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Spolupráce s partnerským městem Vrbovým
V říjnu uplyne 5 let od podpisu Smlouvy o vzájemné spolupráci
s městem Vrbovým. Tímto aktem se slovenské město Vrbové stalo naším oﬁciálním partnerským městem. Za tuto dobu se aktivity
a kontakty, které byly zpočátku pouze na úrovni vedení měst, rozšířily na další na další organizace a subjekty působící v obou městech.
Pokud bych chtěl zmínit aktivity, které se uskutečnily v posledním
období, začnu setkáním studentů vrbovského a vítkovského gymnázia. Konalo se 6. a 7. června a bylo zaměřeno na sport. Proběhla
utkání ve fotbalu, basketbalu, ﬂorbalu a volejbalu. Tato akce byla
všemi účastníky hodnocena velmi pozitivně, jak uvedl septimán Tomáš Brodský ve svém článku: „Je to pro nás velmi zajímavý zážitek
poznávat studenty z cizích zemí a už teď se těším, až příští rok
zavítáme opět my do Vrbového.“

poděkování za dlouhodobou práci bývalým zaměstnancům hřebčína a předal pamětní medaili města Vrbového panu Janu Petrtýlovi
za dlouholetou šlechtitelskou a chovatelskou práci. Mezi dalšími
hosty byl také bývalý primátor PaedDr. Ivan Borovský, který stál
u zrodu spolupráce našich měst.
Pavel Smolka
starosta města

U památníku M. R. Štefánika

Návštěva slovenských gymnazistů
Druhou zajímavou akcí, kterou chci zmínit, je poznávací zájezd
členů Základní organizace SPCCH Vítkov do Vrbového. Ten se
uskutečnil 21. června a zúčastnilo se ho 43 členů. Ve Vrbovém
je přivítali zástupci města v čele s tajemnicí. S historií je seznámil
PhDr. Lubomír Bosák, který také hovořil o různých pamětihodnostech, zejména šikmé věží, pro kterou je Vrbové nazýváno „slovenskou Pisou“. Dále navštívili Domov sociálních služeb, památník Dr.
Milana Rastislava Štefánika v Brezové pod Bradlom a poté lázeňské město Piešťany. Jak pan Nahodil uvádí: „Domů se účastníci zájezdu vraceli sice unaveni, ale všichni si odvezli plno dojmů
z jednotlivých akcí, hlavně pak z vřelého přijetí a pohostinnosti našich družebních přátel z města Vrbového.“
Nejaktuálnější událostí byla třídenní návštěva partnerů z Vrbového spojená s účastí na oslavách 60 let chovu koní ve Františkově
Dvoře. Pozvání přijal primátor Ing. Ján Jánoško, který se připojil k

Na oslavách 60 let chovu slezského norika
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K rá tc e z rad n i ce
V červenci zasedala Rada města Vítkova pouze jednou, a to 11.
7. Na programu bylo projednání a schválení nejvhodnějšího dodavatele plynu a elektrické energie pro město Vítkov a jeho příspěvkové organizace. Nejlevnější nabídku na dodávku el. energie
předložila ﬁrma CENTROPOL ENERGY, a.s. z Ústí nad Labem.
Na dodávku plynu byla nejvýhodnější nabídka od ﬁrmy Lumius,
spol. s.r.o. z Frýdku - Místku. Rada schválila podání žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, z Programu
rozvoje venkova na projekt „Využívání poradenských služeb“. Cílem tohoto projektu je pokračovat v analýze lesního majetku a tím
podpořit trvalou udržitelnost hospodaření a zlepšení stavu lesních
porostů. Schválila výběr nejvhodnější nabídky na nákup komunálního zametacího vozu v pořizovací ceně 2 759 900,- Kč bez DPH.

90% této ceny bude hrazeno z již schválené dotace z programu
Životní prostředí. Bylo rozhodnuto o poskytnutí ﬁnančního daru
Vítkovské zemědělské spol. s.r.o. z Klokočova ve výši 10 tis. Kč
na pořízení cen do soutěže „Terénní jízda chladnokrevných spřežení“, která se konala při příležitosti oslav 60. výročí chovu koní
v Klokočově. V organizační části bylo projednáno ukončení činnosti školské rady ZŠ Opavská ulice, oznámení o shromáždění
a konání demonstrace dne 3. 8. ve Vítkově, které podal pan Matějný Pavel z Chotěbuzi a oznámení o konání poklidného shromáždění, kterou podalo Sdružení rovných příležitostí také na tento den.
Zdeněk Hegar
místostarosta města

Městská policie v červnu 2013
Dne 1. června v jedenáct hodin večer nalezla hlídka MP Vítkov během objížďky městem na Opavské ulici ve vozovce ležícího muže.
Strážníci na místě zjistili, že muž je pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, neschopen souvislé chůze a verbální komunikace. V muži, kterému bylo naměřeno 2,909 promile alkoholu v dechu, byl zjištěn 43letý občan Vítkova. Vzhledem ke skutečnosti,
že svým chováním ohrožoval sebe i ostatní účastníky silničního
provozu, bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS Opava k vystřízlivění. Jelikož protialkoholní záchytná stanice v Opavě i v Ostravě
byla plně obsazena, strážníci museli podnapilého muže zanechat
v místě jeho bydliště. Za přestupek v dopravě, spáchaný porušením povinností chodce v silničním provozu, byla muži později uložena bloková pokuta ve výši 1.000,- Kč.
K vystřízlivění na PZS Opava byl 9. června ve večerních hodinách
dodán 36letý muž z Vítkova, kterému strážníci naměřili 3,711 promile alkoholu v dechu. Hlídka MP Vítkov byla kolem půl osmé večer přivolána do jednoho z bytů na sídlišti Budišovská ve Vítkově,
kde se tento muž pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
hrubě choval vůči své přítelkyni a jejími synovi. Muž byl obviněn
z přestupku narušování občanského soužití a ze svého jednání,
které bylo navíc opakované, se bude zodpovídat u správního orgánu, kam byla věc postoupena. V případě uznání viny mu hrozí
pokuta až do výše 20.000,- Kč.
Opakované rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy strážníků
MP Vítkov 36letým mužem z Vítkova bylo předmětem oznámení
správnímu orgánu. Strážníci byli ve dnech 18. a 21. června, vždy
kolem jedenácté hodiny noční, přivoláni do jednoho z domů na ulici
Klokočovská ve Vítkově, kde docházelo k hlasité reprodukci hudby.
Muž odpovědný za rušení nočního klidu byl v letošním roce strážníky pro narušení veřejného pořádku řešen již počtvrté. Za spáchané přestupky mu hrozí pokuta až do výše 5.000,- Kč.
Při zcizování dřevní hmoty ze soukromého pozemku v okolí kolejiště na Budišovské ulici ve Vítkově přistihla 27. června kolem páté
hodiny odpolední hlídka MP Vítkov 4 osoby. Jednalo se o muže ve

věku 48 let a ženu ve věku 42 let z Vítkova a dva muže ve věku
19 a 24 let z Čermné ve Slezsku. Zcizovaná dřevní hmota byla po
zajištění předána majiteli pozemku. Všechny na místě přistižené
osoby se budou u správního orgánu zodpovídat z přestupku proti
majetku, kde jim při uznání viny hrozí pokuta až do výše 15.000,Kč.
V nočních hodinách 29. června si operátor kamerového systému
všiml muže vedoucího jízdní kolo, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muže, který se pohyboval směrem
od náměstí Jana Zajíce po Švermově ulici, si všimla rovněž skupinka osob, nacházející se na nám. Jana Zajíce. Několik osob z této
skupinky se poté oddělilo a vydalo se směrem za mužem s jízdním
kolem. Operátor kamerového systému sledoval muže s kolem až
do chvíle, kdy vešel do jedné z uliček v okolí spořitelny. Na uvedené místo se později vydaly i 4 osoby, které se oddělily od skupinky
osob od nám. Jana Zajíce. Na místo byla neprodleně vyslána hlídka MP Vítkov, která v podezřele se chovající skupince osob zjistila
14letého chlapce a 26letého muže z Čermné ve Slezsku a dva
muže ve věku 18 a 19 let z Vítkova. Jak se brzy ukázalo, skupinka
podnapilého muže okradla. Zcizila mu věci z příruční brašny, umístěné na rámu kola. Okradenému muži strážníci poskytli doprovod
do místa bydliště, zjištěné skutečnosti byly následně postoupeny
Policii ČR pro podezření z přečinu krádeže. Lze snad význam instalace kamer ve Vítkově obhájit lépe?
Krátce po krádeži kovových součástí v opuštěném objektu u vlakového nádraží ve Vítkově přistihli strážníci dne 30. června kolem
půl sedmé večer dva muže z Vítkova ve věku 22 a 26 let. Hlídka MP Vítkov byla na místo vyslána po přijetí oznámení a žádosti
o prověření možného rabování v objektu. Zadržené muže společně
s odcizeným kovovým materiálem předali strážníci Policii ČR. Oba
muži jsou důvodně podezřelí z přečinu krádeže.
Roman Mišáček
MP Vítkov

