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Ve svém úvodníku bych se chtěl zabývat některými změnami
v našem městě. Začnu náměstím, na kterém v horní části probíhala úprava zelených ploch a výsadba nové zeleně. Připomínám, že
je to podle projektu rekonstrukce náměstí, který byl schválen před
několika lety. Dle finančních možností se podle něj postupuje. Po
dobu výstavby bylo omezeno parkování, ale bohužel to jinak nešlo.
Nyní je již tato část znovu otevřena a byla na ní nově vyznačena
parkovací místa. Byla opravena a zprovozněna kašna, nyní ještě
dochází k úpravě keřů kolem ní. Budou výrazně ořezány, případně
odstraněny, protože zasahují do komunikace a omezují průchod
kolem.
Další změna se týká zahájení svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů města na nově vybudovanou kompostárnu. Ve městě a v místních částech jsou pravidelně
přistavovány velkoobjemové kontejnery. Také byly technickými
službami distribuovány mezi občany hnědé plastové nádoby na
BRKO. Ty, stejně jako velkoobjemové kontejnery, byly pořízeny
z dotace. Zájem občanů je takový, že všichni nemohli být uspokojeni, proto se budeme zabývat možností získat další nádoby.
V nejbližší době bude zprovozněn sběrný dvůr, který výrazně rozšíří možnost odkládání různého odpadu, který je dále využíván.
Pro naše občany bude tato služba zdarma. Předpokládáme, že

tím zlepšíme podmínky pro separaci odpadu. který nebude
končit na skládce.
V loňském roce se v našem
městě vytřídilo 92,308 t plastů,
103,12 t skla a 18,064 t papíru.
Doufáme, že v letošním roce
docílíme vyšších čísel.
Řidiči jistě dobře znají křižovatku silnic Těchanovické
a Wolkerovy, respektive její neutěšený stav. Nerovnosti zde
výrazně komplikují průjezd tímto úsekem. Obě dvě cesty jsou
v majetku Moravskoslezského
kraje a jejich údržbu má na
starosti Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, po které již
několik let opravu požadujeme. Protože situace by se zřejmě v nejbližší době nezlepšila,
jednal jsem s vedoucím střediska Opava a společně jsme
hledali cestu, jak tuto situaci
vyřešit. Jedinou možností, jak
dosáhnout opravy v letošním roce, je společná investice, kdy se
na opravě bude podílet i naše město. Konkrétně se jedná o finanční podíl ve výši 100 000 Kč. Rada i zastupitelstvo s touto variantou souhlasí, takže po dořešení administrativních záležitostí bude
oprava zahájena.
Pravidelně se zúčastňujeme kontrolních dnů na probíhající rekonstrukci silnice II/462. Hlavním investorem je Moravskoslezský kraj,
na stavbě se ale finančně podílí i naše město, protože dojde k vybudování objektů, které nám budou patřit (chodníky, autobusové
zastávky, veřejné osvětlení,..). Stavba probíhá podle harmonogramu. Dle informací zhotovitele, společnosti SKANSKA, je termín
dokončení naplánován na 30. 11. 2014. Na otevření silnice jistě
čeká mnoho z nás, protože situace komplikuje dopravní spojení
na Opavu. Město rovněž zajišťuje náhradní dopravu obyvatelům
Prostředního Dvora, protože autobusová linka byla v této části bez
náhrady zrušena. Předpokládané náklady se pohybují kolem 300
tis. Kč, jednáme však s krajským úřadem, aby nám alespoň část
nákladů uhradil.
Pavel Smolka
starosta města
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Krátce z radnice
29. dubna se konala 72. schůze Rady města Vítkova. Na programu
měla 26 bodů. Mimo běžnou agendu projednala a schválila smlouvu
mezi městem Vítkovem a Statutárním městem Opava o spolupráci
na projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014
– 2015“ a smlouvu na zajištění divadelního představení „Sheldon
a jeho matka paní Levinová“. RM schválila poskytnutí finančního
daru 10.000 Kč nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka. Tento
cestovatel na historickém kole a propagátor cykloturistiky podporuje
z nadačního fondu onkologicky léčené dětí. Symbolický šek na tuto
částku mu bude předán 8. června okolo 17 hodiny na náměstí Jana
Zajíce, kde bude i doprovodný program pro děti.
Schváleny byly dodatky ke smlouvám o dodávce tepla a teplé
vody pro byty a budovy v majetku města. Cena za Gj vytápění
bude 684,04 Kč, teplá užitková voda bude stát 583,94 Kč (včetně
DPH). RM rozhodla o pronájmu minigolfu v areálu stadionu
paní Evě Matochové na dobu neurčitou. Schválila zpracování

dokumentace k provedení stavby „Energetické úspory Kulturního
domu ve Vítkově“ firmě ASA Expert a.s., Ostrava. Projednala petici
občanů, kteří požadují změnu dopravního značení v Selské ulici,
v místě vjezdu do nádvoří veterinární ambulance. Schválila výběr
nejvhodnější nabídky na dodávku zemního plynu pro město Vítkov
od firmy Lumius, spol. s.r.o. z Frýdku-Místku a na dodávku el.
energie od firmy Centropol Energy a.s. z Ústí nad Labem. Formou
výpůjčky schválila předání majetku TJ Vítkov k hospodaření SVČ
Vítkov. Schválena byla rozpočtová opatření a dotace FC Klokočov
na provoz oddílu kopané ve výši 15.000 Kč. Rada také schválila
smlouvu o zápůjčce 6.619.789 Kč TS Vítkov na předfinancování
nákupu strojů a zařízení na nakládání s odpady. Tyto finanční
prostředky TS vrátí po obdržení dotace.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie v dubnu 2014
Z přestupku na úseku životního prostředí je podezřelý 34letý občan
Linhartic, který 12. dubna v Klokočově pálil na otevřeném ohništi
domovní odpad a izolaci kabelů. Na místo byla kolem osmé hodiny
večerní přivolána hlídka MP Vítkov. Porušením zvláštních právních
předpisů o ochraně životního prostředí se bude zabývat odbor
životního prostředí MěÚ Vítkov, kam byl spis postoupen. V případě
uznáni viny hrozí muži pokuta až do výše 10.000 Kč.
Kolem deváté hodiny ranní 14. dubna byli strážníci přivoláni do
jedné z provozoven na nám. Jana Zajíce ve Vítkově, kde se
choval nepřístojně jeden z hostů. Vzhledem ke skutečnosti, že
muž pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nehodlal se
strážníky spolupracovat, odmítl se podrobit kontrolní dechové
zkoušce a pokusil se jednoho strážníka napadnout, byl za pomoci
donucovacích prostředků zpacifikován a v poutech vyveden ven.
V muži byl následně zjištěn 59letý občan Starých Těchanovic, který
byl po provedení nezbytných úkonů dodán k vystřízlivění do PZS v
Opavě. Za přestupky vzbuzení veřejného pohoršení a narušování
občanského soužití mu nyní hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč.
Muž z Budišova nad Budišovkou ve věku 56 let a žena z Kružberku
ve věku 51 let skončili na PZS Opava, kam byli 15. dubna kolem

půl třetí umístěni strážníky MP Vítkov poté, co neuposlechli výzev
strážníků k upuštění od protiprávního jednání. Navíc jim bylo oběma
v dechu naměřeno více než 2,5 promile alkoholu. Dotyční společně
s dalšími osobami narušovali veřejný pořádek na jedné z ubytoven
ve Vítkově, kam byla hlídka MP Vítkov po dvanácté hodině polední
přivolána. Oba dva se budou zodpovídat z přestupků vzbuzení
veřejného pohoršení a neuposlechnutí výzvy úřední osoby, za což
u správního orgánu mohou očekávat pokutu až do výše 5.000 Kč.
Kolem čtvrté hodiny odpolední 17. dubna si operátor kamerového
systému všiml muže, který se vrávoravě pohyboval po ploše
autobusového nádraží. Když z jednoho odpadkového koše vytáhl
skleněnou láhev a následně ji rozbil o zábradlí, byla na místo
vyslána hlídka MP Vítkov, která v muži zjistila 26letého občana
z Opavy. Muži bylo nařízeno okamžité uklizení místa, kde láhev
rozbil. Po odklizení skleněných střepů mu byla uložena bloková
pokuta ve výši 500 Kč za přestupek proti veřejnému pořádku,
spáchaný znečištěním veřejného prostranství.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

