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Úspěšné mažoretky!

Slovo starosty města
Děje se něco s kinem?
Děje, ale zatím to na něm není vidět. V současné
době se zpracovává projekt na zateplení budovy.
Zní to možná trochu zvláštně, že chceme zateplit
nefunkční kino. Abychom vám vysvětlili, proč tak
činíme, musíme se podívat trochu do minulosti.
Pokud bychom chtěli zavzpomínat, kdy naposledy
visely ve vitrínkách plakáty právě hraných filmů,
musíme sáhnout hlouběji do svých vzpomínek.
V kině se nehraje už více než pět let. Začátkem roku
2011 muselo být zavřeno, protože jeho technický
stav nevyhovoval platným předpisům. Od té doby
jsme minimálně čtyřikrát žádali o finanční dotaci
na rekonstrukci celého kina. Pokaždé neúspěšně,
bohužel. V současné době není žádný dotační
titul, ve kterém by byla nějaká šance získat
peníze na celou rekonstrukci. Proto se pokusíme
požádat o dotaci na dílčí opravu. Konkrétně na
zateplení ze Státního fondu životního prostředí.
Samozřejmě, že nejprve musíme mít zpracovanou
projektovou dokumentaci, která bude konkrétně
v příštím roce je dost reálné. Zejména pokud
získáme některou z výše uvedených dotací,
jinak by to ani nešlo.
Možná v podobné situaci je i rekonstrukce
škvárového hřiště. Tělovýchovná jednota podala
žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR s tím, že město poskytne
jednotě peníze na dofinancování stavby. Byli
jsme mezi žadateli, kteří čekali na konečné
rozhodnutí. Věděli jsme, že vybraní žadatelé musí
zamýšlenou investici zrealizovat do konce roku.
Proto zastupitelstvo rozhodlo stavbu zahájit,
i když jsme šli do rizika, že nebudeme vybráni.
Hřiště se staví, ale dostali jsme informaci, že TJ
dotaci nezískalo. Pravděpodobně bude možno
ještě jednou ministerstvo požádat, i když stavba
běží. Sice možná nebude dotace, ale bude nové
travnaté hřiště. Uvidíme, co budeme moci říci za
několik měsíců o našem kině.
Pavel Smolka
řešit tuto problematiku. Protože je kino od roku
2005 zapsáno na seznamu kulturních památek,
nedá se jen tak oblepit polystyrénem a instalovat
plastová okna. Všechny plánované zásahy jsou
konzultovány s památkáři. Na zpracování tohoto
projektu jsme získali dotaci z Moravskoslezského
kraje. Dále se obrátíme na Ministerstvo kultury ČR,
které vyhlásilo program na záchranu kulturních
památek. Výše poskytnuté dotace na vybrané
projekty se pohybuje maximálně do 2 mil. Kč.
Nebylo by to ani 10% z předpokládaných nákladů,
protože ty jsou odhadovány až na 30 mil. Kč.
Obě naše aktivity směřují k tomu, abychom se
pokusili získat alespoň nějaké prostředky, které by
nám trochu odlehčily finanční zátěž, jež by naše
město čekala, pokud bychom zahájili rekonstrukci
kina. Zastupitelstvo města ještě oficiálně
nerozhodlo o tom, zda se do oprav pustíme,
neboť bychom museli sáhnout hluboko do
městské pokladny. Přesněji řečeno, spíše bychom
sáhli po úvěru, který by byl dnes výhodný. Mohu
zodpovědně říct, že zahájení rekonstrukce kina

Aktuálně z radnice
Příspěvek je z jednání rady města, která zasedala ve dnech 27. 9.
2016 a 18. 10. 2016.
Na základě podnětů občanů vydala Rada města Vítkova nařízení,
které zakazuje podomní prodej ve Vítkově a v jeho místních částech.
Toto nařízení stanovuje, které druhy prodeje zboží nebo poskytování
služeb prováděné mimo provozovnu jsou na území města Vítkova
zakázány.
Rada dále schválila podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského
kraje ve výši 600.000 Kč, která bude sloužit na zabezpečení výkonu
regionálních funkcí knihoven v MSK Městskou knihovnou ve Vítkově
v roce 2017.
Rada schválila účelový příspěvek ZŠaG Vítkov ve výši 14 tisíc korun
na dopravu do našeho partnerského města Kalety v Polsku, kde
se konaly tradiční sportovní závody. Dále také vzala na vědomí
požadavky ZŠaG Vítkov, ve kterých jsou vyčísleny náklady na
vybavení tříd a pořízení pomůcek k výuce - celková částka je cca
2,5 mil.
Ve vztahu k blížícímu se Dni města Vítkova, který se bude konat
3. 6. 2017, vzala rada města na vědomí zápis kulturní komise,
v němž je již návrh programu. Zatím nejsou se všemi hudebními
tělesy ještě uzavřeny smlouvy, těšit se však určitě můžete na
Žalmana a skupinu Poetika.
Asi všichni víme, v jakém stavu je v současné době zřícenina
hradu Vikštejn. Tato památka je ve správě obce Radkov, která nás
požádala o poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc korun na nezbytné
opravy. Rada města schválila smlouvu o jejím poskytnutí.
Rada dále schválila smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve
výši 4.417.000 Kč TJ Vítkov na zatravnění hřiště. Na místě, kde
bylo škvárové hřiště, se již buduje nový povrch s trávníkem včetně
automatického zavlažování a oplocení.

Na základě žádosti TJ Vítkov byla RM schválena neinvestiční dotace
ve výši 27 tisíc korun na pronájem tělocvičny v ZŠaG, kde bude
probíhat zimní trénink žáků fotbalového oddílu.
Rada schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku obnovu krovu a střechy v MŠ Opavská ulice ve Vítkově, která je
v havarijním stavu. Vybrána byla nabídka s nejnižší cenou, ta činí
téměř 2 mil. Kč.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v září 2016
Do protialkoholní záchytné stanice v Opavě byl 3. září převezen
35letý muž z Heřmanic u Oder. Strážníci krátce po sedmé hodině
večerní přijali oznámení o muži, který je opilý a dožaduje se peněz
od lidí ve Školní ulici ve Vítkově. Hlídka MP Vítkov po příjezdu na
místo nalezla muže povalujícího se na zemi v okolí provozovny Na
půlce. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
a v dechu mu bylo naměřeno více než 3,5 promile alkoholu. Vzhledem
ke skutečnosti, že nebyl schopen souvislé verbální komunikace ani
vlastní chůze a svým chováním vzbuzoval veřejné pohoršení, bylo
rozhodnuto o jeho umístění na PZS Opava k vystřízlivění. Po dodání
na PZS Opava bylo muži naměřeno více než 4 promile alkoholu
v dechu. Muž je podezřelý z přestupku proti veřejnému pořádku,
spáchaného vzbuzením veřejného pohoršení, za který mu v případě
uznání viny u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.
Během provádění kontrolní činnosti byl 9. září v půl dvanácté v noci
hlídkou MP Vítkov zjištěn zcela neosvětlený cyklista, jedoucí po
komunikaci Opavská ve Vítkově. Strážníci cyklistu zastavili a zjistili
v něm 44letého občana Vítkova. Jelikož byl z muže cítit alkohol,
byla u něj provedena kontrolní dechová zkouška, která byla pozitivní
s hodnotou téměř 1,2 promile alkoholu v dechu. Stejného jednání
se dopustil 23letý muž ze Svatoňovic, kterého strážníci zastavili
kolem půl jedné v noci 11. září na neosvětleném kole v Oderské ulici
ve Vítkově. Tomuto cyklistovi bylo naměřeno více než 0,5 promile
alkoholu v dechu. Oběma přestupky se bude zabývat správní orgán,
kam byly zjištěné skutečnosti postoupeny. Oběma mužům hrozí
v případě uznání viny za řízení jízdního kola po požití alkoholického
nápoje pokuta v rozmezí 2.500 Kč až 20.000 Kč.
Po deváté hodině ranní 12. září přijala MP Vítkov oznámení o odcizení
notebooku v hodnotě 11.000 Kč z prostor Informačního centra MěÚ
ve Vítkově. Krádež má na svědomí 25letý muž z Troubelic, který se
však pohybuje většinou ve Vítkově a jeho okolí. I přes skutečnost,
že MP Vítkov pomocí kamerového systému zmapovala pohyb

muže s odcizeným notebookem, nepodařilo se jej již dohledat. Věc
byla postoupena obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově pro
podezření ze spáchání přečinu krádeže. Odcizený notebook muž
mezitím stačil prodat. Později však byl Policií ČR dohledán a vrácen
zpět majiteli. Muži v případě uznání viny a odsouzení hrozí až 2 léta
odnětí svobody.
22. září kolem třetí hodiny odpolední si hlídka MP Vítkov v okolí
klokočovského hřbitova všimla vozidla, jehož řidič se při jízdě choval
nestandardně a podezřele. Při následné kontrole bylo zjištěno, že
29letý muž z Klokočova nemá u sebe doklady potřebné k řízení
vozidla a navíc byl z jeho dechu cítit alkohol. Strážníci proto
u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která byla
pozitivní (hodnota 0,188 promile alkoholu v dechu). Na místě bylo
dále zjištěno, že muž řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem
příslušného řidičského oprávnění. Navíc motorové vozidlo, se
kterým jel, je registrováno jako vozidlo v zániku a bez zákonného
pojištění. Přivolaná hlídka Policie ČR muži zakázala další jízdu
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Zjištěné skutečnosti
budou postoupeny správnímu orgánu, kde muži v případě uznání
viny hrozí pokuta v rozmezí 25.000 Kč až 50.000 Kč a zákaz činnosti
na 1-2 roky.
Kolem desáté hodiny večerní 28. září si strážníci při obchůzkové
činnosti všimli před objektem MěÚ Vítkov na nám. Jana Zajíce
muže povalujícího se na chodníku, který byl zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž, ve kterém byl zjištěn 51letý
občan Vítkova, nebyl schopen vlastní chůze ani normální verbální
komunikace. Vzhledem ke skutečnosti, že v danou dobu se v okolí
nacházelo několik osob, které byly chováním muže pohoršeny, byl
muž po provedení nezbytných úkonů převezen k vystřízlivění na
PZS v Opavě. U správního orgánu, kam bude přestupek vzbuzení
veřejného pohoršení postoupen, mu hrozí v případě uznání viny
pokuta do výše 5.000 Kč.

POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Každý majitel spalovacího zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (ústřední topení, radiátory), je povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola kotle, (týká se všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce) provedena nejpozději do 31.12.2016.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba
proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Lze využít seznam odborně
způsobilých osob, jenž je průběžně doplňován o osoby nově proškolované výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,
uvedený na webových stránkách Hospodářské komory.
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž
vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží,
může mu hrozit pokuta.
Účelem kontroly kotlů je snížení množství škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Malé zdroje znečišťování ovzduší představují velké
zdravotní riziko vzhledem k produkovaným emisím. V současné době je ve většině domácností využíván ke spalování prohořívací kotel typu
„všepal“, který má primitivní konstrukci, nízkou účinnost a minimum možností regulovat proces hoření, a tak dosáhnout snížení množství
emisí.
Bližší informace: Marek Javorský, tel.: 556 312 266, e-mail: javorsky@vitkov.info

NOVÉ NAŘÍZENÍ
MĚSTA VÍTKOVA
Městský úřad Vítkov, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad upozorňuje, že je potřeba dodržovat nové nařízení
města Vítkova č. 4/2016 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města (dále jen „nařízení“). Toto nařízení vydala Rada města Vítkova na svém zasedání dne 27. 9.
Na celém území města Vítkova je zakázán podomní prodej.
Stejně je tomu s pochůzkovým prodejem, s výjimkou jeho provozování na veřejném prostranství vyznačeném na mapce
v Příloze č. 1 k tomuto nařízení.
Nařízení včetně jeho přílohy najdete na webových stránkách
města Vítkova: http://www.vitkov.info/mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrni-smernice/narizeni-mesta-vitkova/
Vydáním nařízení již bude možno trestat podnikatele či fyzické
osoby za to, že vykonávaly svou činnost způsobem a v místě,
kde neměly.
Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

OBEC VĚTŘKOVICE
ZÍSKALA
ORANŽOVOU STUHU
ROKU 2016
Výsledky celostátního ocenění Oranžová stuha
České republiky 2016 v rámci soutěže Vesnice
roku 2016 byly slavnostně vyhlášeny 6. října 2016
v Senátu PČR. Vítězem se v konkurenci 12 obcí
z celé republiky (vítězů krajských kol) stala obec
Větřkovice. Ocenění Oranžová stuha je udělováno
za příkladnou spolupráci obce se zemědělským
subjektem. Obec Větřkovice získala ocenění zejména
za nejkomplexnější rozsah spolupráce zemědělských
subjektů. Hodnotící komise zvlášť ocenila prezentaci
obce, která byla na velmi dobré úrovni a byla z ní
patrná symbióza všech zúčastněných subjektů. Obec
obdržela kromě samotného ocenění také šek ve výši
900 tisíc korun.

REKONSTRUKCE HRÁZE KRUŽBERK
PŘED DOKONČENÍM

Úplné dokončení prací se předpokládá do 15. 12. 2016, kdy proběhne kolaudace stavby s následným obnovením provozu na
hrázi.

Provoz městského koupaliště 2016
Při přípravě na letošní sezonu bylo vynaloženo nejvíce práce a nákladů na zprovoznění technologie koupaliště a opravu bazénu. Jako
každoročně byla odstraněna zvětralá a mrazem poškozená svrchní
vrstva stěn bazénu, opadané dláždění ochozu a očištěny trhliny dilatace jednotlivých betonových bloků. Vše bylo vyspraveno těsnícím
tmelem a následně byl nanesen ochranný a těsnící modrý bazénový
nátěr.
Dále byla provedena oprava chlorace vody včetně povinné revize
firmou GHC Invest. Po napuštění bazénu v polovině června bylo
uvedeno do provozu chlorovací zařízení. V letošním roce bylo nutné rovněž vyměnit ve větší míře různé spojovací prvky na potrubí
a řadu ventilů. Většinu přípravných prací provedli zaměstnanci Technických služeb města Vítkova.
Ze zpráv o provozu městského koupaliště za poslední léta je zřejmé,
že koupaliště je za hranicí své životnosti a bez generální opravy již
nebude možné jej dále v současném technickém stavu provozovat.
Únik vody je již tak značný, že za této situace je provoz koupaliště
nerentabilní. Spotřeba vody za letošní sezonu činila 6807 m3. Pro
srovnání v roce 2014 to bylo 4477 m3 a v roce 2015 5019 m3.
Přes všechny těžkosti se podařilo koupaliště připravit na novou
sezonu. Pro veřejnost bylo koupaliště otevřeno od 19. června do
11. září 2016, tedy celkem 66 koupacích dnů. Koupaliště v letošním roce navštívilo 4081 návštěvníků, což bylo o 5453 méně než
v roce 2015. O občerstvení v kiosku se staral stejný provozovatel
jako v loňském roce. Na TS nepřišla žádná stížnost na sortiment
zboží či kvalitu služby.
V letošním roce byla pro návštěvníky koupaliště zřízena možnost
výpůjčky knih a časopisů pomocí „Plážové knihovny“, což bylo návštěvníky přijato velmi kladně. Na koupališti mimo správce a hlav-

SBĚRNÝ DVŮR
úprava provozní doby
v období 19.11.2016 – 25.2.2017

V zimním období bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu.
19. 11. 2016 – 25. 2. 2017

SOBOTA
8:00 – 12:00 hod
*viz poznámka

24. 12. 2016 – 14. 1. 2017

ZAVŘENO

* V případě nutnosti bude v tomto období možno odevzdat elektroodpad a nebezpečný odpad ve středu – platí pouze pro firmy.
Nutno nejdříve předem domluvit. Kontakt: Chlachula Miroslav,
tel. 733 180 919

UKONČENÍ SVOZU
BIOODPADU V LETOŠNÍM
ROCE
Město Vítkov oznamuje občanům, že svoz biologicky
rozložitelného komunálního odpadu bude ukončen dne
25.11.2016. Jedná se o domovní popelnicové nádoby
(hnědé) a velkoobjemové kontejnery (oranžové).

ního plavčíka - záchranáře v jedné osobě pracovali ještě tři externí plavčíci, kteří byli povoláváni do služby podle aktuální potřeby.
Všichni měli zákonem požadované licence.
Na koupališti byly provedeny tři kontroly Krajské hygienické stanice v Ostravě na kvalitu vody, ta byla bez závad. Provoz koupaliště
probíhal v souladu s provozním řádem, v souladu se zákonem č.
258/2000 Sb. a vyhláškou č. 238/2011 Sb. o provozu venkovních a
krytých koupališť. Na koupališti se nestal žádný úraz a rovněž nebyla vznesena ze strany návštěvníků žádná kritika či stížnost. Otevírací doba koupaliště byla od 10 do 19 hodin. Vstupné na osobu a den
pro dospělé činilo 40 Kč, pro děti, studenty a seniory 20 Kč.
Město přispělo formou dotace na provoz koupaliště částkou 700 tis.
Kč. Tržby ze vstupného byly 82 tis. Kč, náklady celkem 1096 tis. Kč,
čímž vznikla ztráta ve výši 314 tis. Kč. Záporný výsledek hospodaření byl zapříčiněn jednak vysokými náklady na spotřebu vody v důsledku úniku a také nižšími tržbami ze vstupného. Počasí v letošním
roce bylo velmi nestálé a pro koupání málo přitažlivé, což mělo za
následek návštěvnost nižší než v loňském roce.
Avizovaná rekonstrukce městského koupaliště bude probíhat příští
rok v době od 1. 3. do 31. 7. 2016. Následně bude probíhat zkušební
provoz podle aktuálního termínu ukončení opravy a počasí. Celkové náklady na rekonstrukci městského koupaliště budou předběžně
činit 16 miliónů korun. Oprava bude sice nákladnou záležitostí, ale
vedení města chce přesto svým občanům umožnit trávit letní odpočinek v pěkném prostředí areálu městského koupaliště, které k našemu městu neodmyslitelně patří a má již dlouholetou tradici.
František Vrchovecký

OMEZENÍ PROSTORU
PRO VENČENÍ PSŮ
Zastupitelstvo města Vítkova se na svém zasedání 7. 9. 2016 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Vítkově a jeho místních částech. Prostory pro volné pobíhání psů jsou nově vymezeny.
Důvodem zmenšení prostoru pro volné pobíhání psů je prodej předmětných pozemků (plocha určená k venčení psů je vyznačena žlutě). Jedná se o prostor vymezený v Selské ulici (v blízkosti autobusového nádraží).
Zpracoval: Marek Javorský

