/vysledky/opava/vysledky14-15.php
Velkého úspěchu jsme dosáhli v atletické soutěži „Velká cena ZŠ
okresu Opava v atletice“. Zde se bodují všechny výsledky základ-

Po příjezdu byli nejprve seznámeni s historií Dukelských kasáren
a pevnosti OP-S 21 na Palhanci, následně navštívili Vajdova kasárna na Krnovské ulici, kde se nachází pamětní desky kpt. Štefana Vajdy a četaře Jana Kubiše. Zde také u pomníčku věnovanému
hrdinům I. čs. partyzánské brigády Jana Žižky položili kytičku. Následovalo seznámení s historií Jaselských kasáren, kde dnes sídlí

velitelství posádky Armády ČR 53. pluku průzkumu a elektronického
boje gen. Heliodora Píky a přesun do Obecního domu, kde shlédli
video o osvobozování Opavska z výstavy „Troppau 1945 - Opava
v roce nula“. Výklad k historii Opavy za války a o výstavě podal Mgr.
František Švábenický.
Poté se skupina přesunula k budově Hlásky, na níž je umístěna
pamětní deska gen. Heliodora Píky a následně přes Dolní náměstí
a Janáčkovy sady s památníkem Vítězství došla k budově Slezské
univerzity na Masarykově ulici, kde jsou pamětní desky věnované
Československým legionářům a prvnímu prezidentovi T. G. Masarykovi. Putování, které nám svým výkladem zpestřoval ing. Jaromír
Breuer, zastupující Matici slezskou a Svaz bojovníků za svobodu,
jsme ukončili v Knihovně Petra Bezruče, kde byla na třiceti panelech
k vidění výstava o čtyřsetleté vojenské historii Opavy, významných
osobnostech a Vojenském gymnáziu Jana Žižky.
Po celou akci nás doprovázel Mgr. Václav Krejčí, plk. v. v., předseda
jednoty Československé obce legionářské Opava, která tuto exkurzi
zajistila a umožnila, za což bychom jí chtěli poděkovat, neboť na
sebe již řadu let bere nelehký úkol a dospívající generace upozorňuje na naši slavnou vojenskou minulost a výjimečné osobnosti, bez
jejichž statečnosti bychom dnes nemohli žít v demokratickém státě.
Miroslav Bučánek

Galavečer Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia
aneb Malé projekty – velké efekty

V souvislosti s ukončením druhé etapy realizace projektů v Euroregionu Silesia se konal v pátek 18. září 2015 v nádherných prostorách
Hotelu Dworek nad Stawem ve městě Wodzislaw Slaski Galavečer
Fondu mikroprojektů. Sešlo se na 120 hostů z české a polské strany.
Po slavnostním zahájení, shrnutí realizace projektu a představení
publikace o Fondu mikroprojektů nastalo předávání ocenění z rukou polských představitelů Euroregionu Silesia. Poté následovala
premiéra filmu shrnujícího Fond mikroprojektů s názvem „Malé projekty - velké efekty“. Po večeři se nám představila umělecká skupina
z Divadla komedie z Bielska – Bialej s vystoupením „S písní přes
hranice“.
V monitorovacím období 2007 – 2013 zrealizovala naše škola
v rámci česko – polské spolupráce 8 velkých projektů – Spolupráce
bez hranic III., Žijeme sportem, Přírodu si musíme chránit, Poznáváme hory z české a polské strany, Voda pro život, Dějiny umění
jinak, Poznáváme řemesla moravských a slezských předků a Po
stopách české a polské historie II. světové války v celkové hodnotě
202.972,-Eur. Cílem projektů byla podpora přeshraniční spolupráce
v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských iniciativ, kulturních a volnočasových akcí a spolupráce orgánů veřejné správy
a veřejných institucí. Specifickým cílem byla stimulace rozvoje místního společenství prostřednictvím podpory aktivit lokálních aktérů.
Zejména pak posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva. Na české straně Euroregionu Silesia bylo realizováno různými institucemi
199 mikroprojektů, na polské straně 306.
Galavečer byl také inspirací do dalšího programu česko – polské
přeshraniční spolupráce pro období 2014 – 2020, které ponese název INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Seminář – klášter Teplá 2015