Řekněte nám, jak se vám bydlí podle nových zákonů
Změny zavedené od ledna 2014 novou legislativou se projevily
i v oblasti bydlení. Řeč je především o novém občanském zákoníku
a o zákonu o obchodních korporacích, které mají dopad na bytová
družstva, společenství vlastníků i nájemní vztahy. Jak velký je a jak
se s ním vypořádávají, se snaží zjistit Státní fond rozvoje bydlení
prostřednictvím dotazníku na www.portalobydleni.cz.
Státní fond rozvoje bydlení od ledna 2014 spustil a provozuje
informační platformu www.portalobydleni.cz.
Od stejného data se také změnila pravidla pro všechny obyvatele
díky změnám právních předpisů. Proto SFRB připravil dotazník,
který se snaží zjistit reálné zkušenosti se zavedením nových
právních změn. „Cílem dotazníku je získat informace o tom, které
oblasti lidem dělají problémy a na Portálu o bydlení jim přinášet
konkrétní rady pro řešení jejich situace“, uvádí ředitelka SFRB Eva
Helclová.
Diskuse o nové legislativě, která po 50 letech změnila život všem
lidem, je vedena jak mezi odbornou veřejností, tak i na úřední
a vládní úrovni: „Potřebujeme znát názor občanů, jen tak jim můžeme

lépe poradit, jak některé problémy řešit. Důležité poznatky z nových
právních předpisů přinesou také judikáty ze soudních řízení, ale ty
můžeme čekat až v druhé polovině roku, proto budeme rádi, když se
do dotazníku zapojí co nejvíce občanů“, uvádí k Dotazníku k NOZ
a ZOK náměstek ministryně pro místní rozvoj pro územní a bytovou
politiku Petr Smrček.
Dotazník je dostupný na adrese: http://www.portalobydleni.cz/
ankety-a-dotazniky/dotaznik-k-novemu-oz-a-zok/.
Samotné vyplnění dotazníku není složité a nevyžaduje uvádění
osobních údajů.
Dotazník má celkem 13 otázek, z nichž některé mají více možností
odpovědí, což je u každého dotazu jasně uvedeno. U dvou otázek
je nepovinná možnost připsat vlastní názor či zkušenost.
Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut.
Jana Marešová
maresova.jana@sfrb.cz
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Energetické úspory Turistické základny v Klokočově
Od února do konce května letošního roku probíhaly na Turistické
základně v Klokočově stavební práce hrazené z dotace ze
Státního fondu životního prostředí určené na snížení produkce
emisí ze spalování tuhých paliv. Tyto práce spočívaly v zateplení
fasády spolu s výměnou oken a instalací nového kotle na plyn.
Díky instalaci nového kotle došlo ke snížení spotřeby energie,
tím pádem také ke snížení nákladů na provoz ubytovny. Dalším
přínosem je zlepšení vzhledu budovy. Stavební práce na budově

byly realizovány firmou RENOVA OPAVA, spol. s.r.o., která byla
vybrána ve výběrovém řízení. Celková cena za tuto akci činí
4,1 mil. Kč, cca 90% nákladů bude hrazeno z dotace. Všechny
práce byly dokončeny, po zkolaudování stavby bude ubytovna od
července již plně v provozu.
Andrea Hagenová
odbor služeb

VÍTKOV MÁ JIŽ SVŮJ SBĚRNÝ DVŮR
Městu se podařilo získat dotaci z Operačního programu životního prostředí na výstavbu sběrného dvora. Sběrný dvůr vznikl u vjezdu
do podnikatelské zóny z Dělnické ulice. Stavba
byla zahájena předáním staveniště 24. února 2014.
Stavební práce prováděla firma VZS RYCHTÁŘ,
s. r. o. z Březové v celkové výši 2,19 mil. V ceně je
zahrnuto zpevnění ploch panely, oplocení, osvětlení,
terénní úpravy a další práce. Druhou etapou byla
dodávka vybavení (kontejnery, mostní váha, obytná
buňka, kamerový a zabezpečovací systém), kterou
realizovala firma MEVA-TEC, s. r. o. z Roudnice nad
Labem v celkové výši 4,077 mil. Kč.
Celkové náklady představují 6,2 mil. Kč, 90 % pokryje
dotace a zbývajících 10 % (620 tis. Kč) bude hrazeno
z rozpočtu města.
Provozovatelem se stanou Technické služby města
Vítkova, p. o. Provoz sběrného dvora bude zahájen
až po kolaudaci a po zajištění potřebných povolení,
předpoklad je v měsíci červnu. Podrobnější informace
o provozní době a provozních podmínkách zveřejníme
ve zpravodaji, případně na vývěsních plochách.
Ingrid Adamusová
odbor služeb
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K vet ou
Kvet
o u c í n á mě
m ěss t í
V měsíci březnu byla započata další etapa obnovy
vítkovského náměstí výstavbou výsadbových záhonů.
Po ukončení stavebních prací bylo do připravených
záhonů s navezenou zeminou vysazeno šest sakur
a douglaska.
Pod stromy je pestrá keřová i květinová podsadba
z trvalek. Mimo zpět navrácených keřů, které byly
před výstavbou vyzvednuty z původních záhonů
a odvezeny po dobu provádění stavebních činností, byly
na nově vzniklé plochy vysazeny tavolníky, kdoulovce,
skalníky, bohyšky, levandule, okrasné borovice kleče
a mochyně s dřišťály. Okolí douglasky je navíc zkrášleno
rododendrony s několika různými odstíny barvy květů.
Druhová výsadba pod stromy byla zvolena tak, aby po
celou vegetační dobu byly záhony pestré ať už střídavě
kvetoucími keři a trvalkami, nebo druhy s okrasnými
barevnými listy a půdopokryvnými keři s barevnými
plody. Již od příštího jara budou sakury každoročně
zaplavovat náměstí množstvím sytě růžových voňavých
květů, na podzim se listy sakur zabarví do oranžova až
bronzova.
Za 20 let tyto pomalu rostoucí malokorunné stromy dosáhnou výšky přibližně 8 m, koruna bude kompaktnější s široce trychtýřovitým
tvarem. S rostoucím věkem stromů se jejich větve budou mírně sklánět. Řez a stříhání snáší tento druh velmi dobře. Tyto pěstební či
výchovné zásahy do korun stromů se provádějí obvykle v červnu.
V současné době jsou některé keře ještě drobnějšího vzrůstu, ale jakmile zakoření, rozrostou se a začnou vytvářet souvislý různě vysoký
porost pod stromy, stane se náměstí ozdobou našeho města.
Pavlína Dybowiczová

PLATBY KARTOU NA ÚŘADĚ
Vážení občané, chceme vás informovat o rozšíření služeb Městského úřadu ve Vítkově.
Od měsíce května zde můžete v pokladně a v informačním centru platit prostřednictvím
platebních terminálů platební kartou.

OTEVÍRACÍ DOBA:
10.00 hod. - 19.00 hod.