Příprava zimní údržby ve Vítkově a jeho místních částech
Komunikace ve Vítkově a v místních částech se dělí do tří skupin:
1. Silnice v majetku státu ve správě - Správy silnic Moravskoslezského kraje p.o. (dále “SSMSK“) střediska Opava, cestmistrovství
Vítkov.
2. Místní komunikace v majetku města Vítkova ve správě Technických
služeb města Vítkova (dále „TS“).
3. Účelové komunikace v majetku a správě právnických nebo fyzických osob.
Zajištění zimní údržby u silnic ve správě „SSMSK“ cestmistrovství Vítkov:
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov směr Větřkovice, Vítkov směr Melč přes Podhradí, Vítkov
směr Svatoňovice, Opavská ul., Komenského ul., Budišovská ul.,
Těchanovická ul., Švermova ul., Oderská ul.
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – okružní – Wolkerova ul.
Vítkov – směr Klokočov, Klokočov průjezdná směr léčebna,Vítkov
směr N.Těchanovice a Zálužné, Lhotka – N.Těchanovice, Vítkov
směr Heřmanice, Vítkov směr Nové Vrbno, Prostřední Dvůr – průtah
(až na Veselku).
Zajištění zimní údržby místních komunikací v majetku Města
Vítkova ve správě Technických služeb města Vítkova:
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle nutnosti dříve, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu
se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 – 7 cm,
v místních částech 8 – 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování
sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních komunikacích v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu,
na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí

v šířce do 1,5 m, na ostatních chodnících v šířce do 1,2 m. S posypem komunikací se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu
a ukončení sněžení.
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu
do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení sněžení
(jmenovitě: příjezd k nemocnici z Opavské ul. k bráně, autobusové
nádraží celé, Husova, Dělnická, Lidická, Bezručova).
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu
do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude
provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo
do 4 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě: Vodní celá, Fučíkova,
Úvozní, Skřivánčí pole, Selská, B. Němcové, U nemocnice, Lesní,
Čermenská)
Vozovky III. Pořadí dopravní důležitosti
Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve
sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému
(všechny místní komunikace neuvedené ve stupni důležitosti I. a II.)
Připomínky k zimní údržbě místních komunikací je možno podat:
Technické služby Vítkov - 556 300 730, tsvitkov@tsvitkov.cz
Klokočov (zajišťuje Vítkovská zemědělská) - 556 301 377
Jelenice (zajišťuje ZD Dubina Větřkovice) - 608 521 765
MěÚ Vítkov - 556 312 242, putko@vitkov.info
SSMSK p. o. cestmistrovství Vítkov - 556 300 392, cm.vitkov@
ssmsk.cz
SSMSK p. o. Opava - 553 734 857

Jak ve městě řešíme ztráty a nálezy?
Agendu ztrát a nálezů zajišťuje a eviduje Městská policie Vítkov.
Ta také přebírá, uchovává a vydává nálezy.
Doba pro tyto účely je stanovena na pondělí a středu od 08:00 do
10:00 hodin a od 14:00 do 16:00 hodin. V ostatní dny a hodiny po
telefonické domluvě na číslech 556 312 277 nebo 603 262 069.
Ztráty a nálezy jsou pravidelně vyhlašovány městských rozhlasovým
systémem, seznam ztrát a nálezů je rovněž umisťován na úřední
desce MěÚ Vítkov. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku
od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které
byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočíváli však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí
i o výtěžku za věc strženém. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo
její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu
a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo
výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného. Uplynou-li
tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba,
které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za
ni strženému. Při nakládání s nevyzvednutými nalezenými věcmi,
které se staly vlastnictvím města Vítkova, bude dále postupováno
podle interních předpisů pro hospodaření s majetkem města.
Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí
nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností
poznat, komu má být vráceno. Osoba, která nalezené zvíře opatruje,
o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník. Je-li
nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se
o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu
nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt

nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje
útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat,
pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo
zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne
lhůta běžet od vyhlášení nálezu.
Přehled aktuálních nálezů je k dispozici na webových stránkách
města Vítkova v sekci Městská policie. Dále jsou zpravidla jednou
týdně zveřejňovány také na úřední desce MěÚ Vítkov.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
16. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

9. listopadu 2016 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. – 8.10.2016
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Obec: Vítkov
Okrsky
celkem

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

8

4 830

1 211

25,07

1 211

1 193

98,51

Kandidátní listina
číslo

Platné hlasy

název

celkem

1

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2
9

v%

45

Moravané

5

0,41

46

Dobrá volba

1

0,08

24

2,01

1

0,08

47

STAROSTOVÉ a nezávislí

Občanská demokratická strana

49

4,10

52

Svobodní a Soukromníci

Komunistická str.Českosloven.

13

1,08

65

PRO REGION

17,01

67

NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO
LIDI

68

NEZÁVISLÍ

70

11

0,92

116

9,72

2

0,16

15

1,25

SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK

1

0,08

75

DSSS-Imigranty,islám nechceme!

8

0,67

73

6,11

0

0,00

20

1,67

12

Česká str.sociálně demokrat.

203

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

90

7,54

26

Koruna Česká (monarch.strana)

3

0,25

28

Romská demokratická strana

2

0,16

30

ANO 2011

308

25,81

31

Změna pro lidi

3

0,25

32

TOP 09

21

1,76

78

Koalice SPD a SPO

205

17,18

81

0

0,00

SPR-REP.STR.ČECH, MORAV.,
SLEZ.

19

1,59

82

Česká pirátská strana

37

Komunistická str.Čech a Moravy

41

Národní demokracie

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

STUDENTSKÉ VOLBY
2016 DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV
V úterý 20. září se žáci ZŠaG Vítkov zapojili do
„Studentských voleb 2016“ organizovaných v rámci
programu Jeden svět na školách společnosti Člověk
v tísni. Cílem bylo zvýšit důvěru budoucích voličů
v sílu svého hlasu a seznámit je s principy zastupitelské
demokracie i volebním systémem České republiky.
Těchto voleb nanečisto se mohli zúčastnit žáci starší 15
let. Než však mohli přikročit k volebním urnám a vyzkoušet
si je, zhlédli v prvních týdnech září dokumentární film
„Děti jdou k volbám“, který sleduje snahu indických
školáků zlepšit situaci na jejich školách a ve svém
okolí. Následně probíhaly diskuze o tom, jaký volební
systém máme v naší zemi i jak takové volby probíhají.
Ze studentů septimy a oktávy pak byla vytvořena volební
komise, která se postarala o hladký průběh voleb
a sečtení hlasů.
Na naší škole mohlo během voleb hlasovat na 122 žáků
pro 25 politických stran, hnutí nebo koalic. Svůj hlas
odevzdalo 96 žáků, 4 hlasy však byly neplatné. Samotné
rozhodování potenciálních voličů, kteří své hlasy rozdělili
mezi 19 volebních subjektů, nebylo nijak překvapivé,
neboť do jisté míry odráží celospolečenskou realitu
našeho města a kraje i problémy, s nimiž se naše země
a EU musí v současnosti potýkat.
Lze jen doufat, že tyto volby nanečisto budou všechny
studenty inspirovat k politické zodpovědnosti a že se
tak v budoucnu zvýší volební účast alespoň na úroveň
vyspělých zemí Evropy, kde se pohybuje o 10 – 15%
výše, než je běžně u nás.
Miroslav Bučánek

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem občanům Vítkova a okolí,
kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva Moravskoslezského
kraje a zvláště pak těm, kteří dali hlas KSČM a mně. Díky
nim mohu i nadále pokračovat v práci krajského zastupitele,
a zastupovat tak v Ostravě náš region.
Alena Grosová
staronová zastupitelka MSK

Poděkování paní Marii Kristkové a členům Ferdinand Hanusch
SPCCH
- významný rodák z Vítkova
Děkuji paní Marii Kristkové a členům vítkovské organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami za podporu akcí pořádaných
na podzim naším městem. Byli jste nám velkou oporou při přípravě
ochutnávek marmelád v rámci akce Za plotem i Dne zdraví, kde jste
zase připravili řadu dalších zajímavých soutěží pro děti i dospělé.
Děkuji vám za podporu a pomoc, bez které bychom akce nemohli
v takovém rozsahu připravit.

Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

Jak jsme jeli zvítězit

Plna odhodlání vyrazila v pondělí 3. října skupinka dvaceti Vítkováků
do Prahy na soutěž „Za udržitelný svět“. Připraveni hájit barvy i
dobré jméno našeho města jsme ještě téměř v noci vyrazili na cestu.
Nic jsme neponechali náhodě. Vyrazili jsme včas, vybaveni
proviantem na celý den. To jsme ještě netušili, jak se bude hodit.
Kola se hbitě odvalovala po mokrém asfaltu, kapky deště příjemně
šustily na kapotě autobusu, my se radovali, že sedíme v suchu
a zahrádky se nám doma pěkně zalévají. Jedním slovem – idyla.
Zúžením na D1 u Vyškova jsme jen prosvištěli. Než jsme se nadáli,
měli jsme Prahu na dosah. Přestávka na protažení ztuhlých nohou
a horká ranní káva se snídaní jen zlepšila náladu a chuť úspěšně
zabodovat.
33. kilometr však všechno rázem změnil – blinkry, brždění, stojíme.
Kolona před námi, kolona za námi, vpravo sráz. Než se pohneme,
rozdělujeme propozice, orientační plánky, předáváme informace
o průběhu soutěže i celého dne. Stále stojíme. Je devět a my
jsme měli být na místě, od kterého nás dělí sotva půlhodina jízdy.
Z dopravních zpráv už víme, že před námi se stala nehoda – kamion
přes oba pruhy a tři osobní auta. Za chvíli vidíme kolem lesa přijíždět
hasiče, policii, odtahovku… Probíhá série telefonátů s pořadatelem
– nebojte se, stíháte, počkáme, už jsme museli akci zahájit ... soutěž
už musela začít, už jsme dosoutěžili, slavnostní předání cen…
Čtyři hodiny na dálnici zcela změnily naše plány. Nevrátili jsme se
však poraženi. Přijeli jsme posíleni. Poznali jsme, jak je úžasné,
když nikdo v těchto vypjatých situacích „neprudí“, když se všichni
snaží udržet dobrou náladu, chovají se k sobě ohleduplně, snaží
se situaci ve stísněném prostoru a pod časovým tlakem zvládnout
s úsměvem. A věřte mi, že to není ve dvaceti téměř cizích lidech
zase až tak jednoduché. První minuty si myslíte, že to nemůže
trvat dlouho – všichni už jsme konec konců někdy někde čekali. Po
hodině je vzduch vydýchaný, po dvou dostáváte žízeň a hlad, po
třech začínáte pomalu uvažovat, jak daleko je to k nejbližšímu WC
a kdy už se ta zatracená kolona pohne…
Všechno jsme zvládli a já všem moc děkuji za trpělivost a nadhled.
Zkuste si představit, jak byste situaci zvládli vy. Vstáváte ve tři
ráno, v dešti kmitáte na autobus, čtyři hodiny na cestě, půl hodiny
na snídani, čtyři hodiny v nehybné koloně, půl hodiny na cestě, půl
hodiny na benzínce, pět hodin na cestě – tohle asi není prima den.
A přesto ten náš byl plný nových zkušeností.
Daniela Olbertová