Konkurz na ředitele SŠ Vítkov - Podhradí
Jako členka Zastupitelstva Moravskoslezského kraje jsem byla jmenována do konkurzní komise, která vybírala nového ředitele SŠ ve
Vítkově-Podhradí. Konkurz na místo ředitele Střední školy ve Vítkově – Podhradí vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje. Ta také
s platností od 15. 7. jmenovala ředitelkou Střední školy ve Vítkově – Podhradí paní Mgr. J. Dokoupilovou, která zároveň zůstává ředitelkou Střední školy v Odrách.
Alena Grosová
(redakčně kráceno)
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Spotřebitelský ombudsman na živnostenském úřadě
Na obecním živnostenském úřadě ve Vítkově byl nově zřízen institut spotřebitelského ombudsmana. Nejedná se o žádnou konkrétní
osobu nebo úředníka, jde o systém spolupráce kontaktních míst na
obecních živnostenských úřadech a nevládních neziskových organizací (NNO), které se zabývají ochranou spotřebitele. Cílem tohoto systému je pomoci spotřebitelům uplatňovat svá práva a zvýšit
jejich ochranu před nepoctivými prodejci. Nejčastějšími oběťmi
takovýchto obchodníků jsou senioři na předváděcích prodejních
akcích, kde jsou různou formou nátlaku přinuceni koupit si často
nekvalitní a předražené zboží, které vůbec nepotřebují.
Dojde-li k uzavření kupní nebo obdobné smlouvy v tísni, je třeba co
nejrychleji od takovéto smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy
musí být prodejci doručeno do 14 dnů, lhůta pro řešení je tedy
krátká. Pokud potřebuje spotřebitel pomoci, navštíví se všemi podklady kterýkoliv z 227 obecních živnostenských úřadů, kde s ním
bude sepsán krátký protokol. Všechny doklady budou převedeny
do elektronické podoby a zaslány na vybranou NNO, která bude
činit další kroky, případně zastupovat spotřebitele.
Živnostenské úřady jsou místem prvního kontaktu se spotřebite-

lem. Poskytnou mu základní informace o možnostech, jak dále
postupovat, a kontakty na NNO, která mu může být nápomocna
při jednání s prodejcem, řešení záležitosti dohodou a při sepsání
odstoupení od smlouvy.
Pokud se spotřebitel rozhodne vyřešit věc sám, může využít vzory jednotlivých podání, které jsou umístěny na webu ministerstva
průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/
spotrebitelsky-ombudsman/.
Nejlepší obranou před nepoctivými prodejci je vůbec se předváděcích prodejních akcí nezúčastňovat a zboží nenakupovat ani
u podomních nebo pouličních prodejců. Při nákupu v kamenných
prodejnách má kupující dostatek času si zboží prohlédnout, seznámit se s jeho užitnými vlastnostmi, nechat si jej předvést a porovnat
cenu s jinými prodejci. Vždy je lepší si každou koupi několikrát promyslet, než jednat v časové a ﬁnanční tísni.
Andrea Koláčková
Obecní živnostenský úřad

Senior slevenka
Senior slevenka je karta, která zahrnuje poskytovatele slev ze
všech oblastí. Zakoupením slevové karty získá její uživatel dlouhodobé slevy a výhody z oblasti zdravotnictví, lázeňství, lékáren,
služeb, kultury, cestování, ubytování, stravování, sportu a volného
času. Jde přitom o slevy od ﬁrem a organizací nejen z jeho města
a okolí, ale z celého kraje. Výhledově má být projekt celostátní.
Senior slevenka je projekt, který s trochou nadsázky snese označení Senioři sobě. Nositelem je Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje, která výsledný produkt, slevovou kartu, nabízí všem
obyvatelům České republiky starším 55 let a lidem těžce zdravotně
postiženým (ZTP/P), a to bez věkového omezení.
Již je evidováno 161 poskytovatelů slev z různých oblastí, z toho
41 poskytovatelů mimo Moravskoslezský kraj. Senior slevenka je
projekt zajímavý nejen pro držitele karty, ale také pro poskytovatele
slev. Starším lidem přináší karta vítané úspory pro rodinný rozpočet. Pro poskytovatele slev může být zase seniorská klientela tím
správným impulsem pro oživení poptávky po službách a produktech. Slevenku mohou lidé využívat například v Priessnitzových
lázních Jeseník, Lázních Darkov a v beskydských hotelech.
Slevová karta je nepřenosná. Aby se předešlo možnému zneužití
výhod, mají poskytovatelé slev právo požádat držitele Senior slevenky také o předložení občanského průkazu. Senior slevenku si
může koupit každý občan České republiky starší 55 let nebo držitel
průkazu ZTP/P po vyplnění registračního formuláře. Registrační

formuláře jsou k dispozici na webových stránkách http://www.seniorslevenka.cz/images/reg.doc a v kontaktních místech.
Senior slevenku bude možné od 1. 8. 2013 vyřídit i na Městském
úřadě ve Vítkově, odboru sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4,
vždy ve dnech pondělí a středa od 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
hodin.
Cena Senior slevenky vydané v kontaktních místech je 100 Kč.
Cena Senior slevenky vyžádané k doručení poštou je 110 Kč.
Cena Senior slevenky pro držitele průkazu ZTP/P je 30 Kč.
Cena Senior slevenky vyžádané držitelem průkazu ZTP/P k doručení poštou je 40 Kč.

Upozornění pro majitele domů
na náměstí Jana Zajíce

Pozvánka na
zasedání
zastupitelstva města

Majitelé domů na náměstí Jana Zajíce měli možnost získat od
Města Vítkova příspěvek na opravu fasád těchto domů. Příspěvek byl poskytován na podkladě žádosti majitele v maximální
výši 40 tis. Kč. Účelem příspěvku bylo zvelebení náměstí ve Vítkově. Protože všechny tyto budovy jsou již komerčně využívány,
rozhodla rada města příspěvek k 30. 6. 2014 zrušit.
Pořádat o příspěvek je možno do 30. 6. 2014. Bližší informace
naleznete na www.vitkov.info nebo na ﬁnančním odboru MěÚ
Vítkov.
René Kyšák

Domovům a klubům seniorů je nabízen prodej Senior slevenky
přímo v jejich sídle. Podmínkou je závazný zájem alespoň 15-ti
klientů. Platnost Senior slevenky trvá do 31. 12. 2014.
Veškeré dostupné informace jsou na stránkách http://www.seniorslevenka.cz/index.php.
Potencionální budoucí poskytovatelé slev mohou kontaktovat Mgr.
Ivana Sekaninu - sekaninaivan@seznam.cz , který sdělí podrobné
informace o tom, jak se do projektu zapojit.
Hana Klapetková
vedoucí odboru sociálních věcí

23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční
ve středu 4. září 2013 v 15.30 hodin v reprezentačním sále
Městského úřadu Vítkov.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
a webových stránkách www.vitkov.info
v průběhu měsíce srpna.
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Výsledky elektronické aukce na dodávku energií pro občany města
Město Vítkov uspořádalo pro své občany elektronickou aukci na
dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Elektronickou
aukci realizovala společnost eCENTRE, a.s. z Ostravy, která již
několik let v této oblasti provádí výběr dodavatelů energií pro Město Vítkov a jeho organizace. Jelikož se způsob výběru dodavatelů
energií tímto způsobem osvědčil a město ušetřilo nemalé ﬁnanční
prostředky, rozhodli jsme se takovou aukci uspořádat i pro naše
občany. Aukce proběhla dne 30. 5. 2013 a její výsledek je uveden
v tabulce. Občané města se akce zúčastnili společně s občany
dalších 23 měst a obcí. Výsledek je natolik přesvědčivý, že není
nutný žádný komentář. Vítkovští byli informováni pořádající společností, jakých výsledků bylo dosaženo v jednotlivých případech.
Všichni, pro něž byl výsledek aukce zajímavý, uzavřeli s vítězem
aukce smlouvy na dodávku požadovaných energií na dobu dvou
let. Po uplynutí této doby uspořádáme další elektronickou aukci,
která nám zajistí nejlevnější energie na trhu.
Pro nedůvěřivé občany, kteří se e-aukce nezúčastnili, bude dle
sdělení zástupce eCENTRE uspořádána pravděpodobně na konci
roku ještě jedna e-aukce. Termín bude upřesněn.

Celková aukce - 24 měst a obcí
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René Kyšák

Závěrečný účet města Vítkova za rok 2012 a současná ﬁnanční situace města
Zastupitelstvo města Vítkova na svém červnovém zasedání projednalo Závěrečný účet města Vítkova za rok 2012 a svým usnesením souhlasilo s celoročním hospodařením města Vítkova, a to bez
výhrad. Tomuto rozhodnutí zastupitelstva předcházel audit hospodaření města za rok 2012 provedený auditorskou společnosti OK
- AUDIT, s.r.o. z Ostravy. Závěrečný výrok zněl: „Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
Celkové skutečné příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2012 výše
108,8 mil. Kč a celkové skutečné výdaje po konsolidaci výše 112,2
mil. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo záporné hodnoty ve výši
3,4 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je tedy ztráta, která však byla
vzhledem k plánovanému objemu investic v roce 2012 plánovaná.
Schválený rozpočet na rok 2012 počítal s deﬁcitním rozpočtem ve
výši 10 mil. Kč. Deﬁcit ve výši pouze 3,4 mil. Kč odpovídá rozpočtu, neboť investiční výdaje byly plánovány ve výši 22,4 mil. Kč,
avšak realizovány byly jen ve výši 16,3 mil. Kč. Zdrojem deﬁcitního
rozpočtu města roku 2012 ve výši 10 mil. Kč byl investiční úvěr
České spořitelny a.s., který kryl naplánované investiční akce města. Realizace nedokončených akcí v roce 2012 bude pokračovat
v roce 2013.
Rozpočet na rok 2013 předpokládá dosažení příjmů ve výši 109,7
mil. Kč a realizaci výdajů ve výši 120,7 mil. Kč, z toho investičních
ve výši 25,3 mil. Kč. Rozpočet je opět deﬁcitní. Zdrojem záporného
salda ve výši 11 mil. Kč byl nedočerpaný úvěr od ČS z minulého
roku a úvěr od KB ve výši 6 mil. Kč. V současné době byl rozpočtovým opatřením navýšen deﬁcit rozpočtu z 11 mil. Kč na 21 mil.
Kč, tj. o 10 mil. Kč. Toto navýšení deﬁcitu rozpočtu bylo zapříčiněno
snížením předpokládaného příjmu z investiční dotace ve výši 4,8
mil. Kč, kterou město obdrží až v roce 2014, a navýšením výdajů
na investice a opravy. Na výstavbu kruhového objezdu bude zapotřebí 2,4 mil. Kč, elektroinstalace ve školní kuchyni bude stát
0,9 mil. Kč. Na opravy bytového fondu bude zapotřebí 0,9 mil. Kč,
na opravy místních komunikací po dlouhé zimě a vykrytí ztráty ze
zimní údržby 1,0 mil. Kč.
Závěrem chci konstatovat, že není možno již nadále navyšovat
deﬁcit rozpočtu, neboť již nyní dosáhl výše veškerých ﬁnančních
prostředků města na účtech města. Přesto tuto situaci nevidíme
ještě jako tragickou.