Letošním prázdninovým obohacením pro mne byla ve dnech 3. – 10.
srpna 2015 účast na týdenním kulturně-historickém semináři zasazeném do prostředí premonstrátského kláštera v Teplé, který hostil
studenty Semináře dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy university a Katedry historie Filosofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Já měl možnost účastnit se této výjimečné aktivity díky
svému zapojení do projektu Talnet, který se věnuje podpoře studentů základních a středních škol v jejich zájmu o vědecké bádání.
Spolu se svými kolegy z Talnetu jsme tvořili jednu badatelskou skupinu. Všechny skupinky se v rámci jednotlivých denních programů

věnovaly různým pohledům na klášter i na jeho vnitřní řád a historii.
Musím zcela otevřeně přiznat, že jsem byl překvapen šíří spektra
pro realizaci badatelských aktivit. Po celou dobu jsme pracovali pod
dohledem pedagogů z obou zmíněných univerzit a naše získané výsledky jsme bezprostředně po skončení daného bloku prezentovali
svým kolegům z jiných sekcí. Z celé řady aktivit zde mohu například zmínit zkoumání architektonických prvků, krovů, omítek a zdiva klášterních budov. Dokonce jsme náš zájem věnovali i zaniklým
vesnicím v oblasti a podnikli jsme řadu výletů na zajímavá místa
spojená s klášterem v Teplé.
Na závěr našeho týdenního snažení nás čekala studentská konference, kde jsem i já přispěl svým příspěvkem na téma „Působení
generála Mansfelda na Tepelsku v roce 1621“. Mé velké poděkování
náleží všem organizátorům a Talnetu za zprostředkování této aktivity. Loučil jsem se s pěknými vzpomínkami a množstvím získaných
informací.
Vít Mužík, oktáva

Imatrikulace žáků

ZÁŽITKOVÁ BOMBA

Připravujeme:

Ve spolupráci s Městskou
knihovnou Vítkov
připravujeme na pátek
6. listopadu 2015

SNOW FILM
FEST

…tak se jmenoval poslední pobytový tábor letošních prázdnin, který připravilo SVČ Vítkov ve
spolupráci s Parlamentem mladých města Vrbové. Tábor se konal v turistické základně v Klokočově předposlední týden prázdnin a celkem se
jej zúčastnilo 23 dětí z Čech a Slovenska.
Programem nám kupodivu zamíchalo deštivé
počasí, proto jsme museli s dětmi trošku improvizovat a přát si, aby se na nás začalo sluníčko
zase smát. Tábor jsme zahájili táborákem a seznamovacími hrami, druhý den začal rozcvičkou
v tempu zkušeného slovenského fotbalisty Marka. Zcela „vyčerpané“ rozcvičkou se děti pustily
do prvního táborového úkolu – výrobu táborovýchy triček metodou vyvazovací batiky. Asi by
bylo zbytečné popisovat každý den, aktivitu po
aktivitě, děti měly celý týden napilno a střádaly
si nové zážitky, zdolaly například lanovou dráhu
či rybářův skok, návštěvu aquaparku v Hranicích
a místního statku ve Františkově Dvoře, vařily
guláš v kotlíku dle vlastních receptů, stanovaly
v chladné noci, účastnily se turnaje v lukostřelbě
a střílely ze vzduchovek … Chtěli bychom poděkovat Klubu sportovní kynologie Vítkov pod
vedením pana Gotzmana, jehož členové nám