Nominace na udělení Ceny Jana Zajíce

S blížícím se koncem roku se pomalu přibližuje také termín pro
podávání nominací na ocenění úspěšných žáků Cenou Jana Zajíce.
Pokud víte ve svém okolí o úspěšném nebo statečném mladém
člověku, který splňuje podmínky pro nominaci na ocenění Cenou
Jana Zajíce, zašlete nám prosím nominaci na podatelnu Městského
úřadu ve Vítkově nejpozději do 5. ledna 2017.
Podrobnosti najdete na webu města Vítkova http://www.vitkov.
info/o-meste/cena-jana-zajice-/pravidla-pro-udileni-ceny/ nebo si je
můžete vyzvednout v IC Vítkov.

Narodil se 9. listopadu 1866 ve Vítkově (Horní Vsi), kde vyrůstal
společně se třemi sourozenci a matkou. Otec zemřel několik dnů
před jeho narozením na tuberkulózu.
Matka se snažila uživit rodinu jako domácí tkadlena. Malý Ferdinand
musel pracovat již od svých šesti let. Po skončení páté třídy pracoval
jako nádeník ve stavebnictví a později jako tovární dělník.
Stal se tkalcovským tovaryšem a v roce 1884 se vydal na svůj první
vandr do Vídně a dalších evropských měst. Snad právě neutěšené
sociální poměry byly impulzem pro jeho vstup do dělnického
spolku Eintracht (Svornost). V roce 1897 se stal tajemníkem strany
a odborů ve Sternbergu. V této době byla z jeho podnětu založena
celorakouská Unie textilních dělníků se sídlem ve Vídni. V roce 1900
se stal Hanusch jejím tajemníkem.
Zasloužil se především o zkrácení pracovní doby a zlepšení
podmínek pracovních smluv. V Říšské radě, do které byl vyslán
v roce 1907 jsko sociálně demokratický poslanec německočeského volebního okrsku, se zasazoval o osmihodinovou pracovní
dobu. O necelých deset let později dosáhl uzákonění podpory
v nezaměstnanosti pro textilní dělníky a v roce 1918 šestihodinové
pracovní doby o sobotách.
4. března 1919 byl zvolen do Ústavodárného národního shromáždění.
Byly to první volby, ve kterých měly hlasovací právo také ženy.
10. listopadu 1920 usedl v Národní radě, jejímž členem byl až do
své smrti.
Pro sociálněpolitický vývoj měly oba roky jeho úřadování zásadní
význam – příprava důchodového, pozůstalostního pojištění
a pojištění pro případ invalidity dělníků, zákon o zaměstnancích
nebo nová forma zdravotního pojištění. Jemu lze děkovat také za
omezení týdenní pracovní doby žen a mladistvých, zákaz práce pro
děti mladší 12 let, nárok na dovolenou pro dělníky, minimální mzdu
garantovanou kolektivní smlouvou, zákon o Komoře dělníků a zákon
o podnikových radách.
Od roku 1921 pracoval Ferdinand Hanusch jako ředitel Vídeňské
komory dělníků, kterou založil. Zde měl příležitost v praxi uplatňovat
nové zákony pocházející z jeho iniciativy. Založil Sociálně-vědeckou
studijní knihovnu Vídeňské dělnické komory, která sloužila ke
vzdělávání dělníků.
Ferdinand Hanusch zemřel 28. září 1923 ve Vídni.
Rok po jeho smrti byla po něm ve Vídni pojmenována ulice a v roce
1928 byl odhalen ve Vídni Památník republiky, kde je zvěčněn spolu
s ostatními významnými politiky také Ferdinand Hanusch.
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Čtverce pro Afriku
Projekt Čtverce pro Afriku je určen zejména těm ženám a dívkám,
které by rády pomohly potřebným dětem, ale nemohou si dovolit věnovat jim peníze. Stačí umět aspoň trochu plést nebo háčkovat. Pak je třeba vyhledat zbytky vlny, popřípadě
vypárat staré svetry. Účastnicí projektu může být každá žena, která zhotoví čtverec o rozměru 20 x 20 cm
jakékoliv barvy, popřípadě kombinace barev. Rovněž vzor není rozhodující. Každý čtverec musí mít na konci
asi 50 cm příze, která slouží ke konečnému zpracování. Na obrázcích je vyfocen způsob ukončení.

Nutné je, aby byl čtverec hřejivý a nekousavý. Hotové čtverce se pak posílají do Afriky, kde z nich dobrovolníci vytvářejí deky.
Charitativní projekt Knit A Square pomáhá
sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS
v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových
dětí je v Africe kolem 15 milionů, z toho
v Jižní Africe kolem 1,4 milionů. Uplést nebo
uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu
a může pomoci zachránit dětský život. Tato
aktivita už oslovila mnoho lidí v různých zemích.
Více se můžete dozvědět na:
https://upletctverec.wordpress.com
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/stovky-zen-v-cesku-propadly-hackovani-ctvercu-pro- africke-deti-20150221.html
https://upletctverec.wordpress.com/posilame-postou//
http://my89.cz/uplette-ctverec-pro-afriku/
Pokud vás tato dobročinná akce osloví, budeme rádi. Do projektu vstoupil i MěÚ ve
Vítkově. Právě tam se budou hotové čtverce
v jarních měsících shromažďovat. Úřad také zajistí jejich odeslání. Termín sběru čtverců bude probíhat od prosince 2016 do března 2017.
Případné další dotazy zodpoví D. Dušková (tel.č. 732 506 136, mail. adresa: kronika@vitkov.eu).

Khalif Wailin’ Walter
koncert - 28. listopadu 2016, 19.00 hod., kulturní dům
Vítkov
Američan Khalif Wailin’ Walter, synovec slavného
bluesového kytaristy Carla Weathersbyho, a bývalý
člen doprovodné kapely Lonnieho Brookse.
Walterova vlastní tvorba je ovlivněna bluesovými klasiky Albertem
Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem, jeho styl zpěvu
má blízko k neworleanskému rhythm’n’blues. Pomyslnou bluesovou
školu vychodil Khalif u svého strýčka a posléze jako doprovodný
hráč v kapele další slavné bluesové osobnosti Lonnieho Brookse.
Na vlastní nohy se jako kapelník postavil po nástupu nového století,
kdy začal pracovat na vlastním výrazu, který je ovlivněn bluesovými
klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem a Albertem Collinsem.
Khalif Wailin’ Walter koncertoval na řadě významných bluesových
festivalů včetně toho nejprestižnějšího, chicagského. V roce 2008
byl též hlavni hvězdou šumperského Echo Blues Alive.

Rozhovor s Vítězslavem Tomešem o Vítkovském komíně
by nás ani nebavilo spolupracovat s cizími lidmi, nehledě na to, že
náš rozpočet nic takového neumožňuje. Na odborné práce, jako je
stavba pódia nebo zajištění ozvučení či instalace mobilních toalet
apod., si samozřejmě musíte najmout profesionální firmu, ale lze
říci, že z řady z nich jsou po dvou ročnících už taky naši přátelé.
Ke spolupráci na výtvarné části akce byla oslovena pouze
ZŠaG Vítkov?
Vloni jsme měli na festivalu Sylvii Forsyth, což je nejen hudebnice,
ale taky skvělá výtvarnice. Ve spolupráci s ní a s panem Tomášem
Mikulíkem a jeho galerií Suterén se nám podařilo uspořádat vernisáž jejich prací. Zároveň probíhala fotografická výstava v prostorách
vítkovské městské knihovny, kterou perfektně zajistili autoři fotek Josef Prusek a Jiří Mikula. Hodně nám s ní pomohla i knihovnice paní
Martina Šostá. Pro optické oživení areálu nás napadlo uspořádat
v předstihu výtvarnou soutěž, se kterou nám zase pomohla vítkovská společnost Melecky a.s. Hlavně nás ale podpořilo vedení vítkovské základní školy a gymnázia a díky paní učitelce Dumbrovské
a jejím studentům se podařilo vytvořit okolo 20 velkoformátových
obrazů. Letos jsme to zopakovali a zdá se nám to být dobrý nápad,
jak školu do akce zapojit. Pokud by se chtěl ale do výzdoby zapojit
i někdo, kdo už školu nenavštěvuje, bude vítán.

