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Vzpomínka na mistra olbrama zoubka
V polovině minulého měsíce nás zarmoutila smutná
zpráva. Zemřel Mistr Olbram Zoubek. Po tragické
smrti Jana Zajíce v únoru
1969 zhotovil jeho náhrobek, který však zůstal až do
roku 1989 v nedokončeném
stavu, protože tehdejší režim jej nedovolil realizovat
v podobě, jakou mistr zvolil.
V rámci udílení Ceny Jana
Zajíce jsme měli možnost
se blíže seznámit se sochařovým dílem. V roce 2000
byla Cena udělena Janu
Agelovi za záchranu lidského života. Mezi hodnotnými
věcnými dary, které obdržel,
byla také socha, kterou věnoval Olbram Zoubek.
S jeho dílem se mohli naši
spoluobčané osobně seznámit v roce 2012, kdy byla
za mistrovy osobní účasti
ve výstavní síni našeho kulturního domu realizována výstava soch, které
prezentovaly průřez jeho
dílem. Také jsme byli několikrát u něj v jeho pražském ateliéru, kde jsme
byli vždy velice srdečně
přijati. Loni jsme s paní
tajemnicí navštívili Litomyšl, abychom mistrovi
popřáli k jeho devadesátým narozeninám. Byl
stále plný duševní svěžesti a se svým osobitým humorem diskutoval
s přítomnými gratulanty.
Kdo měl tu možnost
se s Olbramem Zoubkem osobně setkat,
jistě nezapomene na
jeho galantní přístup
k ženám či velice poutavá vyprávění o životě.
Čest jeho památce.
Pavel Smolka

SOCIÁLNÍ BYTY VE VÍTKOVĚ? Dostávají se mi z několika stran dotazy ohledně výstavby sociálních bytů

ve Vítkově. Tato informace má úzkou souvislost s naší spoluprací s Agenturou pro sociální začleňování. Uvedu tedy fakta, abych tuto
záležitost náležitě vyjasnil.
Naše město, společně s Budišovem nad Budišovkou a s obcí Čermná ve Slezsku, se zapojilo do projektu s názvem Koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám. Prvním krokem, který již máme za sebou, bylo vypracování a schválení strategického plánu
sociálního začleňování. V něm jsou uvedeny aktivity a záměry, které bychom chtěli zrealizovat. Výhodou tohoto postupu je to, že máme
zjednodušený přístup k evropským dotacím.
Co se týká bydlení, máme v tomto dokumentu uvedeny dvě investiční akce. První z nich je záměr opravit bytové domy včetně několika
desítek bytů, které jsou v majetku města. Dalším záměrem je odkoupit bytový dům č.p. 147 v Komenského ulici. V současné době je
prázdný a našim záměrem je zrekonstruovat stávající 4 byty, které by sloužily pro občany našeho města. Rozhodně nemáme v úmyslu
plošně budovat sociální byty. Chceme využít dotačních titulů s rozumem a s přihlédnutím k našim místním podmínkám.
Pavel Smolka

Aktuálně z radnice
V měsíci červnu rada města zasedala 6. 6. a 27. 6., zastupitelstvo
pak 28. 6. Druhé jednání rady a jednání zastupitelstva proběhlo
však po redakční uzávěrce zpravodaje, a proto budou informace
v příštím čísle.
Převážná část rozhodnutí rady města se týkala výběru nejvhodnějších
nabídek na zakázky malého rozsahu. Byl vybrán technický dozor
a dozor bezpečnosti práce na stavební úpravy kina ve Vítkově.
V měsíci červenci 2017 by mělo proběhnout výběrové řízení na
zhotovitele a následně zahájena samotná rekonstrukce kina. Dále
byl vybrán projektant na stavební úpravy pěti bytových domů ve
Vítkově a společnost, jež v této věci podá žádost o dotaci. Jedná se
o rekonstrukci domů na ulici Klokočovské, Komenského, Švermově,
Oderské a Husově. Dotace by měla činit 90% uznatelných nákladů.
Obecně prospěšná společnost Women for women poskytla finanční
dar pro ZŠaG Vítkov za účelem financování obědů 59 žáků. Rada
města s přijetím daru souhlasila.
Rada také schválila několik pronájmů či výpůjček pozemků města
jak pro občany, tak pro spolky působící na našem katastru. Jednalo
se např. o výpůjčku šaten a fotbalového hřiště v Klokočově za
účelem provozování sportovní činnosti a činnosti kynologů.
Nejen jménem svým, ale také jménem všech zastupitelů přeji
našim občanům a čtenářům zpravodaje hezké prázdniny a krásnou
dovolenou.

Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v měsíci květnu
Domluvou na místě vyřešili strážníci rušení nočního klidu dvěma
mladíky ve věku 17-18 let z Vítkova. MP Vítkov 5. května kolem
půl jedenácté v noci přijala oznámení o narušování nočního klidu
reprodukovanou hudbou na jedné z autobusových zastávek při
ulici Opavská. Mladíci strážníkům uvedli, že čekají na autobus
a neuvědomili si, že by mohli někoho rušit. Reprodukce hudby byla
po pokynu strážníků na místě ukončena.
7. května v půl dvanácté v noci si operátor kamerového systému
všiml podezřele se chovajícího řidiče motorového vozidla, které při
následném couvání nabouralo a poškodilo jiné zaparkované vozidlo.
Vzhledem ke skutečnosti, že řidič vozidla z místa dopravní nehody
ujel, strážníci ihned vyjeli za tímto vozidlem. Po chvíli jej vypátrali
stojící a prázdné na ulici Květinová u Kulturního domu ve Vítkově.
Jelikož strážníci pojali podezření, že vozidlo užila osoba pod vlivem
alkoholu, vyčkali v ústraní. Po chvíli se k vozidlu dostavili dva muži,
oba zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nastoupili
a s vozidlem se rozjeli. Strážníci vozidlo zastavili na Dělnické ulici
a vyzvali řidiče vozidla k provedení orientační dechové zkoušky
na přítomnost alkoholu. Tato zkouška se ukázala jako pozitivní
s naměřenou hodnotou téměř 2 promile alkoholu v dechu. Řidič
vozidla, 53letý občan Gručovic, byl předán Policii ČR k provedení
dalšího opatření.
Kolem šesté hodiny večerní 9. května přijala MP Vítkov oznámení
o odcizení dětského jízdního kola na dětském hřišti sídliště
Budišovská třemi osobami. Strážníci podle popisu kola a osob později
spatřili skupinku tří osob ve Školní ulici i s odcizeným jízdním kolem.
Následně zjistili, že se jedná o 17letého mladíka a dvě děti ve věku
9 a 13 let z Radkova. Odcizené kolo bylo poté vráceno majiteli. Událost
byla po provedení nezbytných úkonů postoupena správnímu orgánu
pro podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Mladíkovi hrozí
v případě uznání viny pokuta až do výše 5.000 Kč, obě děti nejsou
za přestupek odpovědné z důvodu nedovršení 15ti let věku.
Krátce před půl čtvrtou odpoledne 18. května přijala MP Vítkov
oznámení o muži povalujícím se na zemi v parčíku v Husově ulici.
Strážníci po příjezdu na místo v muži ležícím na trávě zjistili 47letého
občana ze Svatoňovic, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo

jiné návykové látky. Strážníkům se muže podařilo probrat až cca
po 2 minutách, přičemž působil zmateně a nebyl schopen normální
verbální komunikace. Muži, který měl poranění na hlavě, bylo
v dechu naměřeno více než 3 promile alkoholu, a proto byl později
předán přivolaným zdravotníkům k provedení dalšího opatření. Za
přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný vzbuzením veřejného
pohoršení, byla muži o čtyři dny později uložena bloková pokuta ve
výši 1.000 Kč.
Z přestupku proti majetku je podezřelá 28letá žena z Vítkova, která
18. května měla v jedné z provozoven na nám. Jana Zajíce ve Vítkově
rozbít flakon voňavky a odmítnout uhrazení škody. Tímto jednáním
byla způsobena škoda ve výši 350 Kč. Dotyčná v případě uznání
viny bude muset uhradit vzniklou škodu a za uvedený přestupek jí
navíc hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč.
Krátce před osmou hodinou večerní 29. května vyjela hlídka MP
Vítkov do ubytovny v Opavské ulici, kam byla telefonicky přivolána
z důvodu výtržnosti páchané opilým mužem. Strážníci na místě
zjistili 60letého muže z Vítkova, zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky, který zde měl od rána popíjet alkohol, přičemž
slovně a fyzicky napadal ostatní nájemníky ubytovny. Vzhledem ke
skutečnosti, že muž nehodlal se strážníky spolupracovat, musel být
usměrněn pomocí donucovacích prostředků a v poutech skončil ve
vozidle MP Vítkov. Jelikož strážníci muži naměřili 2,3 promile alkoholu
v dechu a muž se choval agresivně, bylo rozhodnuto o jeho umístění
na PZS v Opavě, kam byl po provedení nezbytných úkonů dodán
k vystřízlivění. Muž byl nyní obviněn z přestupku proti občanskému
soužití, spáchaného drobným ublížením na zdraví a jiným hrubým
jednáním, a přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného
neuposlechnutím výzvy úřední osoby. Správní orgán, kam byla věc
postoupena, může v případě uznání viny uložit dotyčnému pokutu
až do výše 20.000 Kč a v případě recidivy přestupkového jednání až
do výše 30.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Souvislá oprava komunikace Dělnická ve Vítkově
Z důvodů rekonstrukce kanalizace,
dokončené v roce 2016, byla 19.
června zahájena první část souvislé
opravy vozovky místní komunikace
Dělnická ve Vítkově. Jedná se o trasu
vedenou od křižovatky s Opavskou ulicí
u evangelické fary, dále souběžně od
místa křížení s chodníkem k PENNY
marketu po křižovatku s Průmyslovou
ulicí u skladovacích ploch Technických
služeb Vítkov (v mapě vyznačeno
červeně). Práce, které na základě
výběrového řízení provádí společnost
STRABAG a.s. Ostrava, spočívají
v odfrézování stávajícího povrchu
a položení nového asfaltového povrchu.
Předpokládáme, že tyto práce budou
dokončeny ve dnech 3. a 4. července,
následně se uvedený úsek zcela uzavře.
Od pondělí 10. července bude zahájena
druhá část souvislé opravy vozovky
téže komunikace. Jedná se o opravu
plánovanou, která se týká úseku od
křižovatky s Komenského ul. po místo
křížení s chodníkem k PENNY marketu
(v mapě vyznačeno modře). Na základě
výběrového řízení se dodavatelem prací
stala společnost Stavby Krása s.r.o.
Vítkov. Povrch vozovky ze žulové kostky
bude zachován. Proběhne její odtěžení,
upravení podloží a zpětné zadláždění.
Předpokládané ukončení prací je
stanoveno na 28. 8. 2017. Opravy budou
probíhat po etapách a vynutí si střídavě
částečnou a úplnou uzavírku silničního
provozu.
V obou případech uzavírky povede
objízdná
trasa
po
komunikaci
Opavská. Do uzavřených úseků bude
umožněn vjezd pouze vozidlům stavby

a integrovaného záchranného systému.
Přístup k jednotlivým nemovitostem bude
zachován a vývoz odpadů zajištěn. V případě
dotazů nebo připomínek k dopravnímu

BESIP

bezpečnost silničního provozu
Prevence bezpečnosti silničního provozu značnou mírou přispívá ke snižování nehodovosti na našich silnicích. Odbor služeb Městského úřadu ve Vítkově této činnosti věnuje
značnou pozornost.
Vedle dopravní výuky na jednotlivých školách organizuje dopravní výchovu dětí na
dopravním hřišti v Odrách, které nabízí široké možnosti využití. Zásadním prvkem je
dopravní hřiště s autocvičištěm, které slouží k zajištění praktické části dopravní výchovy.
Tematicky je plocha rozdělena na dvě částí. První je určena především pro dopravní výchovu cyklistů, druhá pro dopravní výchovu motoristů. Naše školy do této výuky zapojuji žáky čtvrtých a pátých tříd, kteří po absolvování získají průkaz cyklisty. Ve II. pol. školního roku 2016 - 2017 se výuky zúčastnilo 175 žáků 4. tříd a 140 žáků 5. tříd.
Vedle dětí jsme v letošním roce zaměřili pozornost i na dospělé účastníky silničního
provozu, resp. řidiče, u kterých jejich zaměstnání nevyžaduje pravidelnou povinnost se
s aktuálně platnými pravidly silničního provozu seznamovat. 3. května 2017 proběhla
v Městské knihovně ve Vítkově přednáška vedená Tomášem Prokšem, provozovatelem
autoškoly ve Vítkově. Zaměřena byla na změny v legislativě, zejména ve vztahu k dopravnímu značení. Podle názoru přítomných se přednáška setkala s kladným ohlasem. Potvrdilo se, že forma této prevence je přínosná a veřejností žádaná. V následujícím období
připravujeme přednášky zaměřené na zdravovědu a techniku obsluhy vozidla.
Odbor služeb hodlá uvedené akce dále podporovat a přispívat tak ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu na pozemních komunikacích.
Jiří Grigier

omezení se lze obrátit přímo na pracovníka
odboru služeb Městského úřadu ve Vítkově,
Jiřího Grigiera, tel. 556 312 245. Děkujeme
za pochopení

UZAVŘENÍ
MATEŘSKÝCH ŠKOL
V MĚSÍCI ČERVENCI
A SRPNU 2017
MŠ OPAVSKÁ:

3. 7. - 31. 7. 2017

MŠ HUSOVA:

1. 8. - 28. 8. 2017

MŠ KLOKOČOV: 3. 7. - 18. 8. 2017
MŠ ČERMNÁ:

3. 7. - 18. 8. 2017

MŠ RADKOV:

17. 7. - 1. 9. 2017

V době uzavření MŠ Opavská je
v provozu MŠ Husova a naopak, takže
vždy je zajištěn provoz alespoň jedné
mateřské školy.
Miluše Špoková
ředitelka školy

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné

Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním
programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá
očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, kdo uvažují
o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti, jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta
2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu
energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. „Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla“,
informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk
Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné
době není možné, a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken
a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a zateplit bytový dům je tedy v současné výzvě
ještě výhodnější. „Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro
všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé
bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové domy“, dodá-

vá náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se
zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud
byly zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil.
Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální
výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli
další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