přijeli ukázat, jak jejich psí kamarádi poslouchají
a co vše umí. Někteří si i mohli vyzkoušet oblek
těžkooděnců.
Celý týden neproběhl jen v duchu her, soutěží
a zážitků, ale všichni účastníci museli přiložit
ruku k dílu a pomoci s úklidem části zahrady u
základny v Klokočově, na které by mělo v budoucnu vyrůst malé hřiště. Dětem moc děkujeme, protože odvedly kus práce.
Týden uběhl jak voda a všem nám začalo docházet, že se blíží konec super prázdninového
pobytu. Závěrečná diskotéka rozpohybovala
i vedoucí, kteří museli dětem slíbit tentýž tábor
na příští rok. Odjez se neobešel bez slziček…
Co zbývá dodat? …Děkujeme městu Vrbové za
finanční podporu autobusové dopravy slovenských dětí na tábor i zpět, děkuji Dušanu Sabovi za ochotu pořádat s námi společné tábory
a zajišťovat veškerou složitou táborovou administrativu slovenských dětí, děkuji naší instruktorce Kláře, která nám pomáhala s veškerými
aktivitami a také děkuji paní kuchařce Martě,
která se celý týden starala,a by naše žaludky
nezůstaly prázdné.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

- VEČER PLNÝ ŠPIČKOVÝCH
FILMŮ! ... SNÍH, LED,
ADRENALIN! ... EXTRÉMNÍ
LYŽOVÁNÍ, ZIMNÍ LEZENÍ,
EXPEDICE, SKIALPINISMUS A
DALŠÍ ZIMNÍ ŠÍLENOSTI!
Kde? Městská knihovna Vítkov
V kolik? Od 17.00 do 21.00 hodin
Vstupné: 50 Kč/os.
Občerstvení zajištěno!
PRONÁJEM SOKOLOVNY
SVČ
Vítkov
p.
o.
nabízí
v dopoledních hodinách k pronájmu
tělocvičnu v Sokolovně, Husova
653. Dopolední hodiny jsou vhodné
zejména pro individuální sportovní
vyžití – badminton, tenis, stolní tenis,
posilovna, spinning a další sporty.
Informace o volných termínech podají
správci – J. Michlíček tel. 734540224,
M. Matuška tel. 607907755.

NABÍZÍM
PRONÁJEM
BYTU
1+1 (42,6m2) ve Vítkově na ulici
Opavská 685.
Volný od 1. 10. 2015
Bližší informace na tel. 606 811 336.

Autokemp Balaton vás zve 16. listopadu 2015 od 17 hodin do kulturního domu na

koncert kapely DUO JAMAHA
Hudební skupina Duo Jamaha působí na hudební scéně už 18 let, v současném
složení otec Alfonz a syn Marián 11 let. Kapela v současné době působí v televizních
projektech na Šlágr TV. Výběr písníček kapely je multižánrový pro všechny generace
a je zárukou skvělé zábavy. Repertoár tvoří nejen lidové a taneční písně, ale i domácí
a zahraniční hity či moderní remixy. Za první dvě alba z roku 2012 obdržela kapela
„Zlatou desku“. Svými koncerty plní sály v celé republice i na Slovensku.
Vstupné: v předprodeji: 180 Kč, na místě: 210 Kč
Předprodej vstupenek: IC Vítkov, Balaton - Vítkov, Trafika Fulnek, Nábytek
OVČAČÍK

AMNESTIE NA UPOMÍNKY
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne knihoven (5.
10. - 11. 10. 2015) tzv. amnestii na upomínky. V tomto týdnu mohou
čtenáři vrátit zpět do knihovny dokumenty, které již mají delší dobu
půjčeny, a poplatek za upomínku jim bude prominut.
V knihovně trochu jinak
- BR BR L6 DNC > P6! HRB
O tom, že v knihovně lze pořádat také akce netradiční, jsme se přesvědčili 8. září 2015. Na programu dne bylo povídání o Rally s jezdci a fotografy Janem Duškem a Tomášem Urbanem. To, že jsme
nevěděli, co zkratky BR BR L6 DNC > P6! HRB znamenají, vůbec
nevadilo. Tomáš s Honzou nám vše ochotně a rádi vysvětlili a jejich
poutavé povídání o závodech, autech a fotografování bylo doplněno ukázkou závodního vozu přímo na zahradě knihovny. Měli jsme
možnost si závodní auto „osahat“, sednout si do něj a prožít si tak
pocity, jaké zažívají jezdci na závodní trati. Dvě hodiny, které jsme
povídáním o Rally strávili, utekly velmi rychle. O tomto nepříliš obvyklém koníčku by se dalo vyprávět mnohem déle.