Výhled z této nedobré situace je však celkem pozitivní. Pokud se
nám podaří slušně prodat plynovod v Klokočově, jehož předpokládaná cena je minimálně 10 mil. Kč, tak to bude již veselejší.
Dalších 5 mil. Kč bychom měli obdržet v příštím roce z dotací na
investice realizované v roce 2012. Tzn., že v roce 2014 již bude
ﬁnanční situace města konsolidovaná.
René Kyšák
ﬁnanční odbor

SEZONA
NA KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA:
10.00 hod. - 19.00 hod.
CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ: dospělí
40,- Kč
děti do 15 let
20,- Kč
důchodci, studenti 20,- Kč
děti do 6 let
zdarma
ZTP, ZTP/P
20,- Kč
průvodce ZTP/P
zdarma
PŮJČENÍ LEHÁTKA:
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: Pataki Jan
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel. 556 300 695
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Kormorán velký – významný predátor rybích populací
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo sinensis) je ptačím druhem,
u kterého došlo v Evropě od konce 60. let 20. století k populační expanzi. Česká republika se stala významnou zastávkou na migrační
cestě početných hejn kormoránů pocházejících ze severozápadní
a částečně severovýchodní Evropy a současně došlo i k nárůstu
zimujících kormoránů především na nezamrzajících vodních tocích
na celém území České republiky. Dochází k enormnímu predačnímu tlaku na rybí společenstva zejména v období jarní a podzimní
migrace a taktéž v zimním období, a to k tlaku jak na ryby v rybochovných zařízeních, tak na rybí společenstva ve vodních tocích,
zvláště chráněné druhy ryb nevyjímaje. I přes tyto skutečnosti zůstává kormorán velký druhem, který je spolu se všemi druhy ptáků,
vyskytujícími se na evropském území, takzvaně obecně chráněn
podle čl. 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES
o ochraně volně žijících ptáků.
Kormorán velký patří mezi původní evropské ptačí druhy, první
zmínky o tomto druhu jsou známy již z období Aristotela. V Čechách byl zaznamenán opakovaný výskyt kormoránů velkých už
v roce 1679 v okolí Litoměřic.
V současné době na území České republiky pravidelně protahuje a lokálně i hnízdí. Početnost kormoránů během roku kulminuje
hned několikrát, a to v době podzimního průtahu (říjen a listopad),
zimování (prosinec až únor) a jarního průtahu (březen), kdy přes
území České republiky protahují tisíce jedinců. V letních měsících
se na území České republiky vyskytují převážně hnízdící jedinci,
kteří žijí koloniálním způsobem a v našich podmínkách si stavějí
hnízda na stromech. Hnízdní populace v České republice čítá pouze 350 párů – z hlediska škod v letním období tedy nepředstavuje
závažný problém. Velikost hnízdní populace, zřejmě i v souvislosti
s dosud povolovaným odstřelem, byť aplikovaným mimo hnízdní
dobu, zůstává dlouhodobě prakticky beze změn na výše uvedené
početnosti.
Během dne se kormoráni drží jednotlivě i v hejnech, ale v noci spávají na stromech na společných nocovištích, ze kterých se každý
den vydávají za potravou, nejčastěji do 20 km. Kormorán velký je
téměř výhradně rybožravý pták, převážně se živí rybami o průměrné velikosti 20–25 cm v závislosti na jejich tělesných proporcích.
Jedinec kormorána denně spotřebuje přibližně 400 g rybí potravy.
Je však nutno podotknout, že mnohdy další ryby pouze zraňuje
a ty následně hynou. Kormorán je také významným přenašečem
parazitů ryb.
Kormorán je velmi přizpůsobivý druh a cíleně využívá člověkem
pozměněné vodní plochy, zatímco rybí společenstva jsou naopak
v takovém prostředí silně znevýhodněna (upravené vodní toky,
změna hydrologického režimu vodních toků, tepelné znečištění
atd.). Přestože je třeba brát v úvahu, že kormoráni nejsou zdaleka
jedinou příčinou klesajícího trendu rybích obsádek ve vodních tocích , je patrné, že predační tlak kormoránů může mít za určitých
okolností negativní dopad na společenstva, ve kterých se vyskytují
typické druhy ryb pro jednotlivá rybí pásma, a současně negativní dopad na zvláště chráněné druhy ryb, případně i na organismy
vázané na ryby jakožto hlavní zdroj potravy. Zimující tažné populace kormoránů jsou schopny ulovit a zkonzumovat podstatnou část
rybí populace v toku, včetně původního cenného společenstva ryb.
Zvláště negativně působí kormoráni na pstruhových tocích, kde se
vyskytují krátkověké druhy původních ryb, jako je lipan podhorní
a pstruh obecný.
Predací kormorána v tocích lipanového a pstruhového pásma dochází k vymizení preferovaných velikostí lovených ryb (10 – 40 cm)
a značně se naruší struktura této rybí populace. Populace lipana
a pstruha pak není schopna přirozené reprodukce ani ji nejde uměle rozmnožovat, neboť v tocích není dostatek generačních ryb potřebných k získávání pohlavních produktů (jikry, mlíčí).
V roce 2010 a 2011 bylo vyplaceno v České republice za škody

způsobené kormoránem na rybích populacích úhrnem 82 mil. Kč.
V letošním roce byl kormorán velký zařazen z kategorie zvláště
chráněného živočicha do kategorie chráněného živočicha a škody
způsobené kormorány se již zřejmě nebudou proplácet.
Leden 2010 – sčítání kormoránů (10 – 15 tis. jedinců na území ČR)
V roce 2010 bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji 477 zimujících kormoránů.
Kormoráni mají také negativní vliv na rybí populace v našem regionu. Na jaře loňského roku vydaly orgány ochrany přírody Moravskoslezského krajského úřadu souhlas s plašením kormoránů
a také s usmrcováním omezeného počtu jedinců kormoránů na
řekách Odře a Moravici.
Následně v prosinci požádal Český rybářský svaz Městský úřad
Vítkov – odbor životního prostředí o zprostředkování pomoci uživatelům dotčených honiteb, dotýkajících se toku řeky Moravice.
Určený omezený počet kormoránů byl povolen k odlovu. Povolení odlovu bylo vydáno na dobu do 31. 3. 2015. Odlov kormoránů
bude prováděn v zimním období.
Povolení odlovu bylo podmíněno speciﬁckými podmínkami stanovenými ze strany orgánů ochrany přírody. Upřednostňováno bude
plašení kormoránů.
V následujících letech hrozí rybím populacím v našem regionu další predátor ryb a zvláště chráněný živočich – vydra říční. Uživatelé
honiteb nasčítali aktuálně na Vítkovsku výskyt třinácti vyder.
Petr Foltis
odbor životního prostředí
Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,

ZÁMĚRY NA
PRODEJE
NEMOVITOSTÍ
- záměr prodat část pozemku parc. č. 2120 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 2657/31/2011 pozemek parc. č. 2120/2
zahrada o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek
k výstavbě RD na Sadové ul. ve Vítkově za základní kupní cenu
Kč 350,-/m2,
- záměr prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2 a část
pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře cca 1000
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Klokočov u Vítkova, jako pozemky určené k výstavbě RD za
základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2,
- záměr prodat pozemek parc. č. 3139/2 orná půda o výměře 2583 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek k výstavbě RD
v Prostředním Dvoře za základní kupní cenu Kč 50,-/m2.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo
telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.
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Pokračování výsadeb stromů na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
V roce 2010 byla přehodnocena výsadba kulovitých javorů na západní straně náměstí. Stromy postupně hynuly i po výměně zeminy a vysazení nové výsadby stromů téhož druhu. V dubnu 2010
byl vypracován odborný posudek „Stav výsadby kulovitých javorů
podél západní strany náměstí Jana Zajíce ve Vítkově“. Nepříznivé podmínky v místech výsadeb javorů (skalnaté podloží + jílovitá zem) způsobovaly uhnívání a nerozvinutí kořenového systému
stromů. Zbylé javory ze západní strany náměstí byly přesazeny na
ulici Těchanovickou, Technické služby města Vítkova následně vybudovaly současné vyvýšené záhony. Na podzim v roce 2010 byly
do připravených vyvýšených záhonů vysazeny ﬁrmou Arbor sakury
Prunus serrulata „Fukubana“ s podsadbou keřů, půdopokryvných
jehličnanů a letniček.
Dle pamětníků a dochovaných historických fotograﬁí bylo náměstí sakurami v minulosti osázeno. Protože bychom rádi tuto tradici
obnovili, byl předložen návrh v pokračování výsadeb na náměstí, který byl Zastupitelstvem města Vítkova dne 26. června 2013
schválen.
Na severovýchodní straně náměstí (před nákupním střediskem
„Tempo“) bude vysazeno šest sakur – Prunus serrulata „Kanzan“ do tří nově vytvořených záhonů s podsadbou keřů. Jedná se
o jeden z nejodolnějších druhů okrasných třešní. Dorůstá do výšky
4 - 6 m s šířkou koruny 4 – 5m, jde tedy o malý až středně velký
strom. Před vlastní výsadbou budou provedeny půdní sondy. Po

odstranění části zadláždění a vytvoření nových záhonů včetně uložení obrubníků bude v místech výsadeb vyměněna stávající zemina za kvalitní substrát. Výsadba sakur bude provedena v příštím
roce.
Pavlína Dybowiczová