DOTACE MPO PRO FIRMY NA STŘEŠNÍ SOLÁRNÍ
ELEKTRÁRNY A BATERIOVÉ SYSTÉMY
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program, který umožní firmám a podnikatelům získat podporu pro střešní solární elektrárny
a bateriové systémy. Dobře nastavené podmínky mohou oživit zájem o nové projekty obnovitelných zdrojů v Česku.
Na aktuální výzvu je vyčleněna alokace 2 miliardy korun a příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017. Alokace
se v případě přebytku kvalitních projektů může adekvátně navýšit. Míra dotace je v tomto případě velmi zajímavá a činí z uznatelných
nákladů podle velikosti podniku 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky.
Více:
firmy/

http://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/62/az-dve-miliardy-na-podporu-novych-solarnich-elektraren-a-bateriovych-systemu-pro-

ÚSPORY ENERGIE - FVE - I. výzva
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/uspory-energie---fotovoltaickesystemy-s-bez-akumulace-pro-vlastni-spotrebu---i--vyzva---229589/

MĚSTO VÍTKOV
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

MĚSTO VÍTKOV
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2017

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí individuálních dotací
pro 2. pololetí roku 2017

Podmínky výběrového řízení, včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na
internetových stránkách města - „Žádost o půjčku z FRB“ nebo
lze podat u vedoucího finančního odboru Ing. René Kyšáka na
Městském úřadě ve Vítkově, IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je
stanovena na 31. červenec 2017.

Podmínky výběrového řízení se řídí Pravidly pro poskytování
dotací z rozpočtu města Vítkova, které jsou k dispozici na webu
města. Součástí pravidel je i formulář Žádosti o programovou
dotaci. Pro žádost o individuální dotaci můžete použít stejný
formulář. Případné dotazy vám zodpoví slečna Martina Hájková
na Městském úřadě ve Vítkově, v přízemí v kanceláři hlavní
pokladny.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. červenec 2017.

Euroklíč v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Záštitu projektu Euroklíč poskytly Ministerstvo dopravy ČR
a Asociace krajů ČR.

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let
prostřednictvím Sítě pro rodinu, z.s.

Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici,
stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty
(Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi
a rodiče dětí do tří let! Můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit
se aktivně do projektu Euroklíč v MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za
finanční podpory Moravskoslezského kraje a Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.

Kontakt: Bohdana Sonet, krajská koordinátorka pro MS kraj, tel: 773
819 013, e-mail: bohdana.sonet@sitprorodinu.cz
SÍT PRO RODINU www.sitprorodinu.cz

Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá
lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských
zemích. Projekt byl oceněn titulem: „Nejvýznamnější počin roku
2007“ v kategorii vybavení čerpacích stanic a dalších veřejně
přístupných objektů.
K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem.
Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes
1000 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích,
v obchodních centrech apod.).
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté
prostředí, což prostor uzavřený Eurozámkem lépe zajistí. Systém
zpřístupňuje zařízení těm, pro něž je určen, a brání jejich zneužívání
nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními
prostitutkami apod.).
Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let jsou
zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách
jsou zdarma osazovány Eurozámky. Každé místo osazené
Eurozámkem je označeno pamětní deskou. Databázi všech
osazených míst naleznete na www.euroklic.cz
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Moravskoslezský kraj
je: Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR v Ostravě, 30. dubna
2944/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Mgr. Markéta
Dunděrová, vedoucí poradny a regionálního pracoviště NRZP ČR,
tel: 596 110 282, mob: 736 751 206, e-mail: poradnaostrava@nrzp.
cz
Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P,
diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními
záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými
dysfunkcemi. Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP
či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční
karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé z cílových skupin.
Euroklíče jsou zároveň distribuovány prostřednictvím odborů
sociálních věcí na městských úřadech: Městský úřad Bruntál www.mubruntal.cz, odbor sociálních věcí, Nádražní 994/20, 792 01
Bruntál, Mgr. Pavla Sohrová, vedoucí oddělení sociálních služeb, tel.
554 706 145, M: 725 345 513, e-mail: pavla.sohrova@mubruntal.cz.
POZOR! NĚKTERÉ SUBJEKTY ZNEUŽÍVAJÍ MYŠLENKU
PROJEKTU EUROKLÍČ A VNUCUJÍ LIDEM, ABY SI NECHALI
EUROZÁMKY NAINSTALOVAT DO VCHODOVÝCH DVEŘÍ
SVÝCH BYTŮ. TO JE SAMOZŘEJMĚ NESMYSL. EUROZÁMKY
JSOU URČENY NA TOALETY A PLOŠINY VE VEŘEJNĚ
PŘÍSTUPNÝCH OBJEKTECH!!!

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj: „Málokdo
z nás si dokáže představit život, ve kterém by byl pohybově jakkoliv
omezen. Lidé s hendikepem se i díky své houževnatosti dokáží
vyrovnat s každodenními těžkostmi. Projekt EUROKLÍČ představuje
chvályhodnou iniciativu, která pomáhá našim spoluobčanům zlepšit
životní pohodu. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje tento
projekt a přispívá lidem se sníženou schopností pohybu k zajištění
dostupnosti veřejných sociálních a technických zařízení. Využívá
k tomu dotační program na výstavby výtahů či svislých
a schodišťových plošin. Za tento program jsem velmi ráda. Je
důležité, aby pomoc nezůstávala napsána jen na papíře“.
Ing. Dan Ťok, ministr dopravy České republiky: „Ministerstvo
dopravy podporuje projekt EUROKLÍČ již od roku 2009,
prostřednictvím sponzorování tisku propagačních materiálů.
V nich lidé najdou seznam míst, která jsou univerzálními Eurozámky
osazena. Není to však jediný způsob, kterým tento prospěšný
projekt podporujeme. Byli jsme zároveň prvním ministerstvem, které
bylo Eurozámky vybaveno na svých dvou zvedacích plošinách pro
vozíčkáře. Pro případ, že si návštěvník svůj klíč zapomene nebo jej
nemá, máme k dispozici na recepci 20 kusů těchto klíčů k zapůjčení.
Považujeme za samozřejmost, aby se hendikepovaní návštěvníci
mohli bezproblémově dostat do naší budovy, a v podpoře celého
projektu budeme rádi pokračovat i v příštích letech. Záštitu projektu
Euroklíč poskytlo Ministerstvo dopravy ČR“
Ing. Michal Štěpán, člen představenstva odpovědný za osobní
dopravu Českých drah: „Trvale rostoucí zájem o cestování našimi
vlaky mezi osobami se zdravotním postižením sledujeme už několik
let. Prudký nárůst přeprav hlavně v posledních pěti letech souvisí
především s masivním odstraňováním bariér ve vlacích, s širší
nabídkou stejně komfortního cestování, jako mají ostatní cestující,
i s postupně vylepšovaným servisem, který zahrnuje mimo jiné
elektronický objednávkový systém a asistenci hlavně při výstupu
a nástupu osob na vozících.“
Ing. Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy:
„České dráhy nabízely v jízdním řádu v roce 2016 denně 4656
bezbariérových spojů od dálkových expresů po regionální vlaky. Ve
srovnání s rokem 2010 je to o 81,7 % více bezbariérových spojů,
neboť tehdy jich jezdilo jen 2562. Počet speciálně upravených
vozidel s prostory pro vozíčkáře a bezbariérovými toaletami se za
tu dobu zvýšil přibližně o polovinu, ze 410 na více než 600 vozidel.“
České dráhy jsou významným partnerem projektu Euroklíč

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
Den bez tabáku
Poslední květnový den je již tradičně Světovou zdravotnickou
organizací vyhlašován jako Světový den bez tabáku. Kampaň
upozorňuje na rizika spojená s kouřením a u příležitosti dne bez
tabáku se koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou.
Užívání tabáku patří mezi nejčastější příčiny předčasných úmrtí
nejen v Evropě.