Službu je možné využít u níže uvedených typů karet:
Typ karty
MasterCard
VISA a VISA Electron
Maestro
V Pay
JCB
Diners Club a Discover

Služební karty
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Kreditní karty
ANO
ANO

SEZONA A
PROVOZ NA
KOUPALIŠTI

Debetní karty
ANO
ANO

VELKOPLOŠNÁ
DERATIZACE MĚSTA
Ve dnech 9. 6., 16. 6. a 20. 6. 2014 bude prováděna velkoplošná deratizace města
Vítkova. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která
provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů
a hospodářských staveních, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu
hlodavců. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované
firmy, anebo nahlaste své požadavky na úřad (IC), aby bylo zabezpečeno komplexní
ošetření obce. Pro vlastní potřebu si budou moci občané zakoupit u provádějící firmy
nástrahy proti hlodavcům.
Kontakt: Deratex, spol. s r. o., Staromlýnská 47, Zlín - Příluky, 760 01 760 01 Zlín,
TELEFON/FAX: +420 577 431 128, e-mail: deratex@deratex.cz, www.deratex.cz

CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

40 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma
10 Kč/den

Místní školy a školky v rámci plavecké
výuky platí hromadné vstupné (nad 10
osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor
ZDARMA.
Ceny platí v období školního roku.
Z hygienických důvodů není možno
používat na koupání v bazénu plavky
s dlouhými nohavicemi (bermudy), legíny,
šaty, sukně, trička a košile.
Odpovědná osoba: Jan Pataki
Provozovatel: Technické služby města
Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická
705, 749 01 Vítkov, tel. 731 828 567
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DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI - 13. června
Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje již tradiční
Den požární bezpečnosti. Vyhlášené datum není náhodné,
jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci, což
bude v letošním roce 13. června. Cílem této akce je účinným
způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně
výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů,
poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry
a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné
události. Součástí akce by mělo být rovněž seznámení občanů
s možnostmi eliminace následků případného požáru, a to např.
instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění
a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu.
V rámci této akce proběhne dne 12. 6. 2014 v 9:00 Mezinárodní

taktické cvičení jednotek požární ochrany České republiky
a Polské republiky na státním zámku Hradec nad Moravicí, a to na
„Bílém zámku“.
V rámci Dne požární bezpečnosti bude na požárních stanicích
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Územní
odbor Opava v Opavě, Hlučíně a Vítkově probíhat „Den otevřených
dveří“ v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. Návštěvníkům bude
předvedena hasičská technika, pro děti budou společně s „Dráčkem
Hasíkem“ připraveny soutěže a sladké odměny.
Kamil Pastuszek
ředitel HZS MSK ÚO Opava

Turnaj v „Člověče, nezlob se!“ v Domově Vítkov
V polovině dubna u nás proběhl již V. ročník
zábavně společenské hry „Člověče, nezlob se!“.
Pozvání přijaly Domovy Rooseveltova Opava,
Letokruhy Budišov, senioři z městského klubu
SPCCH a naši uživatelé. S touto zábavnou hrou si
často krátíme chvíle. Hrajeme sice podle přísných
pravidel, ale humor nás při hře nikdy neopouští.
Pro všechny zúčastněné hráče jsme v klubu
šikovných rukou vyrobili pěkné dárky. A protože to
bylo před Velikonocemi, každému družstvu jsme
upekli velikonočního beránka. Hráčský tým čítal
čtyři hráče s doprovodem. Z Opavy a Budišova
přijeli své družstvo podpořit i ředitelé, což nás
nesmírně potěšilo. Celé toto milé setkání zahájil
náš pan ředitel krátkým přivítáním a popřál všem
hráčům štěstí ve hře. O správné sportovní rozehřátí
se postaral domovský sbor Slunečnice, se kterým
si známé písničky zazpívali i hosté. Soutěžící se
během hry občerstvovali dobrotami, které připravila
naše vyhlášená kuchyně. Při hře se všichni snažili
a s nadhledem pečlivě sledovali hrací pole, jen ať
se neudělá nějaká zbytečná chyba. Turnaj nabídl
spoustu nezapomenutelných zážitků, příjemných
rozhovorů mezi soutěžícími a hlavně chuti se bavit.
Ludmila Grossmannová

DOBROVOLNÍCI
V DOMOVĚ VÍTKOV
„Dobrovolníkem je člověk, který bez nároků na odměnu věnuje svůj
čas, um a energii ve prospěch druhých lidí“.
Hledáme dobrovolníky k seniorům v Domově Vítkov z řad občanů
našeho města nebo jeho blízkého okolí. V našem zařízení se
dobrovolníci věnují činnostem, které souvisejí s trávením volného
času seniorů.
Dobrovolník může:
• doprovázet seniory na procházkách a při výletech
• doprovázet seniory na kulturních a sportovních akcích
• povídat si s klienty zařízení

• předčítat klientům z knih nebo denního tisku a časopisů
• zapojovat se do volnočasových aktivit
Proč se stát dobrovolníkem:
• pro pocit naplnění a uspokojení
• pro možnost navázat nové kontakty a přátelské vazby
• pro změnu životního stylu
• pro dobrý pocit „ být užitečným“
• pro využití zkušeností práce v zařízení sociálních služeb
• nebo prostě jen proto, že jednou i já zestárnu a budu potřebovat
něčí pomoc, a možná to bude pomoc dobrovolníka
V případě zájmu se můžete obrátit na naši sociální pracovnici
Bc. Lucii Augustinovou, a to buď osobně v našem zařízení od 8 –
13 hodin, nebo telefonicky na číslech 556 312 064 / 733 219 780,
popřípadě mailem na: socialni@domov-vitkov.cz
Děkujeme za případnou spolupráci.
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Turistická sezona na Vitkovsku je v plném proudu
Letos poprvé se město Vítkov připojilo k ostatním členům
Opavského Slezska a společně s nimi zahájilo nadcházející
turistickou sezonu. A protože Vítkovsko je významnou turistickou
oblastí, otevírala se zde sezona hned celé čtyři dny. Na programu
a jeho přípravě se podílelo nejen samotné město Vítkov, ale také
mnoho podnikatelských subjektů, spolků, sdružení a řemeslníků
z Vítkova i okolí.
1. května – Naučná stezka Dědictví břidlice

kteří odborný výklad rozšířili také o zajímavé historky a příběhy,
jež se v souvislosti s těžbou v okolí Zálužného odehrály. Velkým
lákadlem byly ukázky tradičního pokrývání střech břidlicí. Účastníci
tak získali nejen mnoho nových teoretických informací, ale viděli
také ukázky práce Richarda Mlýnka, který se právem může pyšnit
titulem „Nositel tradice“. Odpoledne naučný program vystřídal
program zábavný, na který pak navázalo občanské sdružení
Zálužné stavěním máje, soutěžemi a vystoupením harmonikáře,
které se protáhlo až do večerních hodin.