Koho napadlo uspořádat Vítkovský komín? Co bylo záměrem
této akce? Nebyla to reakce na první Den města?
O uspořádání nějaké, řekněme společensko-kulturní akce se zaměřením na hudbu jsem přemýšlel již delší dobu, ale v mém předchozím zaměstnání by to z časových důvodů asi nebylo možné. Navíc
jsem zřejmě potřeboval ještě další impuls, a tím bylo na začátku
léta 2014 setkání s mým kamarádem Filipem Reisnerem. Během
rozhovoru jsme zjistili, že naše úvahy o vytvoření nějakého místního festivalu jsou v mnohém společné. Následovalo několik dalších
setkání, na kterých jsme vymýšleli a ladili formát akce, který jsme
pak konzultovali s lidmi z našeho blízkého okolí. O reakci na Den
města se nejednalo, o téhle akci jsme totiž neměli ani tušení. Spíše
jsme se inspirovali v okolí – na budišovských Letnicích nebo hradeckém Slunovratu.
Máte nějaké profesní vazby na kulturu? Nebo je hudba jen vaším koníčkem? Jaké máte povolání?
Hudba je určitě mým i Filipovým celoživotním koníčkem, a to nejen pasivně, ale i aktivně. Já jsem dříve navštěvoval asi 7 nebo 8
let LŠU Vítkov (dnes ZUŠ Vítkov), kde jsem hrál na housle, a Filip
hrál na kytaru v několika kapelách. Na rozdíl od něj se sice nemůžu
nazývat hudebníkem, ale spojuje nás zájem o stejné hudební žánry
a kapely. K hudbě mám blízko i z toho důvodu, že dnes provozuji
e-shop s oblečením pro hudební fanoušky. Těší mě, že k hudbě má
blízko i starší dcera, která jako členka pěveckého sboru vystoupila
na letošním ročníku Vítkovského komínu.
Proč zrovna název Vítkovský komín?
Chvíli nám to trvalo, protože jsme hledali název, který bude
odkazovat na město Vítkov a který bude taky trochu univerzální, aby
se formát akce mohl do budoucna rozvíjet. Slovo „komín“ je v názvu z toho důvodu, protože první ročník se uskutečnil ve venkovním areálu bývalého státního podniku Hedva (dnes známější pod
názvem Conrop nebo Lanex), přímo pod jeho velkým továrenským
komínem. Před revolucí to byl jeden z největších vítkovských zaměstnavatelů, pracovali tam i moji prarodiče. I když jsme areál pro
druhý ročník změnili, tenhle náš komín je stále v dohledu a je to
výborný orientační bod pro přespolní návštěvníky festivalu.
Z kolika lidí se skládá organizační tým samotné akce? Jde
o vaše kamarády nebo si zcela neosobně najmete lidi?
Plánování akce a tvorba dramaturgie je na mně a Filipovi, ale
s realizací nám pomáhají naši kamarádi a přátelé a také naše rodiny.
Bez nich bychom nikdy akci nemohli uskutečnit a popravdě řečeno

Proč došlo letos ke změně místa? Já jsem loni oceňovala komornější prostředí v knihovně.
Těch důvodů bylo více, ale tuhle věc nechceme příliš komentovat.
Každopádně jsme díky vedení společnosti inSPORTline a jejím zaměstnancům měli k dispozici perfektně připravený areál, který je
větší a v mnoha ohledech vhodnější než původní místo. Odpadlo
loňské přecházení mezi areály a získali jsme travnatou plochu, na
které mohou diváci sedět. Na druhou stranu se nám dost ztížila možnost uspořádat v budoucnu nějakou další vernisáž, ale obecně jsme
velmi spokojeni, že se nám podařilo festival do těchto prostor dostat.
Kolik lidí přibližně navštívilo akci v loňském roce a kolik letos?
Popravdě musíme přiznat, že návštěvnost nás trápí. Očekávali jsme
lepší čísla. Zklamáním pro nás bylo, když jsme odeslali asi 50 emailů do firem z Vítkovska a Opavska, a ani z jedné nám nepřišla odpověď. Naštěstí vítkovské firmy insSPORTline a Simply You naše
nabídka vloni i letos oslovila a část vstupenek zakoupily pro své zaměstnance. Mnoho vstupenek zakoupili naši přátelé, za což jim patří
dík, a velkou část jsme rozdali v různých soutěžích. Protože jsme
rodinný festival, mají k nám děti do 140 cm a senioři nad 65 let celodenní vstup zdarma. Jsme rádi, že toho lidé využili, i když nebylo
jednoduché tuhle informaci k nim dostat, protože naše prezentace
běží hlavně na webu nebo facebooku. Velkou pomocí pro nás byla
možnost prodávat vstupenky na městském infocentru nebo v místní
pizzerii Na staré lékárně. Pozitivní je, že druhý ročník navštívilo asi
o 150 lidí více než první, ale jeho celková návštěva cca 650 osob
nás nutí k úvahám o úpravě celého konceptu akce.
Můžete srovnat letošní a loňský rok?
My se stále učíme, ale přestože druhý ročník byl pro nás organizačně náročnější, nakonec můžeme říci, že jsme jej zvládli snadněji než
vloni. Za tuto skutečnost vděčíme především tomu, že s většinou
partnerů jsme navázali dobré vztahy a mohli jsme se na ně znovu
obrátit. Oni i my už jsme věděli, co můžeme očekávat. Totéž platí
o našich dobrovolnících, z nichž téměř všichni, kteří s námi byli vloni,
se rozhodli pomoci nám i letos. Pár lidí se omluvilo ze zdravotních
důvodů nebo z důvodu dovolené, ale nesmírně potěšující je, že se
nám podařilo získat nové lidi do týmu. Pokud však budeme příští rok
pokračovat, budeme potřebovat možná i desítky dalších pořadatelů.
Jsme moc rádi, že díky přátelským vztahům s firmou Plugo s.r.o.
máme dnes webové stránky festivalu www.vitkovskykomin.cz na
vynikající úrovni a také jim patří náš dík. Naším festivalovým partnerem je také obecně prospěšná společnost Centrum Paraple,
která se stará o osoby s poškozením míchy. Vloni jsme přímo ve
festivalovém areálu uspořádali finanční sbírku ve prospěch Centra
Paraple, která přinesla téměř 5 tis. Kč. Také jsme prodávali oficiální

reklamní předměty Centra Paraple. Letos jsme zase Parapleti věnovali 1% z ceny z každé zakoupené vstupenky.
Můžeme se těšit na další ročník festivalu?
Finální rozhodnutí ještě nepadlo. Lze však říci, že srdce by chtělo,
ale hlava zatím říká ne. Bude záležet na jednáních, která proběhnou, zda se nám podaří přesvědčit jednoho velkého partnera o smysluplnosti uspořádat 3. ročník. Také bude záležet, zda nám město
Vítkov zachová či případně ještě rozšíří svoji podporu. Jednáme
také s pivovarem a dalšími partnery. Snad vše dobře dopadne
a festival Vítkovský komín bude moci pokračovat.
Na závěr našeho rozhovoru se omlouvám vítkovské kapele APEN-

DIXI, protože jsme ji nezmínili v zářijovém zpravodaji, ve kterém
jsme v článku o festivalu jmenovali vystupující interprety. Festival je
od začátku postaven na tom, že se na něm organizačně a umělecky
podílejí Vítkováci a mně se se povedlo faux pas, že jsem na APENDIXI v článku zapomněl. Kapela sice nevystoupila na hlavním festivalovém pódiu, ale přesto jí také patří naše poděkování. Budeme
moc rádi, když svoji originální a «unplugged» muziku znovu přinesou na některý z dalších ročníků. Pokud se tedy uskuteční.
Pořadatelé děkují všem podporovatelům festivalu Vítkovský komín.
Jejich malou část zachycuje tato fotografie.

BLAHOPŘÁNÍ
Členové Místní organizace Českého svazu včelařů Vítkov blahopřejí svému předsedovi
panu Rostislavu Imrýškovi k ocenění za dlouholetou práci pro včelaře Moravskoslezského
kraje, které mu bylo předáno dne 25. 9. 2016 na krajské včelařské konferenci v Ostravě. Pod
jeho vedením je místní organizace stále aktivní a rozrůstá se o nové členy. Panu Imrýškovi
děkujeme a přejeme mnoho úspěchů a medu i do dalších let.