Nafukovací maketa plic, ve které byl umístěn reálný nádor plic,
obrazovka se záběry z bronchoskopického vyšetření. K dispozici
byly další edukační materiály.

EVROPSKÝ TÝDEN UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
Den komunální techniky

Úklid města a péče o zeleň (ať už v samotném městě nebo
v městských lesích) je důležitou součástí vytváření zdravého
životního prostředí.

Ekologická a uhlíková stopa
30. května měli občané i návštěvníci města, starostové okolních obcí
i děti a žáci vítkovských škol možnost seznámit se formou ukázek
komunální techniky s péčí o veřejná prostranství (úklidové stroje),
péčí o zeleň a lesy (sekačky, pily, štěpkovače). Pro děti byl připraven
bohatý program zaměřený na třídění odpadů z domácností, dopravní
výchovu a bezpečnou automobilovou dopravu.

Chceme opravdu žít na Marsu? Koncem října byla jako každý
druhý rok zveřejněna zpráva WWF o ekologické stopě lidstva
a jednotlivých zemí. Nová data ukazují, že lidstvo jako celek
pokračuje po neudržitelné cestě. Za rok spotřebujeme ekvivalent 1,6
planety, ale k dispozici zatím máme pouze jednu planetu.
Proto jsme pro vás připravili přednášku na dvě témata – ekologická
a uhlíková stopa.
Uhlíková stopa je (obdobně jako ekologická stopa) nepřímým
ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb.
K řešení této problematiky připravujeme na území našeho města

žádost o dotaci „Životní prostředí a kvalita života ve Vítkově“.
Věříme, že nám dotazníková šetření a veřejná projednání pomohou
správně nastavit jednotlivé konkrétní úkoly a priority řešení ochrany
a čistoty prostředí v našem městě.

Vystavovali jsme v parlamentu

OBEC VĚTŘKOVICE
VESNICE MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE 2017

Společně s ostatními členy Opavského Slezska.

Město Vítkov vyhlašuje
letní soutěže

Obec Větřkovice při své druhé účasti v soutěži Vesnice roku získala
ocenění „Zlatá stuha“ s právem nosit titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“. Po loňském zisku „Oranžové stuhy“ se naší
obci letos podařilo dosáhnout na vítězství i v hlavní kategorii, což
dokazuje, že loňské umístění nebylo v žádném případě náhodné.
Zlatá stuha byla hodnotící komisí udělena obci VĚTŘKOVICE za
reálný a vyvážený rozvoj obce se zapojením zemědělské a další podnikatelské sféry. Komise dále ocenila činnost a prezentaci
všech složek, tvořících společenství místních občanů, působících
v obci spolu s veřejností, kteří společně jedinečným způsobem rozvíjejí kulturní a společenský život v obci.
Miroslav Černoch
starosta obce Větřkovice

Nabídka pracovního místa
Dětský domov a ŠJ, Melč 4, PO

příjme do pracovního poměru

vychovatele/ku

Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení či
změny na dobu neurčitou.

ROZKVETLÉ OKNO
ZDRAVÍ A KRÁSA
UKRYTÉ V BYLINKÁCH
Přihlášky odevzdávejte
do 14. července 2017 v IC Vítkov
Podmínky soutěže získáte v
Informačním centru Vítkov

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2017
Požadované vzdělání: dle zák.č. 563/2004 Sb. § 16 – VŠ
magisterský nebo bakalářský studijní program zaměřený
na speciální pedagogiku, střední škola a DPS zaměřené na
speciální pedagogiku.
Jiné požadavky: komunikativnost, empatie, psychická
způsobilost, flexibilita, práce na PC na uživatelské úrovni.
Přihlášky a životopis zašlete do 20.7.2017 na adresu:
reditelka@dd-melc.cz nebo poštou na adresu: Dětský domov
a ŠJ, Melč 4, PO, 747 84 Melč 4.
Informace poskytne Jiřina Bejdáková, tel.: 606 424 451 nebo
556 309 231. Web: www.dd-melc.cz

Jaký byl ...

... Den města - Vítkov 2017

Poslední dotek kouzla
pohádek
Tří roky uběhly jako voda a anglický
projekt Erasmus+ s názvem „Touch
the Magic of Fairy Tales“ se pomalu
ale jistě chýlí ke svému konci. Ve dnech 21. – 25. května 2017 jsme
se naposledy sešli s partnery z Portugalska, Španělska, Rumunska,
Turecka, Řecka, Lotyšska a Polska na osmé projektové schůzce

A pak už nastalo loučení, které pro nás nebylo jednoduché. Není
divu, po dvou letech intenzivní spolupráce se vytvořily úzké přátelské
vztahy, které se skončením projektu zcela jistě nevymizí.
Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.
Andrea Mášová
koordinátorka projektu v České republice

Na Mezinárodní filosofické olympiádě
v Rotterdamu
ve městě Braga. Třetí největší město Portugalska s bezmála 200
tisíci obyvateli nás uvítalo jasnou oblohou a počasím, kdy teploty
šplhaly přes 30° C. Partnerská škola je součástí sítě deseti škol,
které spadají pod stejného ředitele. V pondělí jsme měli možnost
navštívit ty ze škol, které se podílely na projektu. V průběhu celého
dne pro nás žáci měli připraveny nejrůznější aktivity a ukázky
tradičních portugalských písní a zvyků. Na odpolední pracovní
schůzce jsme dokončili všechny úkoly, které nás čekaly. V úterý nás
čekala komentovaná prohlídka druhého největšího portugalského
města Porto. Seznámili jsme se s výrobou tradičního portského vína
a okusili chladné vody Atlantského oceánu. Ve středu jsme navštívili
městečko Guimarães, poutní místo Bon Jesus a historické centrum
Bragy. Projekt bude ukončen 31. srpna 2017 podáním závěrečné
zprávy. Během uplynulých tří let jsme měli možnost seznámit se s
různými kulturami, vzdělávacími systémy, poznali nové přátele, ale
hlavně získali krásné zážitky, na které se nezapomíná.
Lukáš Váňa
koordinátor projektu v České republice

Ve dnech 22. – 26. května 2017 se uskutečnilo poslední setkání
partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und
Traditionen“. Tentokrát přijeli žáci a jejich pedagogové z polských
škol v Lublinci a Rabce Zdroj a z maďarské Kiskunfelegyházy
do Vítkova. Byl pro ně připraven pestrý program. Navštívili jsme
s nimi mimo jiné Dolní oblast Vítkovic, Olomouc, metropoli tvarůžků
- Loštice, manufakturu ve Velkých Losinách, Velké Karlovice, po
naučné stezce Bílá Opava jsme vystoupali až na vrchol Jeseníků,
Praděd. Kromě výše zmíněného programu jsme pro naše partnery
měli nachystanou celou řadu aktivit, jež probíhaly ve škole a jejím
nejbližším okolí.