CESTOVÁNÍ NA DOVOLENOU
Je tady léto a s ním i doba dovolené, na kterou se celý rok těšíme.
Každý z nás dovolenou a s ní spojené cestování řeší podle svých
představ. Letecká doprava má samozřejmě velké klady. Co je však
velká černá kaňka na dobrém jménu všech leteckých společností, je počet zavazadel, která se při cestování letadlem každoročně
ztratí či poškodí.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska shrnulo pro spotřebitele pár rad, jak postupovat v případě, že je při cestovní na
dovolenou letadlem potká nepříjemnost v podobě ztraceného, poškozeného nebo jen zpožděného zavazadla.
Pro přepravu zavazadel lze jen doporučit, abyste si cennější výrobky a drahé předměty vzali do příručního zavazadla na palubu
letadla. V případě, že si na dovolenou vezete dražší věci, je velmi
výhodné se připojistit pro případ ztráty či poškození vašich zavazadel. Pokud se takto připojistíte, nezapomeňte si před podpisem
pojistné smlouvy přečíst pojistné podmínky, abyste při případném
nahlášení pojistné události nebyli překvapeni.
Výše částky i způsob výpočtu se velmi liší podle jednotlivých dopravců.
Ztratilo-li se vaše zavazadlo nebo se zpožděné zavazadlo ve stanovené lhůtě nenašlo, máte právo požadovat po letecké společnosti náhradu až 1000 SDR (SDR je zkratka pro jednotku zvláštního čerpání, je každodenně vyhlašována ČNB, její hodnota se
pohybuje okolo 28Kč/1SDR).
Zjistíte-li, že vaše zavazadlo je poškozené, ihned to nahlaste u přepážky pro reklamaci. Jen tak se vyhnete případným pozdějším problémům při dokazování, kdy došlo k poškození. Nárok na náhradu
škody musíte však uplatnit nejpozději do 7 dnů, jinak vám právo
na náhradu zanikne. I zde je limit pro náhradu škody stanoven na
1000 SDR.
Přepravce však neručí v případech, kdy k poškození došlo vinou
vlastní vady zavazadla či samotným špatným zabalením zavazadla.
Pokud jste dorazili na místo dovolené, avšak vaše kufry nikoliv,
neprodleně vše oznamte na příslušné přepážce (je vždy v blíz-

kosti výdeje zavazadel, většinou označena jako Lost baggages).
Pracovník s vámi na základě předložení letenky a zavazadlového
lístku sepíše „protokol o ztrátě zavazadla“ a vydá vám i jeho kopii.
Pokud se však zavazadlo do 21 dnů nenalezne, považuje se za
ztracené a vy můžete požadovat po dopravci i příslušnou náhradu
škody.
V případě, že vám letecká společnost zamítla reklamaci, vede vaše
další cesta k vyřešení buď přes mimosoudní řešení sporů, nebo se
můžete obrátit také na příslušný soud, který rozhodne, na čí straně
je pravda a zda opravdu reklamace byla oprávněně odmítnuta.
Upozorňujeme, že chce-li cestující žalovat leteckou společnost pro
ztrátu, poškození čí zpoždění zavazadla, musí tak učinit v prekluzivní lhůtě 2 let ode dne dodání zavazadla, nebo ode dne, kdy mělo
letadlo se zavazadlem přiletět.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582
ostrava@sos-msk.cz

MŠ SVATOŇOVICE
nabízí volná místa k
předškolnímu vzdělávání
- více na www.ms.budisov.cz nebo na
www.mssvatonovice.rajce.idnes.cz
- telefon: 556 305 304, 556 303 196, 556 305 165
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DĚDICTVÍ BŘIDLICE III.
naučná stezka o historii těžby břidlice v obci Zálužné a okolí
Nedílnou součástí nově
budované naučné stezky „Dědictví břidlice“, jejíž
otevření je plánováno na
21. září letošního roku, je
také hornická kaple v Zálužném. Její historie je se
zdejšími břidlicovými doly
a lidmi, kteří v nich pracovali, velmi úzce spjata.
V
první polovině 19.
století se v Zálužném
a okolí začala těžit břidlice
a postupně tu vznikly jedny z největších hlubinných břidlicových dolů ve
Slezsku. Hornická práce
byla těžká a při tehdejší
technické úrovni hlubinné
těžby, zejména vzhledem
k bezpečnostním opatřením v dolech, docházelo při práci často k úrazům. Nezřídka i smrtelným. Poslední známou obětí těžby břidlice byl v roce 1891 maji-

NEVYMĚNÍŠ
– NEPOJEDEŠ
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4.
2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12.
2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy
pozbývají platnosti (v souladu s novelou zákona č. 11912012
Sb.).
Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum jeho
vydání, nikoliv typ řidičského průkazu (viz § 134 zákona
č. 361/2000 Sb.)
Jste držitelem tohoto řidičského průkazu? Podejte žádost
o výměnu co nejdříve!
Co musím mít s sebou?
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- jednu fotograﬁi o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kolik mě to bude stát?
- nebude vás to stát nic - povinná výměna je osvobozena od
správního poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
- na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (podle místa trvalého pobytu držitele řidičského
průkazu)
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
- nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč)
Další informace získáte na internetových stránkách
-www.vymentesiridicak.cz

tel jednoho ze zdejších malých dolů – Augustin Mar. Jako památník
těmto a všem dalším obětem těžby v břidlicových dolech Nízkého
Jeseníku byla v roce 1897 v Zálužném postavena kaple, zasvěcená Pražskému Jezulátku. Toto zasvěcení je ve zdejší, v té době
téměř výlučně německými obyvateli obydlené oblasti, poněkud nečekané. Uvědomme si však, že vedle uvedených smrtelných úrazů
se v dolech stalo také množství méně závažných neštěstí, jejichž
následky si však oběti nesly často do konce života. A právě k Pražskému Jezulátku se po staletí lidé utíkali s prosbami o uzdravení
z tělesných zranění a postižení. Fundace záluženské kaple, jako
památníku obětem těžby břidlice, byla a je ve Slezsku výjimečná.
Uskutečnila se po mnoha staletích. Podobně pojatá kaple svaté
Anny nad obcí Horní Údolí na Zlatohorsku, postavená v polovině
17. století, se do dnešní doby nedochovala.
Z iniciativy občanského sdružení Zálužné, které o kapli pečuje,
byla právě dokončena její kompletní oprava, včetně reinstalace
původního, zděného oltáře s břidlicovou deskou. Na opravách se
vedle členů občanského sdružení podílely zejména TS města Vítkova ve spolupráci s místními ﬁrmami a řemeslníky.
Petr Zahnaš
místopředseda o.s. Zálužné

OPĚT NA CESTĚ
K POROZUMĚNÍ
Každoročně se koncem června scházejí v Guntramovicích ti, kteří
chtějí symbolicky vyjádřit odhodlání jít cestou porozumění a budovat společně dobré vztahy mezi národy. Už v roce 1998 začalo
budišovské občanské sdružení Vlastenecký poutník organizovat
mezinárodní projekt Cesta česko-německého porozumění, kdy na
úpatí Červené hory začala vyrůstat skutečná cesta z dlaždic ze
slezské žuly. Cesta začíná u kříže, jenž stojí v místech hromadného hrobu vojáků, kteří tu padli v roce 1758 za prusko-rakouské
války. Dnes ji tvoří 226 desek s nápisy. Pokládají je jednotlivci, rodiny, organizace, obce, tedy ti, které tyto myšlenky oslovují. Letošní
prodlužování cesty, které uváděl Ing. František Vrchovecký, mělo
opět důstojný a komorní průběh. O významu této aktivity promluvil
historik Mgr. Petr Anderle, noví účastníci cesty a hosté. Slavnost
provázeli v minulých letech zpěvem studenti místního gymnázia,
letos zazpívala Adéla Tomanová. Po slavnostním položení desíti
nových desek proběhla v kapli sv. Jana Nepomuckého polní mše
k uctění památky všech, kteří padli na evropských bojištích.
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JAZZOVÝ PODVEČER V KNIHOVNĚ
11. července jsme na jazzovém podvečeru přivítali opavské hudebníky – MUDr. Milana Vilče (klavír) a slečnu Adélu Tomanovou
(zpěv).

Pan doktor Vilč je s klavírem spjat po celý život a dnes, kdy si užívá zaslouženého důchodu, dokonce začal studovat konzervatoř.
A kdo byl na nedávném koncertě pro klavír a vibrafon, měl už možnost jeho hru slyšet.
Adéla Tomanová zazpívala v knihovně již při besedě s paní Chantal Poullain, známe ji i z Jazzových zákusků, kde tradičně vystupuje
s Martinem Šrubařem a Vláďou Vlkem, a též z vernisáží a plesů
gymnázia.
Pan Vilč i Adéla mají za sebou vícero vystoupení, ve Vítkově jsme
je však společně slyšeli poprvé.
O jediný nemilý zážitek se postaralo počasí – do poslední chvíle
jsme váhali, zda zůstat venku a využít zeleně útulné knihovní zahrady, či vsadit na jistotu a odebrat se do sálu. Obava z deště nakonec zvítězila, ale ani to nic neubralo na výkonu obou muzikantů
a příjemné dojmy z koncertu zdaleka převažovaly.
Tento měsíc si přijdou na své i milovníci folku a rocku, neboť 15. 8.

vystoupí Ivan Krajcar se svou skupinou Desperado a 30. 8. František Reisner se skupinou Special Band.
Díky hudebníkům máme jistotu v pozitivním zážitku, takže nezbývá, než držet palce, aby počasí tentokrát stálo při nás!