Nová BIBLIOSCHRÁNKA
Městská knihovna ve Vítkově zavádí další novou službu pro své čtenáře, a to možnost vracení půjčených knih 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu prostřednictvím BIBLIOSCHRÁNKY, která bude umístěna
před brankou do knihovny.
Biblioschránka bude zprovozněna 5. října 2015 v 16.30 hodin a první knihu do schránky symbolicky vloží starosta města Vítkova pan
Ing. Pavel Smolka.
Pravidla pro užívání BIBLIOSCHRÁNKY:
• Biblioschránka slouží k vracení knih v době uzavření knihovny, tzn.
mimo půjčovní dobu knihovny.
• Vracení knih prostřednictvím biblioschránky je založeno na důvěře
mezi knihovníkem a čtenářem. Čtenář neobdrží potvrzení o vrácení.
• Knihy do biblioschránky se vkládají jednotlivě, vždy hřbetem napřed.
• Do biblioschránky vracejte jen knihy půjčené v Městské knihovně
ve Vítkově.
• Knihy vložené do biblioschránky vám budou z vašeho čtenářského
konta odepsány následující pracovní den.
• Knihy, které budou oproti stavu při půjčení jakýmkoliv způsobem
poškozeny, nebudou z vašeho čtenářského konta odepsány. Poškození knihy pak bude řešeno při osobní návštěvě knihovny.
• Pokud jsou při vrácení knih již vygenerovány sankční poplatky
(upomínky), zůstávají načteny ve čtenářském kontě a čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
• Čtenář si může transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského
konta, telefonicky, nebo e-mailem.
• Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se
vracejí pouze při osobní návštěvě knihovny.

Návštěva klientů Fokusu v knihovně
Vítkovská knihovna navázala spolupráci s Fokusem Opava - střediskem pro osoby s duševním onemocněním, mentálním a zdravotním
postižením ve Vítkově. 16. září 2015 klienti Fokusu poprvé navštívili
Městskou knihovnu ve Vítkově a v rámci sbírky Světluška si vyzkoušeli, jaké to je žít potmě. Se zavázanýma očima hmatem rozeznávali různé předměty, čichem se pak snažili rozpoznat různá známá
koření. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a věříme, že jím byla
odstartována případná budoucí spolupráce.

V návaznosti na akci „Týden sociálních služeb ČR“ od 5.
do 11. října 2015 naše služba Chráněné bydlení ve Vítkově
uskuteční

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
služby Chráněného bydlení Vítkov na adrese ulice Boženy
Němcové 786, a to ve dnech 7. 10. - 8. 10. 2015, kde tuto službu představíme veřejnosti.

TANEČNÍ KURZ PRO
ZAČÁTEČNÍKY A
POKROČILÉ
V případě zájmu se můžete
PŘEDBĚŽNĚ nahlásit u paní
Bartošové,
oddělení
kultury
MěÚ, tel. 556 312 254, e-mail:
bartosova@vitkov.info
Nejpozději v říjnu vás budeme
informovat,
zda
se
kurz
uskuteční.

JAK SE ŽIJE ŽENÁM UPROSTŘED EVROPY

Zahájili jsme výstavu fotografií „To jsem já“
V rámci projektu „Jak se žije ženám uprostřed Evropy“ vznikla
česko-slovensko-polská výstava amatérských fotografií.
Fotografie do soutěže nezaslaly pouze ženy, ale také muži. Sešly se
snímky z nejrůznějších prostředí.
Je krásné vidět ženy jako slunečnice, nevěsty, matky a babičky.
Mnozí z fotografů však ženy ukázali v trošku jiném světle – jako soutěživé bojovnice, které se nezastaví před ničím, ani před hromadou
bláta.
A to jsou právě ženy – křehké a citlivé na straně jedné a bojovnice
a ochranitelky na straně druhé.
A protože celý projekt je určen především ženám, tak také fotografie
posuzovaly pouze ženy. Za nejzdařilejší snímky obdrželi ceny Jana
Dušková (ČR), Jan Dušek (ČR) a Luboš Kostúr (SR).
Zahájení výstavy i celého projektu zpříjemnily hrou na akordeon
a housle žákyně Základní umělecké školy ve Vítkově Andrea Černínová, Petra Švecová a Marta Kučerková.