Stezka byla otevřena 21. září loňského roku společně s imagináriem
v areálu rekreačního střediska Bílá Holubice v Mokřinkách.
Samotná stezka je dlouhá asi 7 km. Na 22 informačních tabulích
najdete informace o těžbě a zpracování břidlice v oblasti Zálužného.
Během otevírání turistické sezony byli na stezce přítomni průvodci,

2. května – Prohlídka města
Tento den byl věnován komentovaným prohlídkám města Vítkova.
Během hodinové procházky účastníci navštívili nejvýznamnější
místa ve městě – náměstí, sportovní areál, kostely, městský park,
hrob Jana Zajíce a společenský sál městského úřadu.
3. května - Hřebčín ve Františkově Dvoře
V nadmořské výšce 603 m se ten den převalovaly chuchvalce mlhy,
teplota se po celý den držela těsně nad nulou a to vše umocňoval
nárazový vítr. Ani počasí spíše patřící na šumavská blata neodradilo
milovníky koní a krásné, i když ten den velmi drsné přírody, aby
zavítali do Františkova Dvora, kde na ně čekal zajímavý a bohatý
program. Zde byla v 10.00 hod. oficiálně starostou města Vítkova
Pavlem Smolkou a ředitelem Vítkovské zemědělské, s.r.o. Ivanem
Krajcarem zahájena turistická sezona na Vítkovsku. Během
celého dne si mohli účastníci prohlédnout nejen zvířata žijící na
farmě – koně, krávy, ovce, kozy, dravce a sovy, ale také sýrárnu,
výstavu kočárů, saní a starého zemědělského nářadí. Připraveny
byly zajímavé ukázky řemesel, mezi nimiž vynikal mistr kovář, nad
jehož prací všichni jen tiše žasli. Mnozí viděli kování koní poprvé,
jiní zase nostalgicky vzpomínali na časy, kdy byl mistr kovář
v každé vesnici.
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Těsně před polednem byla odstartována kombinovaná soutěž
chladnokrevných koní „Cena Amazonek“. Ženy se utkaly ve dvou
disciplínách – formanské jízdě a ovladatelnosti s kládou. 1. místo
obsadila Karolína Konečná s koněm Linka - vítkovské účastnice se
podělily o čtvrté, šesté a sedmé místo.
O tom, že pes je nejen přítelem člověka, ale také jeho
spolupracovníkem, se všichni přesvědčili během ukázky vítkovských
kynologů. Odpoledne se všichni stáhli do tepla restaurace Sýpka
na přednášku Ivana Petrtýla o chovu koní a slezského norika ve
Františkově Dvoře. Jen co se všichni trošku ohřáli, pokračoval
program opět venku (pořadatelé byli evidentně připraveni na teplé
májové počasí). Své bubenické umění předvedla kapela Crash
Drums z Oder. Pro milovníky tance bylo připraveno vystoupení tří
souborů Smiley Plums Square Dance Club Větřkovice, tanečního
oboru Základní umělecké školy ve Vítkově a tanečního kroužku
působícího při SVČ Vítkov Line Dance. Program zakončila skupina
Desperádo z Klokočova v stylové a krásně vyhřáté restauraci
Sýpka.

4. května – Zřícenina hradu Vikštejna
Tajemstvími opředená historie středověkých hradů odjakživa
přitahovala k jejich návštěvě snad všechny věkové skupiny. Nejinak
tomu bylo první květnovou neděli na zřícenině hradu Vikštejna,
posledním místě, kde na Vítkovsku otevírali turistickou sezonu.
K prohlídce zde lákají zbytky hradního zdiva, tajemná sklepení
i vyhlídková věž nabízející nádherné výhledy do údolí Moravice.
Historické soutěže zaujaly nejen děti, ale také dospělé. Střelba
z luku a kuše byla v trvalém obležení malých i velkých zájemců.
Po celou dobu si mohli zájemci prohlédnout historické zbraně
a zbroje a zajímavé bylo také vyprávění o jejich praktickém využití.
Divadelní a šermířská společnost Arcus z Vítkova připravila pro
své publikum dvě divadelní vystoupení - tradiční historickou hru
Dívčí válka a novinku Zlatý kalich. Přestávku vyplnily tanečnice
ze Základní umělecké školy ve Vítkově, které svou křehkou
krásou odlehčily všechnu tu tíži středověkých brnění, turnajů
i hospodských šarvátek.
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STRANA 8

SENIOŘI V POHYBU

Také jste v době, kdy děti byly malé a kdy jste chodili do práce
a potom pobíhali mezi domácností, zahradou a domácími úkoly
říkali: „… Až budu v důchodu, přečtu si tu kupu knížek, podívám
se na všechny ty skvělé filmy, poslechnu si hromadu prachem
zšedlých gramofonových desek?“
A dnes? Běháte ráno s vnoučaty do školky, v poledne už pro ně
zase uháníte, protože je tam přece po obědě nenecháte spát, když
tak rozkošně žadoní, cestou něco málo nakoupíte, odpoledne si
hezky pohrajete, a když je v podvečer předáte rodičům, uháníte
na zahrádku zavřít skleník, kdyby se náhodou v noci přihnal déšť.
Dejte si dvakrát na dva dny STOP a pojďte se bavit a běhat s námi.
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Vítkovsko – 9. – 10. července
Sport: lekce jógy, nordic walkingu, putting golf
Poznávání: návštěva lázní Klimkovice (Karlova Studánka),
vycházka kolem Kružberské přehrady
Tvůrčí dílna: keramika
Kalety – 13. – 14. srpna
Sport: plavecký bazén
Poznávání: prohlídka Kalet a Miotku, Jasna Góra (Czestochowa),
procházka kolem jezer v Zielonej, dubová alej
Tvůrčí dílna: malování
Na obě aktivity se můžete přihlásit v Informačním centru Vítkov.

Z kultury ...
Finance pro podnikatele
v agroturistice

Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační
program na podporu turistických oblastí
v Moravskoslezském kraji, v rámci něhož
lze žádat ještě do 30. 6. 2014 o finanční
podporu na agroturistiku. Dotační podmínky
jsou zveřejněny na úřední desce: http://
verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/
uredni_deska/dotacni-program-podporaturistickych-oblasti-v-moravskoslezskemkraji-pro-rok-2014-38088/

Upozornění pro řidiče
Vyklizení náměstí

-

Upozorňujeme řidiče, že 8. června 2014 od
00.00 do 20.00 hod. nebude možno parkovat
na náměstí z důvodu pořádání akce Na kole
dětem. Náměstí bude opatřeno dopravními
značkami. Přeparkujte si prosím auta na jiná
parkovací místa ve městě.

Vítkovská padesátka

Sváteční den volna si návštěvníci i obyvatelé
Vítkovska užívali na turistických trasách
dlouhých od deseti do padesáti kilometrů.
8. květen pro všechny účastníky Vítkovské
padesátky připravil krásné májové počasí
a pořadatelé zase trasy od 10 do 50
kilometrů. Ty kratší, vedené Klokočovskem,
byly určeny především dětem, kterých
vyrazilo na trať celkem dvacet osm.
Zdatnější turisté volili trasy mezi dvaceti
a třiceti kilometry a ti nejvytrvalejší se vydali
na trať dlouhou 48 km. Při svém putování se
dostali od řeky Odry až do malebného údolí
Moravice.
A kde se budeme toulat na podzim? … po
moravsko-slezské hranici. Takže trénujte a
těšte se na zajímavé trasy, které se pro vás
již pomalu připravujeme. Pořadatelé se těší
nejen na zdatné turisty, ale také na všechny
zájemce o historii, pro které bude během
této akce připraven zajímavý program.

DORAZÍ K NÁM PELOTON
8. æervna 2014 od 13.00 hod.
námôstí Jana Zajíce ve Vítkovô

Program:
13.00 hod.

Dopravní hĂištô pro dôti
den bez úrazu - Hry a soutôže pro dôti
Ostravský písniækáĂ Václav Fajfr

14.30 hod.

PĂíjezd pelotonu v æele s Josefem Zimovæákem v rámci projektu Na kole dôtem
Setkání s Josefem Zimovæákem

15.00 hod.