Výprodej vyřazených knih
V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 26.
srpna do 13. září 2013 výprodej vyřazených knih.
Výprodej se koná vždy v půjčovní době. Cena 5,- Kč/kus.

Upozornění pro školáky a studenty
Během letních prázdnin přijímáme učebnice a knihy na obalování. Cena za obalení: velikost A4 = 5,- Kč, velikosti A5 = 4,- Kč

HASIČSKÉ CVIČENÍ
V DOMOVĚ VÍTKOV
V pátek 21. 6. proběhlo v Domově Vítkov evakuační cvičení za účasti
jednotek Hasičského záchranného sboru ve Vítkově. Úkolem tohoto
cvičení bylo vyzkoušet, jak moc jsme připraveni ochránit naše klienty
v případě vzniku náhlé události. Cvičení předcházely důkladné přípravy. Personál dlouho dopředu podrobně informoval klienty o průběhu
celé akce. V 10 hod. vše začalo spuštěním signalizačního zařízení.
To už na patře A2 a A3 nebylo přes kouř vidět ani na krok, protože ve
společenské místnosti na A2 „hořelo“. Personál v tu chvíli začal evakuovat obyvatele druhého patra. Hasiči byli v Domově do pěti minut,
takže pak již evakuace probíhala dle jejich pokynů. V rámci tohoto
cvičení jsme vyzkoušeli i zakoupené evakuační podložky, které, jak se
u cvičení ukázalo, jsou velmi potřebné a užitečné. Počasí nám přálo,
takže se evakuovaní obyvatelé mohli shromáždit venku pod pergolou,
kde již na ně čekalo občerstvení. Díky jejich úžasnému přístupu a vzornému respektování pokynů hasičů i personálu byli za půl hodiny
všichni venku, „požár“ uhašen a cvičení skončilo. Úloha uživatelů patra A3 byla opačná. Vzhledem k tomu, že se kouř z A2 dostal
o patro výše, museli tito uživatelé ve svých pokojích čekat do doby, než dají hasiči pokyn, že bylo nebezpečí odvráceno a prostor
odvětrán. Všem uživatelům děkujeme za pochopení, spolupráci a fantastický přístup ke cvičení. Za přístup a spolupráci děkujeme
rovněž personálu Domova.
Vedení Domova Vítkov
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Vítkovské mažoretky opět ve Francii
27. 6. 2013 vyrazily mažoretky inSPORTline do severní Francie.
Nečekal je odpočinek, ale naopak celkem náročný víkend.
Večer jsme se sešli u základní umělecké školy, kde nás už čekal
komfortní autobus, a naložili jsme hudební nástroje jejich dechového orchestru, který nám po celý pobyt ve Francii dělal hudební
doprovod. Cesta byla poměrně dlouhá, ale nakonec jsme v pátek
kolem páté hodiny odpolední dorazili do malebného historického
Amiensu, kde jsme zbytek dne využili k poznání tohoto významného kulturního centra.
V sobotu ráno jsme si připravili vše potřebné k vystoupení a vyrazili do městečka Moreuil. Celé odpoledne jsme měli různá vystoupení. Poté jsme uspořádali krátký průvod městem, abychom pozvali místní obyvatele i turisty na večerní festival, kde vystupovali
účinkující z nejrůznějších končin. Po večeři jsme naposledy zkusili
skladby a šlo se „na plac“. Program trval asi do jedenácti hodin
a dle potlesku a ohlasů usuzuji, že jsme se opravdu líbili.
Brzy ráno jsme nasedli do autobusu a vyrazili do Calais. Čekal nás
veselý karnevalový průvod, který trval hodinu a půl. Nohy nás sice
už strašně bolely, ale ten potlesk byl prostě úžasný. Poté jsme se
stále ještě v karnevalových šatičkách vydaly na pláž. Protože začal
od moře foukat studený vítr, smočily jsme jen nohy. Ani jsme si
příliš nestačily prohlédnout město, ale snad příště... Přece nejsme
ve Francii naposled!
Závěrem bych jen chtěla dodat, že mně osobně se nejvíce líbila ta
skvělá a tak odlišná kulturní atmosféra ve Francii. Diváci se při průvodu chovali naprosto nenuceně, tančili do rytmu a hudbu si užívali
naplno, výborně se bavili. V tom jsme my Češi většinou pasivnější,
strojenější, málokdy se dokážeme tak odvázat.
Městu Vítkov, rodičům a příznivcům patří poděkování všech účastníků za všestrannou podporu.
Olga Jüstelová

Libavá
17. června jsme se vydali na exkurzi do vojenského prostoru Libavá. První zastávkou byl poutní kostel sv. Anny ve Staré Vodě.
Svým osamělým a ponurým vzhledem vyvolával úzkost, kterou
umocňovala vysoká zeď kolem. Působilo to, jako by ho měla chránit před vnějším prostředím. Zpočátku jsem si myslel, že zeď nechala postavit armáda, nicméně stála u kostela už dříve. Kdysi v ní
byly malé kaple, po kterých dnes nezbylo nic. Při vstupu do kostela
na nás dýchl chladný vzduch a přivítaly nás ruské nápisy hyzdící
malby. Nedokážu pochopit neúctu sovětských vojáků, kteří si takto
zkracovali dlouhé chvíle. Pravoslaví stejně jako katolictví má přece
základ v křesťanství.
Kolem kostela stávala řada domů. Stará Voda byla živá vesnice
s letitou historií a pracovitými lidmi. Jejich životy narušila druhá
světová válka. Vlny německých vojáků vystřídala sovětská osvobozenecká vojska, odcházeli starousedlíci německé národnosti...
a posléze v roce 1968 přišla sovětská armáda...
Zdejší klášterní komplex, který byl centrem vzdělanosti, byl vážně
poškozen koncem války a zcela zanikl... Dnes z něj zbylo pouhé
torzo. Málokdo by uvěřil, jaké elity zde studovaly. Tento kraj osiřel již po válce. Zastavovali se zde nově příchozí obyvatelé, kteří
mnohdy spíše pomohli dokonat zkázu vylidněného území. Vzápětí
byla oblast zabrána armádou.
Pokračovali jsme k poutnímu místu – Královské studánce. Váží se
k ní krásné pověsti o králi a vyřezávané sošce svaté Anny. Studánkou protéká velmi kvalitní voda, kterou jsme ochutnali. Už od nepaměti je zde poutní místo spojené s místním kostelem. Poutě měly
letitou tradici, dokonce starší než na nedalekém Svatém Kopečku
u Olomouce. Všechno je dnes pryč.
Dále jsme jeli do městečka Libavá. Navštívili jsme zdejší kostel

a starý mlýn holandského typu. Kostel je dnes v katastrofálním stavu. Je zázrak, že stojí. Zásluhu na tom mají nadšenci, kteří pečují
o odkaz předků. Město potkala stejná historie, jako celý kraj. Dnes
je téměř liduprázdné. Opravené činžáky jsou neobsazené a potkáváme tu většinou vojáky. Zdejší hřbitov byl zplanýrován Sověty,
kteří na jeho místě postavili tělocvičnu...a tak místu vzali vzpomínky na minulost.
Další z míst k poslednímu odpočinku, hřbitov ve Staré Vodě, postupně upravují a udržují skauti. V řadě obcí hřbitovy zarostly
a zbyly pouhé mohyly jakoby roztroušené po krajině. Prázdnota
a osamělost jsou všudypřítomné. Po cestě jedete sami, po městě se procházíte, aniž byste někoho potkali. Lidské osudy pořád
zůstávají patrné. Torza domů a hřbitovy časem zarostly, ale tráva
a mech i po tolika letech nedokázaly zakrýt úplně vše. Jdete krajinou v domnění, že se procházíte po lese, přitom stojíte na základech kdysi krásného domu plného života a lidských starostí. To, co
se léta budovalo, během několika let zůstalo opuštěné a zchátralo
do nevratného stavu. Kostely jsou poslední vzpomínkou na starý
kraj, který obsadila vojenská technika a barbarské zvyky dnes už
dávno nepřítomné sovětské armády. Pomalým otvíráním vojenského prostoru již dříve svitla naděje původním německým obyvatelům, pokud ještě žijí, navštívit rodný kraj a zavzpomínat na své
dětství. Otázkou je, jaká bude budoucnost. Nákladná údržba vojenských prostorů a postupná redukce armádních majetků pomalu,
ale jistě vede k otevírání vojenského prostoru Libavá. Možná se
někdy v budoucnu život vrátí i do krajů, odkud byl před lety vyhnán.
Radek Huška
septima gymnázia
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Středisko volného času Vítkov, p.o.,
nabízí pro děti a mládež ve školním roce 2013 - 2014 tyto zájmové kroužky:
Kopaná přípravka

4 - 7 let

čtvrtek

16:30

Hřiště stadion

100,-

Kopaná přípravka

8 - 10 let

pondělí, čtvrtek

16:00

Hřiště stadion

100,-

Kopaná přípravka

8 - 10 let

pondělí, čtvrtek

16:00

Hřiště stadion

100,-

Kopaná dorost

15 - 18 let

úterý, čtvrtek

16:30

Hřiště stadion

100,-

Kopaná junioři

18 - 22 let

úterý, pátek

18:00

Hřiště stadion

100,-

Florball starší

11 - 15 let

středa

15:00

Sokolovna

300,-

Florball mladší

8 - 10 let

pátek

15:00

Sokolovna

300,-

Disco Dance

12 - 15 let

čtvrtek

16:00

Sokolovna

300,-

Lovci podnikatelských duchů

10 - 12 let

pátek

15:00

Středisko

*Basketbal - chlapci

10 - 18 let

úterý

14:00

Sokolovna

380,-

1 200,-

Lezení na umělé stěně

od 7 let

čtvrtek

14:00

Gymnázium

400,-

*Tenis, badminton

začáteč.

pondělí

14:00

Gymnázium

600,-

*Tenis, badminton

pokročilí

středa

15:30

Gymnázium

600,-

Turistický oddíl

od 7 let

pátek

14:30

TZ - Klokočov

300,-

*Stolní tenis

9 - 18 let

úterý, pátek

17:00

Sokolovna

350,-

Cyklisticko- turistický

7 - 15 let

pondělí

14:00

Středisko

300,-

Astronomie

11 - 18 let

úterý

14:00

Gymnázium

200,-

Automodelář I.