Výstavu si můžete prohlédnout do 9. října ve vestibulu Městského
úřadu ve Vítkově v rámci otevírací doby úřadu.
… a pokračovali jsme v programu prodlouženého víkendu
Páteční den jsme zahájili v sále městského úřadu besedou s poslankyní Parlamentu České republiky Mgr. Danou Váhalovou, se kterou
jsme si povídali o skloubení rodinného života s pracovní a politickou
kariérou žen, dotkli jsme se zákonů na ochranu rodiny, práv a postavení žen ve společnosti. Nechyběly ani dotazy a zamyšlení nad rolí

prarodičů, volnočasových aktivit žen i současného postavení žen
ve světě v návaznosti na problematiku přijímání uprchlíků do naší
země.
Další přednášející byla paní Lenka Sonnková, která se podělila
o své osobní zkušenosti s postavením žen v podnikatelském prostředí i o svém vstupu do komunální politiky v závěru loňského roku.

Dopolední běh přednášek a besed uzavřela Ing. Jana Gintarová,
která seznámila ženy s legislativou zaměstnávání žen a vytvářením
vhodných pracovních podmínek pro rodiče.
Poznávací odpoledne bylo zaměřeno na tradiční a historické hodnoty v okolí Vítkova. Navštívili jsme Muzeum břidlice v Budišově
nad Budišovkou, Zlatou lípu i Cestu česko-německého porozumění
v Guntramovicích.

Text: Daniela Olbertová
Foto: Daniela Olbertová, Jan Dušek

Den jsme zakončili přednáškou s názvem Historické mezníky Evropské unie. Zajímavý průřez nejen historií, ale také filozofií vzniku
Evropské unie nás posunul zase dále ve vnímání společné Evropy
a zároveň zachování suverenity jejich jednotlivých členských zemí.
Sobota probíhala v duchu tradic a zdravého životního stylu. Navštívili jsme kosárnu v Karlovicích, kde jsme na jednom místě viděli
historický vývoj venkova. Zajímavé bylo srovnání česko-slovensko-polských odlišností i těch historických mezníků, které nás naopak
spojují.

Horské lázně Karlova Studánka byly zaměřeny na zdravotní péči,
se kterou nás seznámil ředitel lázní MUDr. Radomír Maráček. Mohli
jsme být právem hrdi na lékařskou i lázeňskou péči v České republice, polské a slovenské účastnice se naopak dozvěděly mnoho nové-

ho o možnostech využívání této péče zahraniční klientelou. Všechny ženy určitě potěšil česko-čínský ozdravný projekt, který proběhl
v lázních Karlova Studánka.
Večer jsme se opět vrátili k řemeslům a pod vedením zkušené lektorky jsme se seznámili s výrobou domácích mýdel a ekologických
čističů. Vyrobili si dokonce vlastní plstěné mýdlo.
Poslední den jsme věnovali volnočasovým aktivitám. Ranní program
jsme zahájili cvičením jógy, prohlídkou městského sportovního areálu.
Milé setkání plné nových poznatků, zkušeností a přátelství nám
bude připomínat po dlouhé desítky let společně vysazena lípa v Selské ulici. Jsme rádi, že se k tomuto závěrečnému aktu připojili také
starostové Vítkova a Kalet.