Advent se blíží
Dílna tradičních řemesel - 26. listopadu 2016, 8.00 – 12.00 hod.
Kulturní dům Vítkov

Výroba adventních věnců, vánočních svícnů, zvonečků, andělíčků, perníčků, tašek na
dárky…
Na minijarmarku si můžete zakoupit med, medovinu, obrázky, dřevěné náčiní, čepice,
cukrovinky, vánoční dekorace, sirupy, drátenické výrobky…

Rozsvícení vánočního stromu - 26. listopadu 2016
16.00 hod. – Andělské zvonění
17.00 hod. – Rozsvícení vánočního stromu
Vítkovské náměstí

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Programové období 2014 – 2020
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001201

Na základě Žádosti o podporu z výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání získala škola pro žáky 1. a 2. stupně základní školy finanční prostředky ve výši 1 412 667 Kč. Ty budou
využity v projektu „Společně ve vzdělávání“, jehož cílem je podpořit
především žáky ohrožené školním neúspěchem. Naše škola nabízí
pracovní pozici školního asistenta, který poskytuje žákům podporu
přímo v rodině, zajišťuje přenos informací mezi školou a rodinou
a pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.
Nejširší oblastí podpory je doučování žáků. Probíhá jedenkrát týdně
po dobu 60 minut, zaměřeno je především na žáky s nízkou motivací
ke vzdělávání a s opakovanými neúspěchy v prospěchu. S doučováním úzce souvisí příprava na vyučování žáků. Probíhá formou „odpolední školy“, tedy přípravy na vyučování třikrát týdně v rozsahu 60

minut především v hlavních předmětech - český jazyk, matematika
a cizí jazyk.
Formu volnočasové aktivity má čtenářský klub, jehož prostřednictvím se rozvíjejí především čtenářské dovedností. Další mimoškolní
aktivitou je klub zábavné logiky a deskových her, který podporuje logické a strategické myšlení žáků. Schůzky klubu se konají zpravidla
jedenkrát týdně, trvají 90 minut,
Ve znamení motta „Rodiče vítáni“ začala také spolupráce s rodiči
žáků, která je zaměřena na odborně tematická setkávání a spolupráci s rodiči. Šest setkání po dvou hodinách bude obsahovat především problematiku modernizace škol a vzdělávacího systému.
Na zmíněné aktivity byly vyčleněny finanční prostředky, za něž škola
nakoupila knížky, deskové i logické hry a výpočetní techniku.
Cílem projektu je zvyšovat kolektivní schopnosti pedagogů zlepšovat výsledky žáků, rozvíjet učení méně úspěšných dětí, a podporovat tak trvalý rozvoj celé školy.
Dáša Kalužová
manažerka projektu
(redakčně upraveno)

Exkurze Legiovlak a Slezské zemské
muzeum

Doufám, že z exkurze si studenti odnesli řadu informací a zážitků,
které jim vždy připomenou, že Československo i Česká republika by
neexistovaly bez tisíců legionářů, kteří bojovali za naši samostatnost.

Název projektu: „Společně ve vzdělávání“

Miroslav Bučánek

Projekt Erasmus+ „Bräuche und
Traditionen“ – setkání žáků v polské
obce Rabka Zdroj

V pondělí 26. 9. 2016 zavítali studenti kvarty, kvinty a sexty do
Opavy na východní nádraží, kde mohli spatřit repliku legionářského
vojenského ešalonu z let 1918 - 1920, s nímž se českoslovenští
legionáři přesouvali přes Rusko po Transsibiřské magistrále.
Během hodinové prohlídky s výkladem mohli studenti zhlédnout
repliky vybavení, originální exponáty i panely, mapující historii
československých legií.
Legiovlak obsahoval 13 vozů sloužících k různým činnostem,
nezbytným pro zajištění přežití legionářů na Sibiři (vozu polní
pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, štábního, obrněného,
krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, filmového
a plošinového vozu).
Po prohlídce Legiovlaku se ještě na hodinu všichni účastníci
exkurze přesunuli do Slezského zemského muzea, kde žáci kvarty
absolvovali prohlídku expozice nazvané Encyklopedie Slezska
a studenti kvinty se sextou pak expozici Příroda Slezska.
Poděkování patří Československé obci legionářské, nejenom za to,
že tuto exkurzi zajistila a financovala, ale také proto, že ve spolupráci
s řadou spolků a institucí v rámci projektu Legie 100 uskutečnila
pouť Legiovlaku Českou republikou.

Ve dnech 3. – 7. října 2016 se uskutečnilo třetí setkání žáků partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“.
Výjezdu se kromě koordinátorů z naší školy, kterými jsou Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnilo osm žáků. Kromě
nás do obce Rabky Zdroj přijelo 8 žáků z polského Lublince a 8 žáků
z maďarské Kiskunfelegyházy spolu se svými pedagogy. Během pobytu jsme kromě návštěvy Krakova, solného dolu Wieliczka a zimního střediska v Zakopaném plnili úkoly vyplývající z projektu. Vyráběli
jsme tradiční vánoční dekorace, prezentovali vánoční menu, které
je typické pro partnerské země, ve skanzenu Zubrzyca Dolna jsme
si vyzkoušeli, jak se kdysi zpracovával len, a dokonce jsme se učili péci chleba. Poslední večer jsme pak strávili v krásné starobylé
restauraci, kde pro nás kromě výborných pokrmů bylo připraveno
vystoupení místního folklórního souboru.
Poslední setkání partnerských škol tohoto projektu se uskuteční
v naší škole v měsíci květnu 2017.
Andrea Mášová
koordinátorka projektu

NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI
Ve středu 12. října 2016 v 8.15 se žáci naší školy přemístili do Kulturního domu ve Vítkově, aby zde zhlédli hraný dokumentární film
o siru Nicholasu Wintonovi „Síla lidskosti“, jehož režisérem byl Matěj
Mináč. Žáky v sále přivítal sám dramaturg Zdeněk Tulis, aby na úvod
řekl pár slov. Poté následovala samotná projekce filmu a na závěr
žáci mohli panu Tulisovi položit otázky vztahující se k filmu či k osobnosti Nicholase Wintona.
Diváci se prostřednictvím velmi emotivního dokumentárního filmu

dozvěděli nejen o osobnosti Nicholase Wintona, ale také o okolnostech, které ho přiměly zachránit před vypuknutím 2. světové války
669 židovských dětí z Československa. Přestože to byla velmi těžká
doba, Nicholasi Wintonovi nebyla situace v Československu lhostejná a pro záchranu dětí byl ochoten udělat maximum. Přípravy na
realizaci byly velmi náročné, vše se muselo připravit do největších
podrobností. Situace v Československu a v Evropě se vyvíjela příliš
rychle na to, aby bylo možné zachránit všechny děti. V den, kdy
měl být vypraven největší transport, vypukla válka a tyto děti se již
nepodařilo zachránit.
Nejvíce emotivní pro všechny zúčastněné byly především ty pasáže
filmu, které dokumentují setkání zachráněných dětí, dnes již dospělých lidí v pokročilejším věku, s jejich zachráncem, o němž celých 50
let neměli vůbec tušení. Zachránění si mysleli, že vše řídila nějaká
instituce, o to větší pro mě bylo překvapení, že vše byla iniciativa
jediného člověka. Jelikož sir Nicholas Winton zachraňoval z čistého
přesvědčení, že lidem, kteří to potřebují, se má pomáhat, neřekl nic
o svém činu ani své manželce Gertě. Vše bylo odtajněno v rámci
televizního pořadu.
Myslím si, že v dnešním světě, ve kterém každý myslí pouze na
sebe a o druhé se příliš nezajímá, je velmi důležité žákům ukazovat, že pomáhat druhým člověka nic nestojí a že to někdy může
zachránit i život. Zároveň také film ukázal, že člověk vše může dělat
z pouhého přesvědčení a ne za účelem slávy či zisku. Jelikož sir
Nicholas Winton zemřel 1. července 2015, je o to důležitější žákům
připomínat, jak velká může být „síla lidskosti“.
Michaela Škrabalová

72 hodin

Do projektu 72 hodin jsme se v letošním roce opět zapojili, a to hned
třemi aktivitami. „Starší, mladší - menší, větší“ - to byl název, který
jsme pro svou dobrovolnickou činnost zvolili. Ve čtvrtek 13. 10. 2016
se prostory školního klubu změnily v malou šicí dílnu. Z materiálu, který nám darovala firma Emitex, jsme vyráběli plyšové hračky.
Naše šikovné ruce dokázaly vytvořit míčky, sovy, myšky a kočky.
Šicí stroj hrčel do pozdních večerních hodin. Z naší dílny se ozývala

DRAKIÁDA NA PAVELÁKU

Jako každoročně, připravilo SVČ Vítkov i letos pro rodiče s dětmi
drakiádu na Paveláku. Naštěstí nepršelo, ale nebyl úplně příznivý
vítr a s draky si dělal, co chtěl. Rodinné týmy se musely snažit, aby
jim drak vzlétl, ale nakonec se to všem povedlo. Nejlépe si vedl tým
Ruckých, kterým drak vyletěl bezkonkurečně nejvýše. Zároveň byl
Sebastián Rucký nejmenším účastníkem naši drakiády. Po zásluze
byli všichni malí soutěžící odměněni účastnickým listem a sladkou
drobností. Drakiáda se všem líbila, jen doufáme, že v příštím roce
bude počasí příznivější.

také hudba, smích a zábava, důkaz toho, že správná parta si může
práci i užít. V pátek 14. 10. 2016 se skupinka žáků vydala darovat
ušité výtvory místním pediatrům. Věříme, že se díky našim míčkům,
sovičkám a myškám budou děti očkování či odběrů krve méně bát.
Poslední akcí bylo zábavné soutěžní odpoledne, které proběhlo 14.
10. 2016. Bylo určeno babičkám a dědečkům a samozřejmě jejich
vnoučatům. Na stanovištích se plnily různé úkoly a vše se neslo
v duchu známého filmu „ Na samotě u lesa“. Na závěr čekaly na
deset soutěžních týmů krásné ceny, ale bez dárku neodešel nikdo.
Děti si v družině vyrobily pro své prarodiče krásné sádrové květinky.
A nechybělo ani závěrečné vzájemné poděkování a objetí. Oči babiček a dědečků se zalily slzami dojetí, když jim vnouče šeptalo do
ucha „Děkuju, mám tě rád/a.“
Pokud bylo cílem projektu pomoci druhým a zároveň se pobavit
a mít dobrý pocit, byla naše mise splněna. Těšíme se na příští rok,
naše škola nebude v 72 hodinách chybět.
Karína Kopecká
koordinátorka projektu