8 - 15 let

středa

14:00

Středisko

400,-

Automodelář II.

do 26 let

středa

16:00

Středisko

400,-

Robotika

11 - 18 let

čtvrtek

14:00

Gymnázium

200,-

Klub KaMeRa

12 - 22 let

úterý

15:00

Středisko

200,-

Modelář

9 - 15 let

úterý

13:30

ZŠ Větřkovice

240,-

Rybářský

9 - 15 let

čtvrtek

15:00

Středisko

350,-

*Střelecký

10 - 15 let

středa

14:00

ZŠ Opavská

350,-

Šachový kroužek

6 - 18 let

pondělí

15:00

Středisko

200,-

Keramika

6 - 19 let

středa

15:00

Středisko

520,-

Malý výtvarník

5 - 7 let

čtvrtek

15:00

Středisko

420,-

*Mažoretky starší

od 12 let

pondělí, čtvrtek

17:30

850,-

*Mažoretky střední

od 8 let

čtvrtek

16:30

500,-

*Mažoretky mladší

od 6 let

pondělí

16:30

500,-

sobota

15:00

Středisko

300,-

*Divadelní
Výroba šperků

8 - 15 let

sobota

9:00

Středisko

100,-

Taneční romský

12 - 15 let

úterý

14:30

Středisko

100,-

Keramika

6 - 10 let

úterý

13:30

ZŠ Větřkovice

520,-

Přírodovědný

6 - 13 let

úterý, čtvrtek

14:30

Sokolovna

100,-

Vlastivědný

6 - 13 let

úterý, čtvrtek

14:30

Sokolovna

100,-

Počítačový - animátor, programátor

6 - 16 let

středa, pátek

14:30

Sokolovna

100,-

Základy fotografování

10 - 15 let

středa, pátek

14:30

Sokolovna

100,-

* U takto označených kroužků ještě upřesníme termín, cenu i místo konání.
Bližší informace na tel. 553 038 200, mob : 732 607 373, www.svc-vitkov.cz, e-mail: svc.vitkov@seznam.cz
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Náš rok s Mary Bisbee
V gymnáziu i dříve působili rodilí mluvčí z USA a z Velké Británie,
a tak jsme se pokusili návázat na předchozí zkušenosti a zajistit
našim žákům možnost každodenního kontaktu s takovýmto vyučujícím. Měli jsme štěstí, neboť Mary Bisbee, která u nás strávila
celý školní rok, je milá, příjemná, vstřícná a brzy si s našimi žáky
porozuměla. Pomáhala nám nejen při výuce, což bylo samozřejmě
zásadní, ale zapojovala se do většiny školních aktivit. Mohli jste ji
vidět na školních plesech, na lyžařském kurzu, absolvovala s námi
většinu exkurzí, putováním po naší bývalé monarchii počínaje
a přechodem Súlovských skal konče. Mary nedávno dostudovala
jazyky a nebylo divu, že se s vervou pustila i do zápasu s češtinou,
což byla mnohdy sice zábava, ale pro nás hlavně poučení, prostě
příležitost sledovat náš nelehký jazyk z jiného úhlu pohledu. Mary
musíme pochválit, udělala velký pokrok a pokračuje, protože v naší
zemi zůstává, byť ne ve Vítkově, ale budeme i nadále v kontaktu.
Jsme velmi rádi, že i žáci z malého města měli příležitost si přímo
v rámci výuky a volnočasových aktivit zdokonalit svoji angličtinu.
Každé setkání s cizincem je i velkou zkušeností a oboustranným
obohacením. Děkujeme Mary za tuto šanci a přejeme jí hodně
štěstí.

řet svůj způsob výuky a hodně jsem se zlepšila v češtině. Chci tu
zůstat ještě rok, abych zjistila, jak moc ještě můžu pokročit. Když
jsem přijela do Česka, hned jsem pocítila, že bych sem mohla patřit. Krajina je tu tak krásná. Vítkov mi připomněl mé rodné město
(venkovské zemědělské město uprostřed Massachusets) a lidé mě
tu přátelsky uvítali. Taky jsem zjistila, že je zde opravdu málo rodilých mluvčích a já bych tu mohla být užitečná.
Jak budeš vzpomínat na Vítkov?
Budu na něj vzpomínat jako na hezké městečko mezi kopci, s nádhernou krajinou vhodnou na turistiku a lyžování a dostatkem vybavení pro každodenní život. Ale nejvíc budu vzpomínat na lidi. Tolik
z nich bylo na mě milých: zvali mě na kávu, oběd nebo pivo, ukazovali mi zajímavá místa v tomto regionu a zodpovídali mé otázky.
Mám úžasné vzpomínky na svoji školu, chytré a zvídavé studenty,
kvůli nimž jsem se těšila na vyučování a kteří mě patrně naučili víc,
než já je. Neuvěřitelně velkorysá a milá byla hostitelská rodina,
která se o mne celý rok starala. Bude mít vždy místo v mém srdci.
Vidíš nějaké obecné rozdíly (či podobnosti) v povaze Čechů
a Američanů?
Můj obecný dojem z Čechů je, že jsou velmi skromní, skoro plaší.
Občas se mohou zdát apatičtí, ale často se pro něco nadchnou.
Jsou trochu obezřetní k neznámým lidem, ale jakmile je poznají
blíž, jsou velmi vstřícní, upřímní a pohostinní. Naopak Američané jsou často hluční, otevření a hrdí sami na sebe, své úspěchy
a svoji zemi.
Máš ráda česká jídla?
Mám ráda hodně českých jídel, hlavně řízek, svíčkovou a smažený
sýr. Nicméně zelí a bramborový salát nepatří k mým nejoblíbenějším jídlům. Moc mi chutná české pivo, zvlášť na závěr dlouhého
dne. Strava je tady hodně vydatná, nějakou chvíli mi trvalo, než
jsem si zvykla na velké obědy a lehčí večeře, protože ve Státech je
to většinou naopak. Doma jsem nikdy nejedla polévku, ledaže jsem
byla nemocná, ale teď ji jím pořád.

ROZHOVOR S MARY
Pocítilas kulturní šok v České republice nebo ve Vítkově?
Česká republika se moc neliší od ostatních evropských zemí,
v nichž jsem žila (konkrétně ve Skotsku a Itálii), takže jsem nezažila nějaký silný kulturní šok. Musela jsem se jen přizpůsobit spoustě
maličkostí - například přezouvání, když jsem šla k někomu domů,
nebo zdůraznit, že chci v restauraci neperlivou vodu, a zamykat
dveře. Nejtěžší bylo zvyknout si na jídlo, jazyk a vzdělávací systém.
Můžeš srovnat studenty ve Spojených státech a v Česku?
Veřejné střední školy v Americe jsou často mnohem větší než
v Česku. Moje místní střední škola, která sloužila pro celou oblast, měla asi 2000 studentů, a to nebyla považována za velkou.
V takových školách je často mnoho problémů s drogami a násilím,
což jsem tady nezaznamenala. Studenti na velkých školách si
nevytvoří takové osobní vztahy se svými učiteli, jak jsem tomu byla
svědkem na Gymnáziu ve Vítkově, protože je obvykle jeden učitel
učí pouze na jednu hodinu po dobu jednoho roku. V amerických
školách se od studentů očekává, že budou dělat spoustu práce
doma – domácích úkolů, čtení a projektů. Hodiny slouží k hodnocení práce, již udělali samostatně. Výuka v České republice se mi
zdá intenzivnější.
Proč chceš zůstat v této zemi i příští rok?
Mám k tomu spoustu důvodů. Mám pocit, že jsem tento rok začala
mnoho věcí a moc nerada bych s nimi skončila tak brzy. Navázala
jsem hodně skvělých vztahů s českými lidmi, začala jsem si vytvá-