Tento projekt je spolufinancován v rámci programu Evropské unie
„Evropa pro občany“.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto ještě jednou a veřejně poděkovat paní Daniele Olbertové, vedoucí oddělení kultury Městského úřadu ve Vítkově, za bezvadnou organizaci projektu „Jak se žije ženám uprostřed Evropy“. Tohoto projektu se
účastnily nejen ženy z Vítkova jako zástupkyně české strany, ale také ženy z Kalet za polskou stranu a ženy z Vrbového za Slovensko.
V zajímavém programu nechyběly besedy s poslankyní Parlamentu ČR, návštěva z Eurocentra v Ostravě, ale i beseda s paní místostarostkou Vítkova. Abychom jenom nebesedovaly, měly jsme i dva velmi pěkné výlety, zacvičily jsme si v naší sokolovně a naučily jsme
se vyrábět domácí mýdlo. Všem účastnícím projektu se program líbil, a proto ještě jednou moc děkujeme.
Alena Zemanová

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

MISTR VSTŘIKOVNY TERMOSETŮ
Náplň práce, okruh činností:
• řízení (kontrola, vyhodnocení a přijímání nápravných a preventivních
opatření) a organizace výrobního procesu vstřikovny termosetů
z hlediska zajištění výrobních termínů podle plánu, produktivity
a kvality, nákladovosti dle technologických a kontrolních postupů
• řízení práce seřizovačů, manipulačních dělníků a výrobních dělníků
střediska
• zodpovědnost za realizaci metody štíhlé výroby na řízeném
středisku
• zodpovědnost za přesnou a úplnou identifikaci a zpětnou
sledovatelnost rozpracované výroby a za skladování a manipulaci
s rozpracovanými výrobky
• úzká spolupráce s ostatními odbornými pracovišti společnosti
Požadujeme:
• US vzdělání technického, strojírenského nebo plastikářského
směru
• praxe na pozici s obdobnou náplní práce výhodou
• praxe v řízení týmu cca 40 zaměstnanců
• časová flexibilita, organizační, řídící a komunikační schopnosti,
pečlivost, zodpovědnost
• pokročilá znalost MS Office
• ŘP sk. B
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející se
společnost
• platové ohodnocení dle dohody
• jednosměnný pracovní režim
• měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
• zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování
s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné
volání u mobilního operátora

Místo výkonu práce: Budišov nad Budišovkou
Termín nástupu: dohodou
Další informace poskytne: Jana Haubeltová, haubeltova@linaset.
cz, 556 317 324.
Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu personalistika@
linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace

hledá muže nebo ženy na pozice

Operátor výroby - lisování
Náplň práce:
• lisování, vizuální kontrola výlisků, ruční opracování výlisků
(pilníčkem, nožem, vzduchovou pistolí), balení
Požadujeme:
• minimální stupeň vzdělání: vyučení
• schopnost pracovat v nepřetržitém pracovním režimu
Nabízíme:
• práci na pracovní smlouvu
• stravování s příspěvkem zaměstnavatele
Další informace poskytne: Jana Haubeltová, 556 317 324,
haubeltova@linaset.cz
Místo výkonu práce: Budišov nad Budišovkou
Zájemci se mohou hlásit osobně v pracovní dny v době od 8.00 –
14.00 hodin na personálním odboru společnosti, případně zaslat
žádost na e-mailovou adresu personalistika@linaset.cz nebo se
přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:

Pondělí 9.00- 11.30
Středa 9.00 - 11.30
Po telefonické domluvě kdykoliv.

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Nabízím tyto služby:
Geometrické plány pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních prací dle
projektové dokumentace

KALENDÁŘ AKCÍ
soboty v říjnu
9.00 - 13.00 h.

KURZ REALISTICKÉ KRESBY S VYUŽITÍM
PRAVÉ MOZKOVÉ HEMISFÉRY
Kurz vede Jaroslav Bureš. Bližší informace na tel.
603 275 130 nebo na e-mailu: jaroslavjvbures@
seznam.cz. Cena: 900 Kč. Pořádá SVČ Vítkov

1. 10.
14.30 hod.

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

5. 10.
16.30 hod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU
BIBLIOSCHRÁNKY
První knihu do biblioschránky symbolicky vloží
starosta města Vítkova Ing. Pavel Smolka.
Knihovna Vítkov

5. 10.
17.00 hod.

PŘEDNÁŠKA PSYCHOLOGA JIŘÍHO ADAMCE
na téma Mít sebevědomí není problém, pokud
pro to něco uděláme. Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál

5. – 11. 10.

AMNESTIE NA UPOMÍNKY
V případě vrácení knih bude čtenářům prominut
poplatek za upomínku.
Knihovna Vítkov

6. 10.
16.30 hod.