Poté, co jsem prošel dvěma koly soutěže „Nebojme se myslet!“, ze
které byli vybráni dva žáci středních škol z České republiky, jsem
se ve dnech 25. - 28. 5. 2017 zúčastnil 25. ročníku „Mezinárodní
filosofické olympiády“ (International Philosophy Olympiad = IPO)
v Rotterdamu.
Celkem se dostavilo na 160 osob ze 45 zemí, z každé 2 studenti
a 2 vyučující. Společně se mnou se za Česko zúčastnil Lukáš Pelant,
doprovod nám dělali organizátoři soutěže „Nebojme se myslet!“
z Univerzity Palackého v Olomouci.
Celý čtyřdenní program byl protkán různými přednáškami,
zastávkami v muzeích, prohlídkami města a ostatními aktivitami, jež
se vždy jistým způsobem dotýkaly filosofie.
Hned první den jsme navštívili místní muzeum, ve kterém probíhala
výstava surrealistických děl. Měli jsme možnost vidět olejomalby
a plastiky umělců, jakými jsou Salvador Dalí, Max Ernst, René
Magritte apod., ale také portréty starých mistrů jako je Rembrandt,
Jan van Eyck nebo Hieronymus Bosch. Druhý den pobytu se na
Rotterdamské univerzitě psala esej na jeden ze 4 úryvků významných
děl filosofů a myslitelů různých časových epoch. O den později
jsme si prohlédli celé město díky vyhlídkové plavbě rotterdamským
přístavem, jenž je největší evropský přístav, a poté následoval
filosofický kvíz v lokálním podniku Posse. V neděli byla vyhlášena
první tři vítězná místa a došlo k rozloučení se všemi zúčastněnými.
Ačkoliv jsem neobsadil výherní pozici, byla letošní IPO skvělou
zkušeností, šancí poznat spoustu nových lidí všech možných kultur
a v neposlední řadě velkou motivací a inspirací.
Gabriel Pisani
septima

Dvojitý úspěch v soutěži České
Iberoamerické společnosti
V pátek 9. 6. 2017 jsem se zúčastnil vyhlášení esejistické soutěže
České Iberoamerické společnosti pro studenty středních škol na
téma „Koho bych si z Latinské Ameriky pozval domů a proč“.

Slavnostní předávání maturitních
vysvědčení

Program, který se konal v Náprstkově muzeu v Praze, začínal
v jednu hodinu odpoledne. Po několika úvodních slovech předsedy
společnosti Prof. RNDr. Bohumíra Jánského, CSc. byla vyhlášena
první tři místa.
Velkým překvapením pro mě bylo, že na prvních dvou pozicích
stanuli dva studenti našeho gymnázia - já jsem s prací o Atahualpovi
obsadil 2. místo a Sára Šromová ze sexty s prací „Cesta k osobnímu
příběhu“ (inspirováno knihou Alchymista od Paula Coelha) 1. místo.
Po skončení oficiální části následovala ještě zajímavá prohlídka
samotného Náprstkova muzea, kde jsme si kromě stálé expozice
mohli prohlédnout také výstavy na téma Lovci lebek a Tibet.
Alexandr Pisani
kvinta

Propagujeme turistiku Čech, Moravy
a Slezska
12. 6. 2017 jsem se vydala s rodiči do Prahy na slavnostní
vyhodnocení VII. ročníku fotografické soutěže konané pod záštitou
Klubu ekologické výchovy. Vyhodnocení probíhalo na ministerstvu
zahraničních věcí v Černínském paláci za účasti hostů z České
komise UNESCO a Zeleného kříže. Z důvodu nedávných atentátů
jsme před zahájením akce prošli přísnou bezpečnostní kontrolou.
Potom následovalo samotné předávání cen ve třech kategoriích
– literární dílo, výtvarné dílo a fotografie. Získala jsem 2. místo
v kategorii Fotografie - mé oblíbené místo - Lávové proudy
u řeky Meziny v okolí města Rýmařova. Poté proběhl společný raut
a na závěr prohlídka paláce, která se mi velice líbila. Soutěže se
v letošním školním roce zúčastnilo 128 žáků ze 48 základních
a středních škol.
Kristýna Koldušková
sexta

ROBOCUP 2017
Naše škola se letos poprvé zúčastnila soutěže Opavský Robocup,
kterou pořádá Ústav informatiky a Výzkumný ústav centra
excellence IT4Innovation Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě. Soutěž v programování robotických systémů
je určena pro studenty středních škol a v letošním, již 5. ročníku,
se sešla početná konkurence z různých moravských škol. Soutěži
předcházel dopolední blok přednášek, který měl svůj cíl. Smyslem
Robocupu není jen si zasoutěžit, ale také se něco nového naučit.
Naši žáci -Alexandr Pisani z kvinty, Dominik Nedzbala z kvarty a Jan
Juroška ze septimy tak získali poznatky o programování robotických
systémů. Vlastní soutěžní klání vypuklo odpoledne. Žáci se mohli
během dvouhodinového řešení opírat o speciální kuchařku, kterou
měli k dispozici. A jak to dopadlo? Letošní vítěz je z naší školy!
Jan Juroška vyhrál mobil SAMSUNG GALAXY A5, USB flash disk
a tričko soutěže. Blahopřejeme!
Dana Kajzarová

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 v 16:00 hodin proběhlo v reprezentačním
sále Městského úřadu ve Vítkově slavnostní předávání maturitních
vysvědčení. Předávání se zúčastnili místostarostové města
Vítkova Lenka Sonnková a Mgr. Oldřich Huška, místostarosta
Fulneku František Šindler, místostarostka Březové paní Gabriela
Haasová a starosta Větřkovic pan Miroslav Černoch. Přítomni
byli také zástupci školských organizací a hlavně rodiče a příbuzní
maturantů. V přednesených projevech všichni řečníci blahopřáli
studentům k úspěšnému ukončení maturitních zkoušek a přáli
hodně úspěchů v dalších životních zkouškách. Poté studenti
přijali z rukou místostarostů a Mgr. Blanky Váňové, ředitelky školy,
maturitní vysvědčení a věcné dary. Čtyři studentky odmaturovaly
s vyznamenáním, osmi studentům byla udělena pochvala ředitelky
školy s věcnou odměnou a čtyři studenti obdrželi věcnou odměnu.
Za maturanty vystoupila Petra Švecová, která poděkovala rodičům
a pedagogům. Slavnost vyvrcholila vystoupením pěvkyň Slezského
divadla, které přednesly árie ze známých hudebních děl.
Petr Ambrož
třídní učitel

Merkur 2017
Stejně jako loni se tříčlenné družstvo našich žáků zúčastnilo soutěže,
kterou pořádá pod patronací Ostroje a.s. Střední průmyslová škola
strojní. Tato soutěž má rozvíjet polytechnické dovednosti žáků. Je
náročná na jejich zručnost, prostorovou představivost a kooperaci.
Daniel Cáb, Vojtěch Vašátko a Jáchym Chroust měli 90 minut na
sestavení dvou modelů pomocí dílků z mechanické stavebnice
Merkur. Zadaný úkol v limitu splnili a modely sestrojili. Dva primáni
a jeden šesťák v konkurenci starších týmů obsadili 14. místo a pro
školu vybojovali velkou stavebnici Merkur, která bude využívána
k rozvoji polytechnických dovedností žáků.
Petr Ambrož