městská knihovna vítkov
„Lékaři bez hranic“ v naší knihovně

V polovině října zavítal do naší knihovny na autorské čtení s besedou
dětský chirurg MUDr. Jan Trachta. Už jeho příjezd byl dokladem, že
je to velmi vytížený, obětavý a schopný člověk, neboť ještě týž den
ráno operoval v pražské motolské nemocnici dětského pacienta,
potom se vlakem přepravil do Olomouce, odkud pak vypůjčeným
autem dorazil až k nám…
Malinké zdržení (ani ne pět minut) mu všichni posluchači rádi
a ochotně odpustili. Jeho připravenost, dar slova a poutavá
prezentace z něj činí odborníka na slovo vzatého.
Moc děkuji paní Marii Mikulíkové, díky jejímuž kontaktu na Lékaře
bez hranic mohlo dojít k setkání s tímto odvážným, odhodlaným
a velmi přirozeným a skromným člověkem.
Vyprávění a dokumentaci z desíti misí, které absolvoval v rámci
mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, prokládal osobními
zážitky, mnohdy tragickými, které ovšem dokázal citlivě odlehčit
humorem. Řeč přišla i na zdravotní a sociální poměry v té které
zemi, a to jsme se neubránili srovnání se situací u nás…
V průběhu besedy se rozhovořil i o své odvážné ženě, která
pracuje pro organizaci Člověk v tísni, o dění na Středním východě,
o osudech uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, o okamžicích, kdy
šlo doslova o život a o pocitu bezmoci…Mnohé otázky účastníků
nakonec vyústily i ve společné úvahy o lékařské etice, zapojování
lékařů z ostatních zemí Evropy, jejich dalším vzdělávání. Otevřeli
jsme i téma podmínek práce v organizaci Lékaři bez hranic, kde
mohou nalézt uplatnění i mnohé nezdravotnické profese.
V závěru přišel čas i na úryvek z knihy Tichý dech. A všichni
posluchači rázem pochopili, proč kniha získala v roce 2014 cenu
DILIA Litera pro objev roku. Síla myšlenky a krása slova na každé
stránce…
Domov Vítkov, příspěvková organizace

HLEDÁ PRACOVNÍKA NA POZICI

VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ SESTRA
na dobu určitou s možností prodloužení, možno i na zkrácený
úvazek případně na dohodu o pracovní činnosti
Požadavky:
Vzdělání:
• ÚSO s maturitní zkouškou
• odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
podle zákona č. 96/2004 Sb.
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu
Praxe:
Dále:
Nabízíme:

není podmínkou
občanská bezúhonnost, loajalita
možnost profesního růstu

Termín nástupu ihned nebo dohodou, platové podmínky dle
NV. č. 564/06 Sb. v platném znění, 10. platová třída.
Písemně zašlete:
Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky
vykonávaných činností, 20. 10. 2016 písemně na adresu:
Domov Vítkov, Lidická 611, 749 01 Vítkov, nebo e-mailem na
adresu: grodova@domov-vitkov.cz, případně volejte 603 869
082

Když zpětně vzpomínám na toto úžasné setkání (které pro mne
osobně bylo to NEJ za celou dobu, kdy pořádáme přednášky)
a na osobu pana doktora, nemůžu si odpustit srovnání s rytířem.
Chybí mu sice zbroj, ale je vybaven dovednostmi, rozhodností
a většinou i lékařskými nástroji a bojuje za životy úplně cizích lidí.
A to s nasazením toho svého…
Martina Šostá

SVĚTLUŠKA
v knihovně počtvrté

Město Vítkov se prostřednictvím Městské knihovny ve Vítkově již
počtvrté připojilo k pořádání 14. ročníku celorepublikové sbírky
„V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Tato sbírka, jejímž cílem je pomáhat
dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením, probíhala
v knihovně po celý měsíc září. Vybraná částka 2.233 Kč byla zaslána
na konto Světluška.
Zakoupením sbírkového předmětu (záložka do knihy, propiska,
přívěšek na klíče či náramek) jste přispěli na konto, z něhož jsou
pořizovány speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Všem,
kteří sbírku svým příspěvkem podpořili, děkujeme.

Poděkování

Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě DUŠAN ŠINDELÁŘTRANS s.r.o., za poskytnutí sponzorského příspěvku na nákup
dárků – cen (textilní obaly na knihy) pro mladé vítkovské čtenáře
k vyhodnocení 2. ročníku projektu „Lovci perel“, do kterého se
Městská knihovna ve Vítkově zapojila v lednu 2015. Cílem projektu
je nenásilnou formou podporovat rozvoj dětského čtenářství.

Půjčovní doba městské
knihovny v době vánočních
svátků (27. – 30. 12. 2016):
27. prosince (úterý)
28. prosince (středa)
29. prosince (čtvrtek)
30. prosince (pátek)

12.00 – 16.00 hod.
zavřeno
9:30 – 11:30 12:00 – 18:00
zavřeno

Školní rok v plném proudu
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Školní rok už běží na plné obrátky a my můžeme po prvních dvou měsících zhodnotit jeho začátek a podívat se tak trochu do budoucna.
Ve Vítkově naše škola otevřela 1. ročník studia automechaniků a kuchařů-číšníků, které jsme slavnostně přivítali na začátku září. Řady
našich studentů tak rozšířili mladí lidé, jež se chtějí uplatnit ve službových oborech. Navíc jsou od konce prázdnin v provozu dvě odborná
pracoviště: kuchyň s jídelnou, kde se denně podávají výborná jídla nejen pro naše žáky, ale také pro širokou veřejnost, a kadeřnictví, které
je v provozu v sudé týdny.
V prvním měsíci úspěšně reprezentovali naši školu automechanici vyšších ročníků v přespolním běhu, dobrovolníci z 2. ročníků se spolu
s maséry, kadeřnicemi a kosmetičkami účastnili sportovního kurzu.
V současnosti probíhají přípravy na školní kolo olympiády v anglickém a českém jazyce, čekají nás také výjezdy do zahraničí v rámci
projektu Erasmus+. V únoru 2017 se vydají studenti pod dohledem svých učitelů anglického jazyka do španělské Cordoby, kde rozšíří své
jazykové znalosti a praktické dovednosti, a samozřejmě nás neminou ani další sportovní akce. Největší událostí tohoto kalendářního roku
bude Den otevřených dveří 8. 12. 2016.
Jana Kellnerová
Autokemp Podhradí vás zve

30. listopadu 2016 od 17 hodin
do kulturního domu na koncert kapely

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

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

Nabízím tyto služby:

- Geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

Mažoretky SVČ Vítkov, cesta k titulu „Mistryně světa“
a „Vicemistryně světa“

Po dlouhé době tréninků v sobotu 9. dubna 2016 naše mažoretky
reprezentovaly své město i Českou republiku na soutěži pořádané
slovenským klubem Taktik v Sobotišti. V této soutěži se děvčata
poprvé předvedla s novými skladbami a za svá vystoupení sklidila
úspěch. Ze Slovenska si mažoretky dovezly jedno druhé místo a dvě
místa první.
Po této soutěži již děvčata pokračovala v bojích o postup do finále České republiky, nejprve v regionálním kole v Brušperku, kde
postoupila na Mistrovství Moravy ve Vyškově 7. května 2016. Ve
všech kategoriích naše mažoretky vybojovaly postup do celostátních zápolení.

Finálové boje se uskutečnily od 27. do 29. května v Hradci Králové.
Děvčata šla plná očekávání, jednalo se totiž o postup na mistrovství
světa. Naše mažoretky svá vystoupení zvládly a v kategorii pom-pom kadet a baton junior se staly vicemistryněmi České republiky.
Postup na MS do Poreče tak vybojovaly. V kategorii baton kadet
získala děvčata čtvrté místo. Skvělého úspěchu dosáhla Vendula
Lichovníková, která porotu přesvědčila o svém umu a ta ji odměnila
zlatou medailí a titulem mistryně ČR v sólo formaci pom-pom.
Po prázdninovém odpočinku nastala doba tréninku na vytoužené
Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Poreči, které se konalo
od 22. do 25. září 2016. Po náročné cestě se děvčata ubytovala
a den před zahájením soutěží ještě trénovala v nádherném prostředí

hotelu Delfin u moře. Ve čtvrtek nastala doba slavnostního nástupu
týmů všech patnácti států ve sportovní hale Žatika. Soutěžní zápolení pro naše mažoretky začalo již tento den v obou kategoriích –
Classic baton junior a Classic pom-pon cadets. Nejprve šly do bojů
o medaili juniorky, které získaly po skvělém výkonu titul vicemistryně světa. Ve večerních hodinách celý náš tým soutěžil v kategorii
Classic pom-pon a podal ten nejlepší výkon, který se mohl podařit.
Děvčata si na MS stoupla na nejvyšší stupínek a vyslechla si českou
hymnu, získala totiž zasloužený titul mistryň světa. Po velkém emočním vypětí, slzách štěstí a zapomenuté absolvované dřině si děvčata ještě užila koupání v moři a potom již následovala cesta domů.