Co je pro na češtině tebe nejtěžší?
Česká gramatika je pro mě opravdu těžká a matoucí. Nikdy si nejsem jistá koncovkami. Neprospělo mi, že jsem češtinu většinou
studovala samostudiem a navíc ne příliš systematicky. Zpočátku
jsem měla trochu problémy s výslovností hlásek jako ř, t´,d´ a ch,
ale protože jsem s nimi přicházela často do styku a procvičovala
je, zlepšila jsem se.
Chtěla bys něco dodat?
Jen to, že se těším, až strávím další rok v této krásné zemi, potkám
nové lidi a víc poznám vaši kulturu.
Jana Ambrožová, Marie Mikulíková
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Základní umělecká škola ve Vítkově
V současné době skončil
v Základní umělecké škole
ve Vítkově projekt z Programu celoživotního vzdělávání
Comenius. Tento program
partnerství škol trval po dva
roky a zúčastnilo se ho rekordních 9 školních institucí –
z České republiky, Itálie, Maďarska, Polska, Portugalska, Slovenska, Španělska, Turecka a Velké Británie. Projekt byl nazván „Our
past shapes our future“ – „Naše minulost formuje naši budoucnost“, kontaktním jazykem byla angličtina a s ohledem na velký počet partnerů byl projekt koordinačně velmi náročný. Zástupci naší
školy se účastnili, s výjimkou Maďarska, projektových schůzek ve
všech partnerských zemích a v rámci tzv. mobilit vyjelo do zahraničí postupně 20 žáků a 16 učitelů. Tam žáci mimo jiné navštěvovali
výuku se svými zahraničními vrstevníky a společně jsme navštívili
řadu škol a školních zařízení, ale především spoustu pamětihodností v dotyčných oblastech. Účastníci poznávali historii, kulturu,
jazyk, zvyky i tradiční kuchyni v partnerských zemích a zdokonalovali se v angličtině. Jak již název napovídá, obsahem projektu

bylo zkoumat historii svého okolí a poznávat historii svých partnerů a její skutečné i možné vlivy na přítomnost, nevyjímaje další
vzdělávací aktivity z některých jiných oborů. Z projektu vznikla řada
výstupů, na kterých se podíleli všichni partneři, jmenujme alespoň
některé: Multimediální prezentace o Marii Sklodowské-Curie, publikace Průvodce mladého přírodovědce, komiks Kresbami napříč
staletími, publikace Památky (srovnání starých a současných fotograﬁí místních památek a jejich žákovské projekce do budoucnosti), Kalendář na rok 2013 (s historickými fotograﬁemi), fotogalerie Pátrání po kořenech (ze života našich předků, stromy života,
starožitné předměty, starodávné zvyky), Zanikající profese (karetní
soubor), Písně pro babičku a vnuky (CD písní, které by neměly
být zapomenuty), Film z oblasti ekologie. Projekt byl přinejmenším
dobrou motivací pro žáky ke studiu jazyků, pro učitele možností
získávat další pedagogické zkušenosti, společně pak příležitostí
k navázání nových přítelství a kontaků.
Náklady na projekt byly v plném rozsahu hrazeny NAEP – Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy.
Leoš Váňa
koordinátor projektu

Vítkovská padesátka - podzim 2013
7. září 2013
Start: průběžně od 7.00 do 10.00 hod.; budova městského úřadu
Cíl: průběžně do 19.00 hod.; budova městského úřadu
Turistické trasy dlouhé 10 – 50 km.

Součástí Vítkovské padesátky bude také celodenní vlastivědný
výlet „Po stopách zaniklých obcí“ vojenského výcvikového
prostoru Libavá

Vycházková přes Vikštejn – 10 km
Vítkov – Podhradí – Pod Vikštejnem – Vikštejn zřícenina a zpět do
Vítkova - Vítkov

Vítkov – Stará Voda (prohlídka poutního kostela sv. Anny, Královská studánka) – Město Libavá (prohlídka města, kostela a hřbitova)
– Smilov (prohlídka zaniklé obce, pomníček) – Velká Střelná (historie těžby břidlice – největší ložiska v Nízkém Jeseníku) – Nová Ves
(prohlídka zaniklé obce, pomníček) – pramen Odry – Vítkov

Vycházková po vycházkovém okruhu – 11 km
Vítkov – Podhradí BUS – Podhradí ATC – vycházkový okruh (zelenobílé místní značení) – Podhradí –Nýtek – Vítkov

Přihlášky prostřednictvím IC Vítkov do 20. srpna 2013.
Tel. 556 312 255 nebo 556 312 253
www.vitkov.info

Vesele přes Veselku – 13 km
Vítkov – Nýtek – Veselka – Prostřední Dvůr – Vítkov
Okolo Vikštejna – 21 km + 1 km zacházka ke zřícenině
Vítkov – Podhradí – Pod Vikštejnem – Vikštejn zříc. rozc. – možno 0,5 km odbočit ke zřícenině hradu Vikštejna a vrátit se stejnou
cestou zpět k rozcestníku – Dubová – Radkov – Žabí údolí – Nad
Melčským údolím – Nad rybářskou chatou – Podhradí – Vítkov
Okolo Moravice – 36 km
Vítkov – Podhradí – Nad rybářskou chatou – Nad Melčským údolím
– Papírenský splav – Most vodního náhonu – Žimrovice – Pilarka
– Pod Doubravou – Pod Belarií – Pod Kaluží – Bukovina – obora
Jelenice – Nýtek – Vítkov
Padesátka – 50 km
Vítkov – Podhradí – Nad rybářskou chatou – Nad Melčským údolím
– Papírenský splav – Most vodního náhonu – Žimrovice – Pilarka
– Nad Kajlovcem – Záviliší – Jakubčovice okraj – Jakubčovice rozhledna – Jakubčovice – Mostky – Přední obora – Hradečná – Včelí
hrad – Pod Kaluží – Bukovina – obora Jelenice – Nýtek – Vítkov
Doporučujeme ještě navštívit Bezručovu vyhlídku a pamětní místo
Včelí hrad.
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Historie Základní školy v Opavské ulici ve Vítkově
Budova školy byla postavena ve dvou etapách. Přední část dvoupatrového objektu byla stavěna v letech 1875-1876 nákladem
52.000 zlatých rakouské měny stavitelem Kabellou. Sídlila tu původně obecná a měšťanská německá škola. Pro veliký počet dětí
došlo k rozšíření této školy. Přístavbu provedl roku 1900 vítkovský
stavitel Julius Dittel za 64.136,- rakouských korun. Před školou
byla roku 1924 postavena mramorová socha švýcarského pedagoga Jana Jindřicha Pestalozziho, dílo akademického sochaře Josefa Obetha, vystřídala tak původní sochu Josefa II. z roku 1886.
Po vzniku ČSR roku 1918 zaznamenal Vítkov příliv českého obyvatelstva. Roku 1923 byla otevřena česká menšinová škola – mateřská a obecná škola byly prozatímně umístěny v domě Karla
Malchera, pro českou měšťanskou školu byly opatřeny místnosti
v budově německé obecné a měšťanské školy.
Roku 1929 postavil stát v německém Vítkově českou obecnou
a měšťanskou školu (dnes v Komenského ulici) a čeští žáci se přestěhovali do vlastní budovy.
Po skončení 2. sv. války a odsunu Němců nastal příliv českého
obyvatelstva. Ve školním roce 1946/47 se stala škola v Opavské
ulici českou obecnou školou – do července 1946 sloužila jako odsunové středisko pro Němce.
K 1. září bylo připraveno 7 učeben pro 208 žáků. Škola byla pětitřídní, řídícím učitelem byl Augustin Kocián, který funkci ředitele
vykonával do roku 1953. Mezi první učitele patřili – Emilie Bílková,
Jiřina Nosková, Jarmila Tučková, Jarmila Davidová, Olga Rečková, Jaroslav Reček, Josef Rotter. Ve škole začal působit pěvecký
sbor, hrálo se divadlo.
Od roku 1949 do roku 1960 byl Vítkov okresním městem. Již koncem roku 1948 zabral ONV ve Vítkově přední část budovy školy
v Opavské ulici pro své kanceláře. Národní a později osmiletá
střední škola tak velmi postrádala prostory pro vyučování. Teprve
po dostavbě ústřední budovy úřadu v roce 1959 byla tato část budovy opět uvolněna pro potřeby školství.
V polovině 50. let byly na škole vyučovány řecké děti, které byly
dočasně umístěny v dětském domově v Klokočově.
V 60. letech byla provedena generální oprava školy: výměna oken,
dveří, elektroinstalace, položení parket, úpravy šaten, výstavba kotelny ÚT, výměna střešní krytiny.
Revoluce v roce 1989 přinesla zásadní změny i v našem školství.
Škola se po mnoha letech přihlásila k odkazu svého bývalého žáka
Jana Zajíce, který dne 25. 2. 1969 obětoval na protest proti okupaci
republiky vojsky Varšavské smlouvy svůj život. Jeho pohřeb byl
vypraven 2. 3. 1969 z budovy školy, v roce 1991 pak byla na škole
slavnostně odhalena busta Jana Zajíce, dílo architekta Gottharda

Jandy. V roce 1992 vzniká při škole Nadace Ceny Jana Zajíce.
V roce 2000 byla po zdlouhavých jednáních provedena oprava fasády školy.
V následujících letech docházelo ke změnám ve vybavení školy
a k postupným rekonstrukcím dalších tříd. Vznikly nové multimediální učebny s interaktivní tabulí a ozvučením, místnost školního
informačního centra, došlo k celkové rekonstrukci počítačové sítě
školy a učebny výuky informatiky, včetně nového vybavení. Část
školního pozemku byla přebudována na zelenou učebnu. Bylo
zrekonstruováno školní sportovní hřiště, v okolí školy zhotoveny
relaxační zóny.
30. 6. 2013 ukončila Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres
Opava, příspěvková organizace svoji činnost, od 1. 7. 2013 byla
sloučena se Základní školou Vítkov, Komenského 754 a gymnáziem Vítkov. Nová organizace - Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace - bude sídlit v budovách na Komenského
754 a Komenského 154 (bývalé gymnázium). Žáci z bývalé školy v Opavské ulici se tedy přesunou do výše zmíněných budov.
V budově bývalého gymnázia se nyní připravuje zázemí pro nižší
stupeň, v budovách bývalé ZŠ Komenského budou mít své učebny
gymnazisté a děti z vyššího stupně.
Změny se budou týkat také přístupu k informacím – stávající internetové stránky www.zsvitkov.cz by měly fungovat zhruba do konce roku 2013, od září 2013 budou již v provozu souběžně stránky nové organizace www.zsgvitkov.cz, kde bude možné nalézt
potřebné informace k novému školskému zařízení, jeho struktuře
a organizaci školního roku. Do těchto nových stránek budou postupně integrovány všechny podstatné prvky ze starých stránek
všech zúčastněných škol, aby byla zachována kontinuita komplexních informací o škole jako takové, její činnosti, projektech, provozu jídelny, družiny, klubu apod.
Skončila tedy historie jednoho ze školských zařízení města. S jeho
činností je spjato velké množství občanů Vítkova, ať už v roli žáků,
rodičů či učitelů a zaměstnanců. Na roky strávené ve zdejších školních lavicích budeme nyní jen s nostalgií vzpomínat. Na rozloučenou se patří poděkovat všem, kteří byli se školou jakkoliv spojeni,
pracovali zde, nabývali nových vědomostí či pečovali o provoz
objektu a jeho zdárný rozvoj. Poděkování patří i rodičům i široké
veřejnosti. Bez jejího přispění by totiž škola nedosáhla úspěchů,
jimiž byla známá v celém regionu.
Dáša Kalužová