Na vyhlašování vítězů projektu CEMACH
18. 5. 2017 jsem se zúčastnil slavnostního vyhlášení vítězů 6. ročníku
soutěže CEMACH, které se konalo na izraelském velvyslanectví
v Praze.
Cílem této kreativní soutěže je seznámit studenty středních, vyšších
odborných škol a univerzit třetího věku u nás, na Slovensku,
v Maďarsku a Polsku se současným Izraelem. Svá díla zpracovávají

soutěžící ve třech disciplínách - literární, výtvarné a multimediální.
Na úvod jsme byli seznámeni s cíli projektu. Následovaly proslovy
organizátorů, izraelského velvyslance Daniela Merona a prezidenta
Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavla Smutného. Poté
proběhlo samotné vyhlášení vítězů ve všech třech disciplínách. Se
svými webovými stránkami o moderních technologiích a státu Izrael
jsem se v multimediální kategorii umístil na 4. místě. Jako věcnou
cenu jsem si pak domů odvezl čtečku elektronických knih Amazon
Kindle.
Alexandr Pisani
kvinta

Pasování prvňáčků na čtenáře

Kalety a 3. místo ZŠaG Vítkov. LANOVÁ DRÁHA: 1. místo ZŠaG
Vítkov, 2. místo ZŠ Kalety a 3. místo Gymnázium Vrbové. LODĚ:
1. místo ZŠaG Vítkov, 2. místo ZŠ Kalety a 3. místo Gymnázium
Vrbové.
Nejvíce se závodníkům líbil závod na lodi kolem ostrova, kde došlo
dokonce i na nechtěné koupání našich slovenských kamarádů
a našeho Maxe Blahety. Na závěr si trať vyzkoušela také posádka
učitelů ze Slovenska.
V příjemném prostředí Davidova mlýna jsme strávili krásný den
a odvezli si spoustu nejen sportovních zážitků.
Děkujeme městu Vítkov za finanční příspěvek ve výši 27 600 Kč
a partnerským školám z Kalet a Vrbového za účast.
Renáta Šťastná

Slavnostní křest Vítkovské kuchařky

Pasování prvňáčků na čtenáře se v Městské knihovně Vítkov stalo
již tradicí. V pátek 2. června byli všichni slavnostně pasováni na
čtenáře. Žáci četli básničky rytíři Čtimírovi, a tím mu dokázali, že už
mezi čtenáře skutečně patří. Když dočetli báseň, Čtimír je pasoval
velkým mečem na rytíře řádu Moudré sovy. Žáci dostali památeční
„glejt“, knihu a roční předplatné do knihovny zdarma. Pasování
prvňáčků se účastnili i někteří rodiče a prarodiče našich dětí. Na
příjemně strávené dopoledne budeme jistě všichni rádi vzpomínat.
Jarmila Haubeltová

Mezinárodní sportovní závody 2017 –
Davidův mlýn
Každoročně pořádáme mezinárodní závody za účasti našich
partnerských škol z Kalet a Vrbového. Letos jsme 6. 6. 2017
uspořádali závody v netradičních sportech, které se konaly v areálu
Davidova mlýna v Kružberku. Z každé školy dorazilo 40 žáků, kteří
mezi sebou soutěžili v pěti disciplínách: golf, minikopaná, ringo, lodě
a lanové dovednosti.
Mezinárodní závody začaly příjezdem žáků partnerských škol
do areálu. Bylo pro ně připraveno bohaté občerstvení v podobě
sladkých koláčů, buchet a obložených chlebíčků, po celou dobu
konání závodů měli soutěžící ze všech škol zajištěn pitný režim.
Samotné závody začaly v 10 hodin a probíhaly současně na všech
stanovištích.
Po ukončení všech sportovních aktivit jsme se posilnili skvělým
obědem a už hodně nervózní čekali na konečné vyhlášení výsledků,
které pro naše sportovce dopadlo na výbornou.
Konečné pořadí bylo následující:
GOLF: 1. místo ZŠaG Vítkov, 2. místo ZŠ Vrbové a 3. místo ZŠ
Kalety. MINIKOPANÁ: 1. místo ZŠaG Vítkov, 2. místo ZŠ Vrbové
a 3. místo ZŠ Kalety. RINGO: 1. místo ZŠ Vrbové , 2. místo ZŠ

6. června se v prostorách ZŠaG Vítkov uskutečnil slavnostní
křest Vítkovské kuchařky, kterou vytvořili žáci gymnázia v rámci
mezinárodního projektu Menu pro změnu a celoškolního projektu Víš,
co jíš?. Křtu se zúčastnili starosta města Vítkov Ing. Pavel Smolka,
místostarosta Mgr. Oldřich Huška, vedoucí oddělení kultury paní
Daniela Olbertová, ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová, zástupkyně
ředitelky gymnázia Mgr. Lenka Zychová, ředitelka SVČ Ing. Šárka
Medunová, za Klub rodičů Ing. Gabriela Haasová, žáci školy
a jejich rodiče. V průběhu školního roku sbírali žáci své oblíbené
recepty, které na ochutnávku donesli i v rámci křtu. Kuchařku svými
ilustracemi doplnila žákyně septimy Lucie Marethová, s grafickou
úpravou pomáhala Michaela Pecinová, rovněž ze septimy. Celým
programem provázeli Lucie Marethová a Adam Barbořák.
Milena Mačáková

WIFI V KNIHOVNĚ

NABÍDKA LETNÍCH AKTIVIT ŠKOLY
Školní jídelna je v době od 1. 7. – 14. 7. 2017 mimo provoz
z důvodu rekonstrukce kanalizace. V provozu bude od 17. 7. 2017
v době od 6.00 – 14.30 hod. Obědy se vydávají od 11.00 – 12.30
hod. Jídelní lístek a ceny stravného jsou uvedeny na www.zsgvitkov.
cz. Kontakt: Dana Brožová, 556 300 775
Školní družina a školní klub
Školní družina a školní klub jsou v provozu od 28. 8. – 1. 9. 2017
v době od 7.00 – 15.00 hod.
Příměstské tábory:
31. 7 – 4. 8. 2017
Hudebně – malířský
7. 8. – 11. 8. 2017
Výtvarně – turistický
14. 8. – 18. 8. 2017
Rukodělný
21. 8. – 25. 8. 2017
Budu prvňáčkem
21. 8. – 25. 8. 2017
Sportovní
Kontakt: Karína Kopecká 737 323 162
Sportoviště
Sportoviště jsou k využití v době od 3. 7. – 28. 7. 2017 (mimo státní
svátky) a od 14. 8. – 1. 9. 2017 po předchozí telefonické domluvě od
7.00 – 14.30 hod.
Poplatek za halu je 170 Kč na hodinu, poplatek za malou tělocvičnu
nebo za venkovní hřiště je 100 Kč. Pronájem se platí na místě.
Kontakt: Václav Říčný, 732 833 788, Pavel Chromek, 737 043 935.

STOLNÍ TENIS
3. a 4. 6. proběhl ve Vrbovém turnaj ve stolním tenise o pohár spřátelených měst za účasti čtyř družstev - Vrbové A, Vrbové B, Kalety
a Vítkov.

Od 1. července 2017 rozšiřujeme služby pro návštěvníky a uživatele knihovny o možnost bezdrátového připojení k internetu na vlastních mobilních zařízeních v prostorách knihovny.
Připojení k bezdrátové síti wifi je v knihovně bezplatné. Pronájem
PC v knihovně sloužící k připojení k internetu zůstává nadále zpoplatněn 15 Kč za každých započatých 30 minut.
Věříme, že touto novou službou přispějeme ke zkvalitňování služeb
čtenářům MěK ve Vítkově.