V závěru by děvčata i trenérka chtěly poděkovat městu Vítkov
a ostatním sponzorům za to, že se mohly soutěží zúčastnit. Poděkování za podporu a trpělivost při absolvování náročných tréninků
a soutěží patří také rodinám a přátelům.
Držme našim mažoretkám palce!
Petra Beková

Poděkování
Největší dík patří děvčatům a trenérkám. K tak krásnému výsledku dospěly
jen díky své píli, dlouhodobému tréninku a profesionálnímu vedení paní
Potočárové. Zážitky a emoce, které prožívaly v Poreči, doznívají dodnes. A není se čemu divit. Krásný úspěch a atmosféra mistrovství světa
v nich bude již napořád. Je třeba si vážit těchto výjimečných chvil, které
zviditelňují hlavně naše město - Vítkov!
Díky patří také paní Bekové, která pomáhá trenérce s vedením děvčat.
Poděkování zaslouží i rodiče, jež své děti podporují v této zájmové aktivitě. Za celý kolektiv Střediska volného času Vítkov jim přeji mnoho dalších
úspěchů a odhodlání věnovat se mažoretkovému sportu dál!
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Geol ogick á exkurze
Geologická
e x kurze
Poslední zářijovou neděli mohli zájemci o naší
přírodu věnovat geologickému poznávání Vítkovska, které už má svoji tradici. První zastavení
bylo přímo v podzemí.
Naše návštěva dolu Radim ve Starých Oldřůvkách
započala samotnou prohlídkou důlního díla, kde
jsme mohli srovnat rozdíly mezi starým a novým
způsobem těžby břidlice a prohlédnout si i nové razicí stroje.
Z geologického pohledu byly stěny šachet jako kronika zachycující všechny děje, které se udály v době
formování těchto hornin. Vrstvy břidlice jsou například střídány proužky tufitu, které jsou připomínkou dávných sopečných erupcí. I v těchto dolech je
možné najít život – kromě všudepřítomných biofilmů
bakterií a hub jsme nalezli i stigobiontního živočicha (živočichové přizpůsobení životu ve tmě – slepí
a bezbarví), a to blešivce druhu Niphargus aquilex.
Na haldy vytěžené břidlice jsme se vypravili hledat
fosilie. Nálezy byly poměrně hojné, především ichnofosilie červů
(zkamenělé stopy) jako je klikatá Dictyodora liebeana, řetízkovitá
Crossopodia, nebo minerálem limonitem vyplněhá stopa rodu Nereites. Také jsme našli obrovské sifonovité tunely ve tvaru písmene
„U“ rodu Diplocraterion.
Další velmi časté nálezy byly fosilie rostlin, z nichž nejčastější byly
stonky a zuhelnatělé kmeny stromovitých přesliček rodu Archaeocalamites. Nalezli jsme také několik úlomků schránek hlavonožců,
a to goniatita druhu Goniatites fimbriatus. Díky této fosilii jsme byli
schopni určit stáří břidlice z dolu Radim na dobu v rozmezí 332
– 329,4 milionů let. Také jsme si ukázali již dříve nalezené fosilie
typické pro tuto lokalitu a další velmi významné fosilní druhy, jako
byly např. loděnky rodu Brachycycloceras nebo Dolorthoceras, mlže
druhu Posidona becheri, Chaenocardiola, Edmondia a také několika
dalších druhů goniatitů jako Girtyoceras a Paradimorphoceras, plže
druhu Mourlonia striata a kmeny stromových kapradin a plavuní.
Poté jsme se přesunuli k hradu Vikštejn, kde jsme na odkryvu břidlice pod hradem nalezli opět ichnofosilie rodu Chondrites a již známou
Dictodoru a Crossopodiu. Dalšími nálezy byly opět úlomky schránek
goniatitů jako je Paraglyphioceras kajlovecense, Paradimorphoceas

nebo Arnsbergites gracilis, které nám pomohly situovat stáří hornin
na této lokalitě do období 329,1 – 328,6 milionů let. Také jsme si
ukázali další fosilie typické pro tuto lokalitu - loděnky Stroboceras,
Nautilus oppaviensis a Rineceras.
David Machač
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POHÁDKOVÝ HRAD VIKŠTEJN

28. září uspořádala Společnost Arcus Vítkov u příležitosti Dne české státnosti – svátku Sv. Václava kulturní akci na hradě Víkštejnu s názvem „Pohádkový hrad“.
Je dobré připomenout si patrona české země v dobovém pojetí. Na kolbišti změřili svou sílu a obratnost páni rytíři i pážata. Bojovali v turnaji
o meč sv. Václava.
Přestávku mezi pořady vyplnilo malování na obličej, hry, soutěže, dobová střelnice a zařazena byla také prohlídka hradu s průvodcem
p. Skalíkem. Arcus Vítkov připravil Loupežnickou pohádku „Poklad“ a komedii „Kam jdeš, Lumíre?“ Akce se moc líbila, o čemž svědčil srdečný potlesk tří set diváků, kteří připravili úžasnou atmosféru.
Poděkování patří všem, kteří se na hradní slavnosti podíleli, zejména městu Vítkov za finanční a materiální pomoc.
Pavel Vaňásek

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 11.
14.30 hod.

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

3. 11.
16.00 hod.

HOLOCAUST
Další z přednášek Cogito ergo sum.
Přednášet bude Mgr. Michaela Škrabalová.
multimediální učebna ZŠG

4. 11.
SNOW FILM FEST
17.00 – 22.00 h. … SNÍH, LED, ADRENALIN!
Promítání filmů na téma extrémní lyžování, zimní
lezení, expedice, skialpinismus a další …
Vstupné 50 Kč.
Městská knihovna ve Vítkově – multifunkční sál.
5. 11.
18.00 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz na zahradě Střediska volného času Vítkov.

Budeme hledat pohádkové postavičky v parku. Za
splnění úkolů dostanou děti sladkou odměnu.
Teple se oblečte, s sebou lampionek. Za
deštivého počasí je akce zrušena.
8. 11.
16.00 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sraz dětí je ve vestibulu školy. Akce bude
ukončena v 18.00 hodin návratem opět do
vestibulu školy. Děti si donesou svůj lampión.
Účast rodičů je vítána. Pořádá školní družina ZŠG
Vítkov

10. 11.
9.00 - 16.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A GYMNÁZIA VE VÍTKOVĚ

11. 11.
16.30 hod.

POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
Pochod se světýlky.
Účast nutno potvrdit v knihovně.

KALENDÁŘ AKCÍ
Vstupné 10 Kč/dítě.
Start od knihovny ve Vítkově.
13. 11.
17.00 hod.

VEČER POEZIE
Autorské čtení Petry Kostruhové
kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře

15. 11.
15.00 hod.

VYRÁBÍME ZVÍŘÁTKA Z FIMO HMOTY
Zveme všechny děti i rodiče s dětmi na tvoření z
fimo hmoty. Veškerý materiál zde dostanete.
Cena: 125 Kč
Středisko volného času Vítkov.

25. 11.
16.00 hod.

KURZ – VÁNOČNÍ DEKORACE ZE STARÝCH
KNIH
Kulturní dům Vítkov – učebna
Pouze pro předem přihlášené. Přihlášky v IC
Vítkov.

26. 11.
8.00 hod.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
Výroba vánočních dekorací, pečení perníčků,
minijarmark
Kulturní dům Vítkov

26. 11.
16.00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 hod. – Andělský program
17.00 hod. – rozsvícení vánočního stromu
náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

15. 11.
17.00 hod.

DEN POEZIE - VERŠE PRO VŠECHNY
Městská knihovna ve Vítkově – multifunkční sál.

16. 11.
15.30 hod.

VÍTKOVSKÝ BOYARD
Akci pořádá ZŠG Vítkov k výročí Mezinárodního
dne studenstva. Zveme žáky 9. ročníků a jejich
rodiče z Vítkova i okolí.

28. 11.
19.00 hod.

KONCERT KHALIFA WILINA WALTERA
Návrat po 18 měsících! … druhé české turné.
Kulturní dům Vítkov
Předprodej vstupenek v IC Vítkov

17. 11.
9.30 hod.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Pochod přes Podhradí ke zřícenině hradu
Vikštejn

2. 12.
19.30 hod.

19. 11.
12.30 hod.

KURZ – PAPÍROVÁ KRAJKA
Technika – pastelky, fixy
Kulturní dům Vítkov – učebna
Pouze pro předem přihlášené. Přihlášky v IC
Vítkov.

REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY
se slavnostním šerpováním maturantů
Slosovatelné místenkové vstupné: velký sál 150
Kč, malý sál 120 Kč. Předprodej vstupenek na
ekonomickém oddělení školy – tel. 556 303 395
Kulturní dům ve Vítkově

3. 12.
17.00 hod.

KONCERT SPS KOMENSKÝ V ČERMNÉ
kostel sv. Markéty

4. 12.
16.00 hod.

KONCERT SPS KOMENSKÝ V BŘEZOVÉ
kostel sv. Mikuláše

8. 12.
16.00 hod.

KONCERT SPS KOMENSKÝ V BUDIŠOVĚ
Domov důchodců Budišov nad Budišovkou

21. 11.
17.30 hod.

HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška Petra Nazarova.
Vstupné 30 Kč.
Městská knihovna ve Vítkově – multifunkční sál.

22. 11.
14.15 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V SVČ
Soutěže dětských družstev ve sportovních
a dalších disciplínách.
Pro všechny máme sladké odměny.

9. 12.
15.00 hod.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM PRO
JEŽÍŠKA
SVČ zve všechny děti a rodiče na náměstí Jana
Zajíce.

24. 11.
16.00 hod.

JÍDLO JAKO LÉK (NEBO JED)
Další z přednášek Cogito ergo sum.
Přednášet bude Mgr. Kamila Kokešová.
multimediální učebna ZŠG

11. 12.

VÁNOČNÍ JARMARK

15. 12.

ADVENTNÍ KONCERT
V. Hudeček – housle, M. Hroch – cembalo,
Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov

31. 12.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

7. 1.

KONCERT SPS KOMENSKÝ VE VÍTKOVĚ
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

25. 11.
15.00 hod.

WINX KLUB
Zveme všechna děvčata od 9 let do našeho
holčičího klubu, kde se budeme zabývat všemi
holčičími věcmi. S sebou si přineste šátek nebo
šálu, naučíme se uvazovat originální uzly.
Klubovna SVČ.

Uzávěrka příštího čísla je 21. listopadu 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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