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Jakkoli by se mohlo zdát, že o prázdninách se ve školách nic neděje, opak je pravdou.
V prvních dvou červencových týdnech se uskutečnily čtyři příměstské tábory. Ten první byl zaměřen na americké sporty a byl určen 33
žákům 2. stupně, druhý byl se všeobecným zaměřením a byl určen 30 žákům 1. stupně základní školy. Další dva příměstské tábory byly
zaměřeny na angličtinu s rodilými mluvčími a byly určeny 27 žákům. Tento tábor představoval pro žáky poměrně velký nápor na jejich
myšlení, neboť byli odkázáni sami na sebe a museli se snažit porozumět angličtině za každé situace. Zdálo by se, že to mnohé žáky
odradí, ale ohlasy žáků i rodičů jsou natolik pozitivní, že v těchto aktivitách budeme pokračovat i v dalších letech. Poděkování patří všem
pedagogickým pracovníkům školy, kteří se na organizaci čtyř táborů pro 90 dětí podíleli.
Blanka Váňová
ředitelka školy
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Cesty za poznáním
FOND MIKROPROJEKTŮ
26. – 28. července proběhla v Klokočově oslava 60 let chovu koní
a 50 let chovu slezského norika v hřebčíně ve Františkově Dvoře.
Pozvání na tyto oslavy přijali v rámci projektu „Cesty za poznání – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“ také zástupci
města a občané partnerského města Vrbové (SR). Byli jsme velmi
rádi, že jsme mohli během víkendového programu představit toto
významné chladnokrevné plemeno nejen českým, ale také slovenským návštěvníkům.

Pokračovali jsme prohlídkou stájí (foto ze stáje plemenného hřebce Negíra). Majitelem je Vítkovská zemědělská s.r.o. V současné
době se zde chovají koně (slezský norik), masný a mléčný skot,
ovce a kozy.

Průběh programu vám přiblížíme prostřednictvím naší fotoreportáže.

Během prohlídky jsme se dostali také do zázemí - místa, kde se
ukládají a ošetřují sedlářské části výbavy koní (sedla, uzdy, postroje …).

Starosta města Ing. Pavel Smolka spolu s místostarostou Zdeňkem Hegarem a tajemnicí městského úřadu Ing. Šárkou Petrtýlovou přivítali návštěvu z Vrbového přímo v hřebčíně.

Po prohlídce farmy ve Františkově Dvoře jsme pokračovali prohlídkou bioplynové stanice, která se nachází na okraji obce Klokočov.

Slavnostní uvítání nám zpestřilo několik koz, které ošetřovatelé
přemísťovali k všeobecnému nadšení do nové ohrádky před restaurací. Kozí a kravské mléko se přímo na farmě zpracovává na
chutné sýry.
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Všichni účastníci páteční besedy obdrželi vedle propagačních
materiálů a dárkových předmětů novou publikaci Slezský norik –
klidná síla z podhůří Jeseníků autora Ivana Petrtýla a nový image
materiál.
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Slavnostní zahájení závodu chladnokrevných koní.
Ing. Pavel Smolka, starosta města Vítkova s manželkou; Jan Petrtýl, bývalý vedoucí chovu koní ve Fr. Dvoře s manželkou; Ing. Ján
Jánoška, primátor města Vrbové s manželkou; Ing. Ivan Krajcar,
ředitel Vítkovské zemědělské s.r.o.; MVDr. František Horník, viceprezident ASCHK ČR.

Během celého víkendu si mohli návštěvníci prohlédnout výstavku o
chovu koní a slezského norika ve Františkově Dvoře.
Předvedení chovných hřebců (viz fotograﬁe) přecházelo předvedení klisen a hříbat. V současné době v hřebčíně chovají 27 klisen,
9 hříbat a jednoho hřebce plemene slezský norik a 4 teplokrevné
koně. Vedoucí chovu koní je sl. Jana Voráčková.

Před páteční podvečerní besedou byli ocenění pracovníci hřebčína
ve Františkově Dvoře. Ocenění přijal z rukou starosty města pan
Jan Petrtýl, který působil jako vedoucí chovu od roku 1956 do roku
1991.
Zájemci si mohou novou publikaci „Slezský norik – klidná síla
z podhůří Jeseníků“ i nově vydaný propagační materiál „Vítkovsko
– místo pro vaši ideální dovolenou“ vyzvednout v IC Vítkov.
Děkuji všem, kteří městu Vítkov pomohli páteční a sobotní část
programu připravit. Především Vítkovské zemědělské s.r.o. a všem
jejím pracovníkům v čele s ředitelem společnosti panem Ing. Ivanem Krajcarem a vedoucí chovu sl. Janou Voráčkovou. Majiteli
panu Janu Kalmanovi patří poděkování za vstřícnost a pochopení
po celou dobu příprav i samotné realizace.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

Pozn: Více fotograﬁí najdete na www.vitkov.info pod odkazem partnerská města.
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KALENDÁŘ AKCÍ
12. – 16. 8.

13. 8.
9.00 – 11.00 h.

15. 8.
19.00 hod.

MALÝ TÁBORNÍK
– příměstský tábor
Místo tábora se spaním v Klokočově jsme
tento tábor přesunulI do Vítkova.
Nástup na tábor: 7.00 – 8.00 hod.,
odchod z tábora: 16.00 – 18.00 hod.
Tábor je určený pro děti ve věku od 7 – 12 let.
Cena: 750 Kč
Více informací na www.svc-vitkov.cz
PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY
S DĚTMI
Městská knihovna ve Vítkově
DESPERÁDO
Koncert hudební skupiny
Vstupné: 50 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v KD Vítkov

16. 8.
15.00 hod.

CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
Zábavné odpoledne pro malé čtenáře
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Nutno se předem přihlásit v knihovně

16. 8.
21.00 hod.

VYNÁLEZ ZKÁZY
Letní kino
Parčík za kulturním domem
Vstupné: 31 Kč

19.8. – 22. 8.

MALÝ LETNÍ TÁBOR
Pobyt bude organizován v našem krásném
turistickém středisku, kde máme v létě
postaven i stanový tábor, proto je možno
pobývat na základně i ve stanech.
Turistická základna Kaménka u Oder č.p. 50
Cena: 950 Kč
Přihlášky odevzdejte u organizátora: Asociace
TOM ČR, Pavel Vaňásek, Opavská 126,
Vítkov. Tel: 608 444 722
e-mail: dr.vanasek@seznam.cz

30. 8.
19.00 hod.
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SPECIAL BAND
Koncert hudební skupiny
Vstupné: 70 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
V případě nepříznivého počasí se akce
uskuteční v KD Vítkov

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
700 ks
8 / 2013
5. srpna 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

7. 9.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Turistická akce
Start: budova Městského úřadu ve Vítkově

7. 9.

PUTOVÁNÍ PO ZANIKLÝCH OBCÍCH
Celodenní vlastivědný výlet
Vítkov - Stará Voda - Město Libavá - Smilov Velká Střelná - Nová Ves - pramen Odry Vítkov. Přihlášky prostřednictvím IC Vítkov
(pouze pro přihlášené)
Cena: 140 Kč

květen - září

LIDÉ VÍTKOVSKA V PRAZE
Až do září můžete při návštěve Prahy
shlédnout výstavu fotograﬁí Jindřicha Štreita
Lidé Vítkovska.
Café-bar Platýz, Národní 37, Praha

Představujeme vám nový zážitkový kroužek SVČ Vítkov, p.o.
„Lovci podnikatelských duchů“
Hlavním cílem je rozvoj podnikavosti dětí, jejich aktivního postoje
k životu a hledání příležitostí pro uplatnění vlastních schopností.
Program kroužku je určen pro skupinky děti ve věku od 10 let,
které vede proškolený lektor, tzv. Paní hry. Výuka probíhá na základě detailně připravených výukových scénářů v tzv. Almanachu
Paní hry.
Vzdělávací program Lovci podnikatelských duchů má podobu
zábavné a dobrodružné hry, která byla připravena speciálně pro
rozvoj klíčových kompetencí u dětí. Zaměřuje se na posilování dovedností z oblasti komunikace, asertivity, emoční inteligence, kreativity, týmové spolupráce a řady dalších, v profesním i osobním
životě žádaných, měkkých, neboli podnikatelských dovedností.
Podrobnější informace o kroužku a jeho vzdělávacím programu
najdete na www.svc-vitkov.cz.

Kurz angličtiny
Začátečníci
úterý od 17.00 hod.
Velmi mírně pokročilí (od 8. lekce) úterý od 18.00 hod.
Mírně pokročilí (od 15. lekce)
středa od 17.00 hod.
Zahájení kurzu: 10. září 2013
Délka lekce: 60 minut
Místo: Kulturní dům Vítkov
Počet lekcí: 30
Učebnice: Angličtina pro samouky (nakl. LEDA, r. 1996 a
novější vydání)
Cena kurzu: 1.200 Kč
Přihlášky a platba prostřednictvím IC Vítkov do 23. srpna
2013. V případě malého počtu zájemců bude kurz zrušen.

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH

Uzá v ě rk a p ří š tíh o č ís l a
je 2 0 . s rp n a 2 0 1 3 v 9 :0 0 h od i n