Multižánrová hudební skupina Šajtar
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Putujeme

Přijeďte k nám na víkend
19. – 22. června 2014 – Vítkovsko
1. den: zahájení projektu, společné setkání účastníků projektu, koncert
2. den: naučná stezka Dědictví břidlice, hrob Razumovských, zřícenina hradu Vikštejna,
Annino údolí, Přírodní park Moravice, beseda s historikem
3. den: prohlídka Vítkova, zámek v Hradci nad Moravicí, Bezručova vyhlídka, Slezské
zemské muzeum v Opavě, Opava, setkání s vítkovskými zástupci turistů a cykloturistů
4. den: muzeum J. A, Komenského ve Fulneku, rodný dům F. Palackého v Hodslavicích

17. – 20. července 2014 – Vrbovsko
1. den: zahájení projektu, společné setkání účastníků projektu, koncert
2. den: výstup na Veĺkú pec a Barónku, Prašník, farma Etelka, lančárský kostelík,
Očkovská praveká mohyla, Krakovany, beseda s historikem
3. den: klášter Katarinka (zřícenina), Dobrá Voda – dům J. Hollého, muzeum
Smolenice, Molpír, rodný dům Š. Baniča, setkání se zástupci města
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Základní škola a gymnázium Vítkov
POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ
V rámci projektu „Poznáváme řemesla moravských a slezských předků“ z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007-2013 proběhnou v měsíci květnu a červnu tři aktivity. Ve dnech 21. - 24. května se budou žáci naší
školy společně s žáky z polských Kalet seznamovat s tradičními řemesly v olomouckém regionu. Ve dnech 4. - 7. června se uskuteční
další dvě akce pod názvem „Řemesla moravskoslezských předků“ a „Řemesla polských předků“. Těchto akcí by se mělo zúčastnit
105 žáků a 15 pedagogů základních škol a gymnázia z Česka a Polska.
Projekt seznámí žáky jednoduchým a netradičním způsobem se starými, možná už i zanikajícími řemesly českých a polských předků,
se starými věcmi a nástroji, které ke své práci v řemeslech potřebovali. Celý projekt povede k tomu, aby se žáci s řemesly nejenom
seznámili, získali představu o konkrétních činnostech, ale aby také dokázali vyrobit konkrétní, reálný výrobek. Žáci a pedagogové
budou mít opět příležitost k navázání a prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér.
Jana Kravčíková
koordinátor projektu

ÚČINNÉ KROKY PŘI VÝCHOVĚ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
Na místní základní škole a gymnáziu proběhly v posledních
měsících společné dílny pro rodiče a budoucí prvňáčky pod
vedením školního speciálního pedagoga Mgr. Aleny Seidlerové
a třídních učitelek budoucích prvních tříd. Garantem akce
bylo školní poradenské pracoviště. Pedagožky předložily
několik nápadů, které by mohly pomoci při přípravě dítěte
na školní docházku. Nemalým přínosem pro rodiče i učitelky
byla přednáška PhDr. Nory Gavendové, která seznamovala
všechny zúčastněné s účinnými kroky při výchově předškolních
dětí. Optimální připravenost dítěte, jeho pohybové dovednosti,
matematické schopnosti a všeobecné znalosti budou tématem
posledních společných dílen pro rodiče a děti, které se
uskuteční 3. 6. 2014 v 15:30 hod. v prostorách školní jídelny. Při
této příležitosti budou rodiče seznámeni s rozdělením dětí do
tříd i s jejich třídními učitelkami, vychovatelkami a výchovnou
poradkyní.
Alena Seidlerová

Úspěchy žáků
Soutěž v programování
Blahopřejeme žákyni kvarty Kristýně Plačkové k šestému místu
v krajském kole Soutěže v programování kategorie Aplikační
software - kancelářské aplikace, která se konala 11. dubna 2014
v Ostravě.
Opět úspěch v Matematickém klokanovi
V březnu se žáci naší školy již tradičně zapojili do prestižní
mezinárodní soutěže Matematický klokan, které se každoročně
účastní téměř dva a tři čtvrtě milionu mladých lidí z přibližně
30 zemí celého světa. Soutěž vznikla v osmdesátých letech
minulého století v Austrálii a na evropský kontinent se rozšířila
v letech devadesátých. Matematický klokan je rozdělen do pěti
kategorií - od nejmladšího Cvrčka (2. a 3. třída ZŠ) po nejstaršího
Studenta (předmaturitní a maturitní ročník SŠ). Soutěž se nedělí
na kola, všichni žáci ji absolvují v jeden den. V České republice je
pořadatelem Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci
s UP v Olomouci.
Jiří Solař z oktávy obsadil v nejvyšší kategorii, stejně jako v loňském

roce, druhé místo v okrese a zařadil se mezi nejlepší matematiky
– středoškoláky. Jirka po maturitě zamíří na vysokou školu, ale
vypadá to, že nám další šikovní matematici dorůstají. V kategorii
Klokánek totiž dosáhl výborného umístění Pavel Smolka ze třídy
4. A, který obsadil 3. – 6. místo v okrese.
Oběma k jejich vynikajícímu výsledku blahopřejeme!
Lenka Zychová
1. místo v literárním a výtvarném projektu Svět slova
Žák naší školy Štěpán Hruška z 2. A se umístil na prvním místě
v pátém ročníku literárního a výtvarného projektu Svět slova.
Ve čtvrtek 22. 5., kdy Fulnek patřil všem mladým výtvarníkům,
budoucím spisovatelům a šikovným dětem, které se do tohoto
projektu zapojily, se Štěpán zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů
výtvarné tvorby a převzal si cenu. Blahopřejeme.
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Úspěch v celorepublikové soutěži
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody
2014 soutěž pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých
gymnázií s názvem Voda a energie. Ve velmi silné konkurenci
získal tým kvarty ve složení Alena Polášková, Kristýna Plačková
a Anna Kazimírová 1. místo. Žáci měli na výběr ze 4 témat: Vodní
elektrárny, Využití vody v průmyslu, Energie pro vodu (nejenom)
v domácnosti a Vodní doprava. V kategorii Nejlepší prezentace
zvítězily s tématem Energie pro vodu (nejenom) v domácnosti.
Práce budou vystaveny v Národním zemědělském muzeu v Praze.
Výherkyním blahopřejeme.
Milena Mačáková
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Krajské kolo SOČ
13. května 2014 se na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě
Ostrava konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti.
Celodenního zápolení se účastnilo více než sto středoškolských
studentů (jednotlivců či v týmech), rozdělených do osmnácti
soutěžních oborů.
Naši školu zde zastupovala Kateřina Kubesová (septima) v oboru
„Ekonomika a řízení“. Vybojovala krásné 4. místo. K úspěchu
blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

Proběhly „Studentské volby do Evropského parlamentu 2014“

28. 4. 2014 proběhly na Základní škole a gymnáziu Vítkov
„Studentské volby do Evropského parlamentu 2014“. Pořádány
byly ve spolupráci se společností Člověk v tísni, která má jako
součást vzdělávacího programu „Jeden svět na školách“ projekt
nazvaný „Kdo jiný?“, zaměřený na podporu aktivní účasti mladých
lidí v občanské společnosti.
Studentské volby jsou již tradičně od roku 2010 určeny žákům
gymnázií, SOŠ a SOU v České republice. Účastní se jich
středoškolští studenti starší patnácti let, kteří si tentokrát vybírali
z 38 politických stran, o nichž se v době konání studentských
voleb vědělo, že budou kandidovat do Evropského parlamentu ve
volbách řádných 23. a 24. 5. 2014.
Naše škola tak patří mezi 269 zapojených středních škol. Působnost
voleb jsme letos po konzultaci a se svolením organizátorů rozšířili

Univerzální kotel na spalování kusového
dřeva, štěpky, uhlí a pelet ze zásobníku,
s možností automatického provozu
(řízení počítačem).
Sestava na přestavbu stávajícího kotle
na automatický provoz spalování uhlí,
štěpky, pelet.
UHLÍ 290Kč/q - PELETY 310Kč/q