OBALOVÁNÍ UČEBNIC

Městská knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že
v době letních prázdnin mají možnost nosit do knihovny učebnice
na obalování. V měsíci září nebudou učebnice z provozních důvodů
obalovány na počkání. Děkujeme za pochopení.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH
KNIH

V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 21. srpna do 15. září 2017 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná
vždy v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks. Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města. Seznam knih
nebude v průběhu výprodeje aktualizován.
Knihy lze zakoupit pouze na místě bez možnosti odložení či rezervování předem.

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

OZNÁMENÍ O LETNÍM
PROVOZU NĚKTERÝCH
ORDINACÍ
Endokrinologická ambulance - dovolená: 8. - 28. 7. 2017

Turnaj zahájil zástupce města pan Remiáš a vrchní rozhodčí a organizátor pan Zlatník. Vítězem a obhájcem loňského vítězství se
stalo družstvo Kalet při stejném počtu bodů jako Vrbové a Vítkov.
Vítkov, který vítěze porazil, měl nevýhodné skóre a skončil třetí. Bylo
odehráno 28 zápasů za účasti 20 hráčů.
Sestava Vítkova: J. Válek, P. Borunský, V. Lebeda, K. Hoza
a Dominik Oborný - mladý nadějný hráč z Klokočova hrající
v Ostravě – Hrabůvce (úspěšnost 70%).
Pořadí: 1. Kalety, 2. Vrbové, 3. Vítkov a 4. Vrbové B

MUDr. Marie Mazurová: dovolená od 18. 8. do 29. 8. 2017
zastupuje MUDr. Kolev
v ordinaci Vítkov, Opavská 89
pondělí
7.00 - 9.30
úterý
7.00 -9.00
středa
11.00 - 13.00
čtvrtek
7.00 - 11.00
pátek
11.00 - 13.00

v ordinaci v Budišově
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
7.00 - 10.30
14.00 - 45.30
7.00 - 10.00

MUDr. Vladimír Zakrenyčnyj - dovolená od 30. 6. do 14. 7. 2017
- zastupuje MUDr. Wolfová v ordinaci v Melči

NABÍDKA AKTIVIT
SVČ VÍTKOV
V DOBĚ LETNÍCH
PRÁZDNIN
V době letních prázdnin je pro děti
a mládež otevřen areál SVČ Vítkov
včetně venkovního multifunkčního
hřiště od pondělí do neděle od
10.00 do 19.00 hod. Děti si musí
donést vlastní sportovní pomůcky.
Nutnost dodržovat provozní řády
jednotlivých herních ploch a herních
prvků.
V provozu bude o prázdninách také
sokolovna/tělocvična SVČ Vítkov,
kterou mohou využívat rodiče
s dětmi a také skupiny. Provoz
v sokolovně bude dle rozvrhu
a domluvy se správci na tel. 734 540
176 - p. Matuška, 734 540 224 - p.
Michlíček.
Na 1. 9. 2017 připravuje SVČ pro
děti akci na konec prázdnin „Ahoj,
prázdniny“. Zábavné odpoledne
se soutěžemi, malování na obličej,
skákací hrad a v 17. 00 hod. začne
divadelní pohádka „O Terezce
a Matějovi“. Na závěr akce bude
v letním kině promítnuta animovaná
komedie Trollové. Občerstvení bude
zajištěno.
V době letních prázdnin budou
probíhat pro děti a mládež
pobytové a příměstské tábory,
které jsou zaměřeny především
na turistiku, přírodovědu, koupání,
jednodenní výlety, celotáborové
hry, dobrodružné zážitky, atd.
Tábory jsou zajištěny a programově
připraveny pro děti z Vítkova a okolí.
Podrobné informace najdete na
www.svc-vitkov.cz/aktivity/tábory.

NABÍDKA
ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ SVČ
VÍTKOV NA ŠKOLNÍ
ROK 2017 - 2018 PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
6 – 8 let
Malý výtvarník
Malý sporťák
Mažoretky mladší
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
8 – 10 let
Florbal mladší
Badminton I.
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba I.
Mažoretky starší
Programování
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

Automodelářský I.
Keramika
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga

Gymnastika
Klub KaMeRa
Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Kynologický kroužek

10 – 12 let
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba II.
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský I.
Badminton II.
Florbal mladší
Karate
Keramika

12 – 15 let
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba II.
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský II.
Badminton III.
Karate
Florbal starší
Keramika
Klub KaMeRa
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www.semperitgroup.com

Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Kynologický kroužek
Stolní tenis
15 – 18 let
Keramika
Klub KaMeRa
Divadelní I.
Divadelní Quo Vadis
Kynologický kroužek
18 – 22 let
Divadelní I.
Divadelní Quo Vadis

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2017
Vítkovská lávka se stala pro
mnohé z nás již tradiční akcí
plnou zábavy, sportu, dobrého
jídla a pití, příležitostí k setkání
s přáteli… Snad právě proto
nám do organizování dalšího
ročníku vstoupila vyšší moc
s rekonstrukcí koupaliště a my
jsme stáli před rozhodnutím,
zda Lávku v letošním roce vůbec připravit. Po zvážení všech
pro a proti jsme se nakonec
rozhodli Lávku uspořádat hned
z několika důvodů:
• Lávka ve Vítkově je opravdu
tradice a tradice se dodržují
• Loňská návštěvnost (1567)
osob svědčí o tom, že lidé rádi
soutěží a že je Lávka baví, pro
někoho je to i srdcová záležitost
• Přemístění konání na stadion
nám umožní nevynechat přejezdy přes lávku na kolech a
trakařích, byť netradičně, ale o
to zábavněji. Totéž platí o soutěžích družstev.
• Lávku pro vás rádi připravujeme a těší nás vaše spokojenost
A nač se vlastně můžete těšit 5.
8. 2017 na již šestém ročníku
Vítkovské lávky? Areál stadionu
bude zpřístupněn od 13.00 a
program začne ve 14.00 hodin
kapelou Soul & Pepper Pavly
Barákové. V mezičase bude
probíhat klasická registrace soutěžících na přejezdy a na soutěže
družstev. Zhruba od 15.00 začneme soutěžit. Mezi přejezdy přes
lávku a soutěžemi družstev vystoupí kapela Katapult revival, po předání cen za soutěže vystoupí slovenská zpěvačka Kristína a pak
se na vás již těší Honza Gavelčík z Rádia Čas. Přejezdy i soutěže
družstev budou bohatě odměněny cenami, stejně jako pro letošní
Lávku připravený turnaj v „lidském“ stolním fotbálku, který nahradí
turnaj v plážovce.
A ostatní atrakce? Některé budou jen pro děti (soutěžení s Asterixem a Obelixem, malování v písku, skákací hrad, malování na
obličej) a některé pro všechny (barevné a svítící kérky, fotobudka