RAKOUSKO & FRANCIE
Cestopisná přednáška Jiřího Máry.
Vstupné: 35 Kč
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál

8. 10.
16.30 hod.

CARL WEISSHUHN
– otisk jeho neobyčejné osobnosti v údolí řeky
Moravice – tématem nás provede Petr Zahnaš.
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál

9. 10.
15.30 hod.

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY
Zveme seniory města na soutěžní odpoledne do
školního klubu ZŠG Vítkov. Setkání se koná u
příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

9. 10.
16.30 hod.

BUDEME VÁM ČÍST
Čtení pro veřejnost.
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál

10. 10.
10.30 hod.

II. ROČNÍK PODZIMNÍHO KOLOZÁVODU
SVČ pořádá v parku pro děti od 7 do 15 let
závody na kolech. Všichni účastníci závodu musí
mít povinné vybavení.

10. 10.
9.00 – 11.30 h.

PODZIMNÍ SROCOVÁNÍ
Setkání maminek s dětmi, jednoduché
vyrábění. Vstupné: 10 Kč/dítě.
Knihovna Vítkov

12. 10.
19.00 hod.

ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU!
Komedie Jaroslava Sypala nabitá humorem. Hrají

herci pražských divadel, které máte rádi.
Kulturní dům Vítkov, velký sál
Vstupné: 190 Kč
15. 10.
17.00 hod.

ROZVOJ SPORTOVNÍHO AREÁLU
– veřejné projednávání. SVČ Vítkov, p. o. a
Pracovní skupina pro koncepční řešení
sportovního areálu pozvou na diskusi o možném
budoucím vzhledu a využití sportovního areálu.
Malý sál Kulturního domu ve Vítkově

17. 10.
15.00 hod.

DRAKIÁDA
Zveme všechny kluky, děvčata i rodiče na naši
drakiádu, která se každoročně pořádá na louce
u druhého Paveláku – směr Lhotka.
Akce SVČ Vítkov

21. 10.
17.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
Zveme děti i rodiče na automodelářské závody,
které budou odstartovány na naší autodráze ve
SVČ Vítkov. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Startovné: dobrovolné

24. 10.
9.00 hod.

DEN BOJOVÝCH UMĚNÍ
Kulturní dům Vítkov, velký sál
Vstupné: 50 Kč dospělí, děti do 15 let zdarma
Vzhledem k tomu, že do konce měsíce října bude
probíhat rekonstrukce kulturního domu, prosíme
návštěvníky, aby dodržovali pokyny pořadatelů.

29. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V NAŠEM DOMEČKU
Sraz: 29. 10. od 7.00 – 8.30 hod. v sokolovně
a končíme 30. 10. v 16.00 hod. v sokolovně.
Čtvrtek - odjezd do Jojo parku v Ostravě,
návštěva Světa techniky U6, večer hry. Pátek –
výlet do Klokočova, projížďka na koni, jízda na
autodráze. S sebou: spacák, polštářek, hygien.
potřeby, sportovní přezutí, jídlo a pití na celý den,
čtvrteční večeře a páteční jídlo již bude zajištěno.
Jídlo a pití dejte dětem do baťůžku. Cena 275 Kč

30. – 31. 10.

VÍKENDOVÉ SPANÍ A LASERGAME
Jste fanoušky akčních her, milujete adrenalin,
chcete si vyzkoušet moderní technologie a
zábavnou formou si zařádit s přáteli v atomovém
krytu? Pak se přihlas e-mailem na svc.cerna@
gmail.com nebo na telefonu 731 950 636.
Nástup v SVČ v pátek v 18:00 h., ukončení v
sobotu v 18:00 h. Cena: 350 Kč

6. 11.
14.00 hod.

OPONA SE ZVEDÁ!
Slavnostní otevření kulturního domu po rekon
strukci.

14. 11.
17.00 hod.

INSPIROVÁNO MISTRY 20. STOLETÍ
Zahájení výstavy obrazů Dany Hrabovské.

Uzávěrka příštího čísla je 20. října 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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