KOTLE-EG
www.kotle-eg.com
tel.: 552 304 894

info@kotle-eg.com
mob.: 605 720 377

i na 8. a 9. ročníky základní školy a příslušné ročníky víceletého
gymnázia. Žáci si tak mohli prohloubit své občanské dovednosti
a vyzkoušet si, co jejich starší spolužáci již několikrát okusili volební účast. Tedy alespoň nanečisto.
Celkový počet oprávněných voličů na naší škole byl 207 (125
žáků 2. stupně, tj. žáků 8. a 9. ročníků a příslušných ročníků
víceletého gymnázia, a 82 žáků 3. stupně, tj. gymnazistů starších
15 let). Celkový počet odevzdaných hlasů činil 119 (67 hlasů žáků
2. stupně, 52 hlasů žáků starších 15 let) - hlasovalo tak 53,6 %
žáků základní školy a nižšího gymnázia a 63,4 % žáků 3. stupně.
Volební účast tak mnohonásobně převyšovala reálnou volební
účast z roku 2009, kdy se voleb do Evropského parlamentu v ČR
zúčastnilo pouhých 28,2 % voličů. Platných bylo 66 hlasů žáků
2. stupně a všech 52 hlasů žáků 3. stupně.
Žáci gymnázia starší 15 let nejvíce hlasů (12) odevzdali České
pirátské straně, která se tak umístila na 1. místě. Druhý v pořadí
se umístil Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (8 hlasů)
a o třetí a čtvrtou příčku se dělila Česká strana sociálně
demokratická a Křesťanská a demokratická unie-Československá
strana lidová (6 hlasů).
Žáci 2. stupně (tj. 8. a 9. ročníků a příslušných ročníků víceletého
gymnázia) na první a druhou příčku umístili Českou pirátskou
stranu a Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (shodně
11 hlasů), na třetím místě se ocitla strana Moravané s 9 hlasy.
Všem žákům naší školy, kteří se zapojili do studentských voleb,
blahopřejeme, neboť prokázali, že se chtějí stát řádnými občany
našeho státu, jimž osud země není lhostejný. A poděkování patří
také volební komisi ve složení Tomáš Vašátko (septima), Michaela
Konečná (sexta) a Petra Švecová (kvinta), která svým bedlivým
okem dohlížela na řádný průběh voleb a pomáhala s jejich
organizací.
Miroslav Bučánek

PODĚKOVÁNÍ

Ve středu 24. dubna jsme my, senioři ve Vítkově, prožili nádherný
den. Zúčastnili jsme se souboru přednášek a besed pod názvem
„Nechci žít v ulitě“, kterou pro nás připravilo oddělení kultury
Městského úřadu ve Vítkově.
Jednalo se o jednu z akcí dotovaných EU „Společně proti
stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“.
Dozvěděli jsme se mnohé o dopravní bezpečnosti, posilovali
jsme paměť, seznámili se s příznaky některých chorob lidí
vyššího věku, prohlédli jsme si výstavku toho, čím se baví
senioři z Vítkova, a pobavili jsme se u cimbálovky, což už byl
závěr tohoto dne.
Domnívám se, že mohu poděkovat za všechny zúčastněné
nejen Městskému úřadu ve Vítkově, ale především paní Daniele
Olbertové – vedoucí oddělení kultury MěÚ a všem pracovníkům
toho oddělení, kteří precizně připravili celou akci.
Marie Kristková

Inzerce
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Stolní tenis ve Vítkově
Turnaj mládeže, pořádaný Sdružením stolního tenisu města
Vítkova za finančního přispění města Vítkova, se konal 26. 4.
2014 na ZŠaG Vítkov s těmito výsledky:
1. Jan Jonáš
2. Kristián Michálek
3. Petr Bek
(účast 8 hráčů a hráček)

Vítkov
Radkov
Radkov

Výsledková listina 42. ročníku Vítkovské ligy stolního tenisu
1. SST muži - Jan Kadlec, Jiří Ondrášek, Pavel Kučerka
2. WRDAPL- Rosťa Pluhařík, Danek Wroblovský, Petr Daníček
3. SST mládež - Karel Hoza, Renek Haltof, Jan Mareth, Karel
Slepánek
4. SVČ Vítkov - Michal Drimaj, Martin Zatloukal, Jan Špok, Jan
Jonáš
5. Radkov - Kudla, Mikuš, Bek, Žiačik
6. JMM - Jiří Grigier, Milan Hnát, Martin Motl
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LETNÍ TÁBOR
OL ŠOVEC
2014
Chceš zažít nová dobrodružství
a poznat nové kamarády? Nebo bys
rád zažil netradiční prázdniny se svým
kamarádem a nevíte, co byste společně
podnikli?
Pojeď na letní tábor, který každoročně
pořádáme v Olšovci u Hranic na Moravě.
Přidej se k nám a buďme Indiáni bizoních
plání - v termínu 9. 8. 2014 - 23. 8. 2014.
Čeká tě nádherná příroda, program plný
her, venkovní koupání, vaření v přírodě,
dřevěná
sauna,
bahenní
koupele,
táboráky, spaní pod širákem, zpívání
s kytarou a spousta aktivit, které v tobě
zanechají množství zážitků a nových
dovedností.
Dostaneš se na kouzelné místo, kde si
hrají nejen děti, ale i dospělí. Společně
se budeme učit střílet z luku, vžijeme se
do role rudých válečníků. Budeš mít pocit,
jako bys Indiánem byl po celý život!
Cena tábora je 3 500 Kč

KWWSZZZVHPSHUƃH[FRPHQ
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ZZZVHPSHULWJURXSFRP

Přihlášky a více informací získáte na
emailové adrese: miska.dlouha@email.cz
Tábor je vhodný pro každého malého
dobrodruha ve věku 7 –14 let
Tábor pořádá turistický oddíl Letokruh
pod záštitou Asociace turistických oddílů
a mládeže
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KRAJSKÝ PŘEBOR V BOXU V KLOKOČOVĚ
Na podzim 2012 začal předseda TJ Sokol
Klokočov Petr Hlavna zřizovat oddíl boxu.
Všichni zbylí členové se dívali trochu
nedůvěřivě, jestli o tento sport bude zájem
a co to může přinést. Po celý další rok se
hlásili zájemci různých věkových kategorií
a pan Hlavna začal s tréninky. Svépomocně
a i za finanční podpory města Vítkova jsme
provedli úpravy vnitřních prostor sokolovny,
opravili omítky a vybavili klubovnu, šatnu
a zázemí. V sokolovně nám dnes dělají
nejbarevnější dekoraci boxovací pomůcky a nyní i opravený ring,
jehož nákup sponzoroval pan Špálek. Opravu jsme financovali
díky grantu města Vítkova. Spousta dobrovolných akcí, hodiny
úklidů a hodiny tréninků se nakonec zúročily dne 4. května, kdy
se v sokolovně pořádal juniorský krajský přebor v boxu. Přeboru
se účastnilo 37 boxerů z devíti družstev Moravskoslezského
a Olomouckého kraje (Sokol Poruba, Vítkovice a Olomouc, BC
Krnov, Ostrava, Karviná a Opava). Celý zápas hodnotili 4 rozhodčí,
přítomni byli předseda boxerského svazu MSK Ivo Dvořák a státní
trenéři pan Kotiba a Nevrla. V hledišti se tísnilo kolem 60 diváků,
kteří neustále migrovali nejen pro občerstvení. Občas ženy musely
zavřít oči, aby neviděly, jak „bijí“ jejich potomky. Pro TJ Sokol to
byla veliká událost, protože za Klokočov se do ringu postavili
3 reprezentanti.
Šimon Kučerka porazil 3:0 na body Igora Šoltyse z BC Ostrava,
David Štefan ve víc než vyrovnaném boji podlehl 2:1 na body
Davidu Volkovi z BC Krnov a Karel Pirnos porazil 3:0 na body
Šimona Jantoše z BC Krnov. Co na to říci? Za tak krátkou dobu
působení v krajském přeboru hned dvě vítězství! Tak to jsme na
naše kluky opravdu pyšní. Přejeme jim, aby se jim ve sportovním
klání dařilo i nadále a aby jejich zápasy přitáhly ke sportu i další
mladé nadšence. Závěrem bych chtěla poděkovat panu Hlavnovi
a Ivanu Deszkaszovi za celou přípravu a organizaci. Díky patří také
dlaším, tzv. neviditelním, bez jejichž pomoci by akce nemohla být.
ZaTJ Sokol Klokočov
Šárka Petrtýlová

MÍČOVÝ SEDMIBOJ 2014 - 1. ROČNÍK
5. července 2014
Pořadatel:

SVČ p. o.,Vítkovské Ympulsy o. p. s.,
TJ Vítkov o. s.

Kontaktní osoba:

Josef Jakubec
(svc.jakubec@seznam.cz)
tel. 606 853 569

Přihláška:

do 30. 6. 2014 na výše uvedený
mail, který musí obsahovat jména
soutěžících,
datum
narození,

kontaktní
údaje - telefon a mail.
Soutěžní systém:

Podle počtu účastníků
a) pavouk
b) utkání s vylosovaným soupeřem
c) každý s každým

Do soutěže se započítává podle kritérií: 1) vítězství, 2) rozdíl
míčů a 3) více uhraných míčů.

Pořadatelé si vyhrazují právo v případě časové tísně omezit
časově jednotlivá utkání. Pořadí disciplín může být pozměněno
z organizačních důvodů
prezentace
07:30
zahájení
08:00
předpokládané ukončení 15:00
Účastníci:

Dvojice – smíšené, dámské, pánské

Disciplíny:
• Stolní tenis (sokolovna)
• Házená (umělá tráva)
• Basketbal (umělá tráva)
• Kopaná (umělá tráva)
• Tenis (tenisové kurty)
• Pétanque (fotbalový stadion)
Organizátoři si vyhrazují právo soutěž zrušit – v případě malého
zájmu.
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Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Soutěže a zase soutěže

V jarních měsících proběhla v celé republice řada soutěží pro žáky
odborných učilišť. Připravit soutěžící je vždy velmi náročné, obsah
soutěží spojuje praktické i teoretické znalosti daného oboru a navíc
musí učni i pedagogové obětovat i svůj volný čas. Ale úspěchy
našich žáků jsou důkazem, že i malá škola může konkurovat jiným
„silnějším“ soupeřům.

Birell Cup 2014

Název nejprodávanějšího nealkoholického piva v záhlaví soutěže
napoví i zapřisáhlému abstinentovi, o jakou soutěž se jedná
a komu je určena. Již třináctý ročník soutěže ve znalostech o pivu,
v čepování a servisu piva a míchání nápojů s pivem proběhl tradičně
v netradičním prostředí školního hřiště Střední školy potravinářské,
obchodu a služeb v Brně. 6. května 2014 za krásného jarního počasí
se žákyně třetího ročníku oboru kuchař-číšník Adéla Polcíková,
Tereza Bajgarová a Eva Tesařová zapojily do soutěžního klání.
Záštitu nad soutěží převzal Plzeňský Prazdroj, a. s. Plzeň (i když
zasvěcený odborník ví, že birell je spojen s bohem Radegastem)
a garantem soutěže byla stejně jako v předcházejících ročnících
Asociace číšníků České republiky. 45 soutěžících z odborných
škol z celé republiky se snažilo ze všech sil, aby uspělo se svým
správně načepovaným pivem u poroty. Správný pivař (a že Češi
jsou národem pivařů) má přesnou představu orosené sklenice
s bohatou a pevnou pěnou. Profesionál však ještě ví, že sklenice
piva by měla být natočena najednou. A teď si zkuste slalomový běh
se sklenicí piva v ruce! Nad míchaným nápojem s pivem ovšem
milovník zlatavého moku pouze tiše zaúpí. Ale i to byl soutěžní
úkol.

Přestože se tentokráte děvčata nedostala na stupně vítězů,
vedení školy jim děkuje za vzornou reprezentaci školy, Mgr. Karle
Kováčikové za odbornou přípravu děvčat a učiteli autoškoly panu
Karlu Královi za přepravu našich soutěžících do Brna.

Zlatý pohár Linde 2014
- soutěž ve svařování

Více než stovka mladých svářečů z Německa, Ukrajiny, Slovenska
a Česka soutěžila v teoretických i praktických dovednostech v rámci
soutěže Zlatý pohár Linde 2014. Letošní 18. ročník této odborné
soutěže ve svařování pro žáky středních škol probíhal ve FrýdkuMístku 15. a 16. dubna 2014 za bohaté podpory četných sponzorů.
Naši školu reprezentoval žák třetího ročníku oboru karosář Jakub
Němec, kterého na soutěž připravil učitel odborného výcviku

Mgr. Zdeněk Kozák. Fotografie ze soutěže, stejně jako fotografie
z ostatních akcí školy, si můžete prohlédnout na školních webových
stránkách.

Automechanik Junior 2014

Přes tři tisíce mladých automechaniků se zúčastnilo letošního
ročníku soutěže, která porovnávala odborné dovednosti a teoretické
znalosti budoucích opravářů aut již podvacáté. Republikové finále
se odehrávalo ve dnech 28.-30. dubna v Service Training Center
ŠKODA AUTO a.s., Kosmonosy u Mladé Boleslavi. Hlavním cílem
pořádání této akce byla propagace automobilních technických
oborů a rozvoj spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků
a středními školami v České republice.
Tomáš Masnica, žák 3.A, postoupil do závěrečného kola soutěže
senzačním umístěním v krajském kole, kde mu jen o vlásek unikla
zlatá medaile. Podle jeho slov bylo finále daleko náročnější, obsah
soutěže měl tři části - teoretický test, poznávací a praktickou část.
Učitel odborného výcviku Adolf Immr však mohl být s jeho výkonem
spokojen. 24. místo je velmi solidní umístění a navazuje na tradici
úspěchů žáků z Podhradí.

Stěhování školy aneb Velké loučení
a nový začátek

V roce padesátého výročí založení učiliště na Podhradí dochází
na tomto školském zařízení ke značným změnám. Pokles žáků
způsobil, že velký areál školy není zcela využíván a provoz se
stává finančně příliš náročný. Zřizovatel školy (Moravskoslezský
kraj) přistoupil k řešení, jež by mohlo zachovat tradici odborného
školství na Vítkovsku. Škola bude přestěhována do uprázdněné
budovy na Opavské ulici, která byla MSK převedena po sloučení
základních škol ve Vítkově. Znovu tedy ožije budova, která po celý
školní rok zela prázdnotou.
Nejprve bylo třeba vypracovat detailní projekt, neboť prostory
budovy se musely upravit podle potřeb jednotlivých učebních oborů.
Již od počátku jara se ve škole střídali řemeslníci a v současné
době je upraveno 1. patro. V místnostech budou umístěny třídy
pro teoretickou výuku. V přízemí se postupně bude budovat cvičná
kuchyně a jídelna, jež má sloužit žákům i zaměstnancům školy.
Odborný výcvik automechaniků a karosářů bude nadále probíhat
ve školním servise na Podhradí, kadeřnická provozovna prozatím
zůstane v pronajatých tradičních prostorách na Oderské ulici,
které nyní patří firmě Simply You. Veškeré moderní vybavení
tříd, počítačových učeben, studovny, knihovny i posilovny bude
přestěhováno z Podhradí do Vítkova.
Během měsíce června i o prázdninách se zaměstnanci budou
podílet na stěhování školy a 1. září by se mělo rozeznít zvonění ve
třídách, které předtím využívali žáci základní školy.

Půjčovní doba knihovny ve Vítkově
v době letních prázdnin
(1. července – 31. srpna 2014)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

10.00 – 12.00
zavřeno
zavřeno
10.00 – 12.00
zavřeno

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
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Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY
v Husově ulici
7. května se v Kulturním domě ve Vítkově
konala akademie, kterou dostaly všechny
maminky a babičky jako dárek ke Dni matek.
Děti mateřských škol z Vítkova a Klokočova
si nacvičily několik tanečních vystoupení
– Mumuland, Hlídač krav, Ať žijí duchové,
Sluníčko, Broučci, Hezkej den máme dnes,
Námořníci, Changes. Celým programem dětí
prováděli veselí klauni, kteří všechny diváky
pobavili svými legráckami. Děti se na jevišti
moc snažily a jejich krásná vystoupení byla
oceněna bouřlivým potleskem.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
ZACHYCUJÍCÍCH ZMĚNY
V ŽIVOTĚ KLIENTŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Výstava se koná v Kulturním domě Vítkov v termínu od
1. 6. do 30. 6. 2014

Jedná se o putovní výstavu k projektu na podporu
procesu transformace pobytových sociálních zařízení
v Moravskoslezském kraji II.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním
fondem prostřednictvím operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR.
Výstava bude otevřena každou středu od 16 do 17 hodin,
nebo na základě telefonické domluvy (556 312 254).

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 6.
14.30 hod.

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

6. 6.
SLACKLINE VE VELKÉM PARKU
17.00 - 18.30 h. Přijďte si vyzkoušet slackline do velkého parku
za kostelem. A co že to ten slackline vůbec je?
Je to balancování nebo chození po laně, které
je napnuté mezi dvěma stromy. Přejdete po
takovém laně třeba 8 metrů? Hračka? Tak nám
to můžete přijít předvést. Nováčky zaučíme,
zvědavce ohromíme a profíky uvítáme. Za
špatného počasí slackline neprovozujeme.

6. 6.

NOCOVÁNÍ V SVČ A RETROHRANÍ
Vážení rodičové, zavzpomínáte si občas na
svá dětská léta? Hrávali jste gumu, šlapáka,
skákali jste panáka, schovávali jste se při
ruské schovce? Vzpomínáte-li na ty časy rádi,
pošlete 6. června v 19 hodin svoje děti do SVČ,
kde si tyhle osvědčené hry mohou zahrát! Děti
můžete přihlásit na telefonu 731 950 636 nebo
na e-mailu svc.chudiova@gmail.com.

7. 6 .
13.30 hod.
15.30 hod.

KONCERTY SPS KOMENSKÝ
Aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou
Lázeňský dům Janáček v Teplicích n. B.

Nabídka akcí

STRANA 16

ČERVEN 2014

KALENDÁŘ AKCÍ
9. 6.
16.30 hod.

AUTOMATICKÁ KRESBA S NAPOJENÍM NA
ANDĚLY
Setkání v rámci projektu RYNEK aneb
VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ.
S sebou si doneste pastelky, příp. gelové a
ozdobné tužky
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

14. 6.
8.00 hod.

ZLATÁ UDICE
SVČ Vítkov ve spolupráci s místním rybářským
svazem pořádá základní kolo rybářské soutěže
Zlatá udice pro děti a mládež z Vítkova a blíz
kého okolí. Začínáme v SVČ Vítkov.

16. 6.
15.00 hod.

ZÁVODY NA AUTODRÁZE PRO DĚTI
A RODIČE
SVČ zve rodiče a děti na automodelářské
závody. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Na malé závodníky čeká sladká odměna.
Vstupné je dobrovolné.

17. 6.
16.00 hod.

KRESLENÍ NA ASFALT
S sebou si přineste barevné křídy. Nejhezčí
výtvory odměníme sladkostí.
Zahrada Střediska volného času Vítkov.

18. 6.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku turnaj
v lukostřelbě. Přihlášování do turnaje proběhne
od 13.00 hod – 14.00 hod. v sokolovně.
S sebou sportovní obuv.
Nejlepší střelci budou odměněni.

25. 6. – 26. 6.

DEN BEZ ÚRAZU S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ
Akce je určena pro děti 1. tř. – 3. tř. ZŠaG
Vítkov. Pro děti budou v parku připraveny úkoly
k dodržování bezpečnostních předpisů pro
chodce a cyklisty a jízda zručnosti.

28. 6.
14.00 hod.

TURNAJ VE VODNÍM FOTBÁLKU
Tradiční turnaj ve vodním fotbálku v kategorii
do 18 let a nad 18 let v areálu koupaliště.
Vítězové budou odměněni.

28. 6.
14.00 hod.

OTEVÍRÁNÍ LÉTA
SVČ pořádá na koupališti ve spolupráci s TS
Vítkov pro děti a rodiče akci Otevírání léta.
Pro děti máme připravené zábavné soutěže a
hry, skákací hrad, pěnu na klouzání,… Děti i
dospělí se mohou zúčastnit turnaje ve vodním
fotbálku. Sestavte tříčlenné družstvo a
přihlašte se na tel. 605 551 136 nebo
svc.vitkov@seznam.cz. Děti, které předloží
vysvědčení s vyznamenáním, budou mít vstup
zdarma, dospělí 40 Kč. V rámci této akce vám
bude poprvé představen „SNAG GOLF“ –
golfový zábavný tréninkový systém pro
nejmenší děti. Obsahuje všechny elementy
golfové hry. OD ZÁŘÍ 2014 BUDE NOVĚ V
SVČ VÍTKOV OTEVŘEN KROUŽEK
MINIGOLF PRO ZAČÁTEČNÍKY.

27. 6. - 28. 6.

ÚČAST AUTOMODELÁŘŮ NA ZÁVODU
MORAVA OPEN V BRNĚ

10. 7.
19.00 hod.

KONCERT TOMÁŠE KOČKA
& ORCHESTRU
Vstupné: 100 Kč
Knihovna Vítkov – zahrada (v případě
nepříznivého počasí se akce přesouvá do
velkého sálu KD Vítkov).

AKCE PŘIPRAVOVANÉ SVČ VÍTKOV
Výměnné pobyty pro děti a mládež ve věku od 12 do 19 let
Více informací najdete na našich webových stránkách
www.svc-vitkov.cz, pobyty jsou pro účastníky zdarma. Termíny:
8. 7. – 14. 7. 2014 v Klokočově, 28. 7. – 3. 8. 2014 ve Vrbovém.

28. 6.
8.30 hod.

SPORTOVNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
PRO DOSPĚLÉ
Turnaj místních firem v malé kopané pro
dospělé v areálu SVČ Vítkov.

2. 8. 2014
Vítkovská lávka s Vildou Čokem a skupinou BYPASS
Jako vždy bohatý program pro děti i dospělé, ukázky bojových
umění, večerní taneční zábava s DJ z Rádia Čas. Vstupné: 50
Kč/osoba, děti do 120 cm zdarma.

28. 6.
9.00 hod.

SPORTOVNÍ TURNAJ V NOHEJBALU
Nohejbalový turnaj trojic ve sportovním areálu

V červencovém vydání Vítkovského zpravodaje se dozvíte víc
o kroužcích připravovaných SVČ Vítkov, p. o. na nový školní rok.
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INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
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