s okamžitým tiskem fotografií,
bunge running, simulátor dojení krávy).
Díky štědrosti sponzorů, kteří jsou s Vítkovskou lávkou již
dlouhodobě spojeni, čekají na
všechny soutěžící pěkné ceny.
U přejezdů budou oceněni
vždy první tři soutěžící, počet
soutěžících není omezen. Jinak tomu bude u soutěže družstev, kdy se mohou přihlásit
pouze 4 družstva se 3 členy a
budou soutěžit ve třech disciplínách. Vítězné družstvo získá celou pečenou kýtu, druzí
v pořadí dostanou soudky piva
a třetí poukaz na jídlo v hodnotě 200 Kč.
Lávka potěší nejen sportovně
založené jedince, kteří se utkají v soutěžích a svými výkony
určitě pobaví ostatní návštěvníky, ale i ty, kteří si přijdou na
Lávku jen odpočinout, popovídat si s přáteli, či si zatančit,
zazpívat, občerstvit se.
Pro ty, kteří by možná zapomněli, připomínáme, že se Vítkovská lávka koná i za deště,
před kterým nás ochrání partystany a tribuna. Vstupné zůstává opět lidové – 50 Kč, děti
do 120 cm mají vstup zdarma.
Soutěžní družstva se již teď
mohou hlásit na tel.: 605 55 11
36, nebo na e-mailu svc.reditelka@gmail.com, do přejezdů přes lávku se stačí přihlásit v den konání akce do 14.45 hod. Všechny další
informace najdete v informačních letáčcích, které jsou k dispozici
v informačním centru, v městské knihovně a u nás, ve Středisku
volného času Vítkov, jež pro vás organizuje program.
Za organizátory vás všechny srdečně zve
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA
10. června 2017 se naši mladí rybáři účastnili Rybářské olympiády
pořádané ČRS MO Vítkov ve spolupráci SVČ Vítkov, p. o. Rybářské
olympiády se zúčastnilo 5 družstev (Vítkov, Odry, Budišov nad Budišovkou, Leskovec nad Moravicí, Dvorce).
Družstvo MS Vítkov reprezentovali Michaela Matyášová, Radim Kugler, Jiří Kostka, Petr Kostka, René Lazecký, Daniel Krátký - vedoucí
Martina Janečková, Bořivoj Jaroš.
Naše družstvo se umístilo na 1. místě, 2. místo obsadilo družstvo
Oder, na 3. místě skončilo družstvo z Dvorců. Na 4. místě skončilo
družstvo Leskovce n. Mor. a na 5. místě družstvo Budišova n. Budišovkou.
Výsledky jednotlivců: Kategorie dívky: 1. Lucie Knapiková - MS
Leskovec n. Moravicí, 2. Klára Vašutová - MS Odry a 3. Michaela
Matyášová - MS Vítkov. Kategorie chlapci: 1. Vojtěch Hendrych MS Odry, 2. Michal Hicz - MS Dvorce a 3. René Lazecký - MS Vítkov.

Martina Janečková,
vedoucí rybářského kroužku
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217
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Společnost Ovod zaměřující se
především na odečty vodoměrů,
jejich opravy, ověřování nebo prodej
změnila svůj název na Vodotech.
Největším zákazníkem společnosti
jsou Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, pro které
kromě služeb v oblasti vodoměrů
zajišťuje také provoz zákaznické
linky.
„Naše společnost působí na
trhu od roku 2000. Od roku 2008
je naším jediným vlastníkem
španělská
Aqualia
Intech
působící v koncernu Aqualia.
Měníme náš vizuální styl, aby se
více přiblížil korporátní identitě
mateřské společnosti. Služby
pro naše zákazníky zůstávají
nezměněné a jejich spokojenost
je naší prioritou,“ říká ředitel
společnosti Vodotech Aleš Herman.
Vodotech provádí na základě
smlouvy se SmVaK Ostrava
odečty domovních a průmyslových
vodoměrů.
Zaměstnanci,
kteří
přicházejí s odběrateli do kontaktu,
budou
vybaveni
identifikační
kartičkou v souladu se změnou
názvu společnosti, změnou projde
také jejich oblečení, polepy na
autech, které využívají, internetové
stránky nebo firemní tiskoviny.
Zákazníků se tato změna při běžné
činnosti společnosti nijak nedotkne.

www.semperitgroup.com

MŠ KLOKOČOV
DĚKUJE
Mateřská škola Klokočov touto cestou děkuje majitelům
Vítkovské zemědělské s. r. o. za půjčení „koněbusu“
u příležitosti oslav Dne dětí. Umožňují tak dětem netradiční
návrat z Hadinky, kde chodí na pěší výlety, zpět ke školce.
Pro děti je jízda kočárem taženým koňmi nezapomenutelným
zážitkem.
Celodenní občerstvování včetně pitného režimu dětem zajistili
manželé Unzeitigovi. Připravili dětem také příhodné podmínky
a různá překvapení pro jejich pobyt a hru (deky, hračky, průlezky,
pamlsky..). Děkujeme!
Kolektiv
zaměstnanců MŠ Klokočov

ELIŠKA ZVÍTĚZILA I NA III. ROČNÍKU
TURNAJE BOXU ŽEN V KLOKOČOVĚ
V květnu se v Klokočově pořádal již III. ročník turnaje žen v boxu,
jehož se zúčastnilo 34 reprezentantek. Tentokrát se mezinárodní
účast rozrostla, přijely soutěžící z Polska, Ukrajiny a Slovenska.
Největší početní zastoupení měla česká reprezentace. Celé dva dny
se urputně bojovalo, děvčata v různých věkových kategoriích předvedla, co se vlastně v těch křehkých bytostech skrývá. Atmosféra
celého turnaje byla úžasná, a to jak mezi rozhodčími a soutěžícími,
tak hosty i diváky.
Klokočováci se opět dočkali třešinky na dortu. Po velkém boji v takto důležitém turnaji zvítězila klokočovská Eliška Cihlářová nad Vanesou Jurčíkovou. Moc jí gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
našeho oddílu.
Poděkovat musíme také sponzorům - panu Cholouškovi z ČBO,
bratrům Ivu a Bohuslavu Dvořákovým z firmy Bail, panu Špálkovi
z fy Unimetal, Michalu Axmannovi z firmy Axmann group a Richardu
Volnému z restaurace Františkův Dvůr. Celá akce byla podporována
Moravskoslezským krajem.
Dva nabité dny by nemohly proběhnout bez celkového zajištění
a organizace trenéra Petra Hlavny, který přípravě věnoval mnoho
času a sil. Jeho jméno láká do Klokočova i další boxery a na tréninky
chodí čím dál víc dětí. To je asi jeho největší zásluha. Předává to,
co dělal skoro celý život, našim dětem a vychovává si své nástupce.
Na tomto turnaji již vystupoval nový klokočovský rozhodčí - Michal
Axmann. Poděkování patří i všem těm neviditelným, bez kterých by
akce nedosahovala takového věhlasu nejen v boxerských kruzích.
Za TJ Klokočov Šárka Petrtýlová

Výstava voříšků a psů bez PP
ve Vítkově
V sobotu 10. 6. proběhl v areálu ZKO Vítkov na Budišovské ulici již
12. ročník výstavy voříšků a psů bez PP. Když před začátkem akce
začalo pršet a předpovědi tvrdily, že do 14 hodin nepřestane, zdálo
se, že déšť spláchne všechny naše dobré úmysly. Naštěstí se prokázalo, že pejskaři jsou stateční a pozitivně smýšlející lidé, a to za
všech okolností. Vystavovatelé vybalili veliké stany a z jejich útrob
se neustále ozýval smích. Ti, kdo právě stáli ve výstavních kruzích,
se zakuklili do kapucí a pláštěnek a psi si možná ani nevšimli, že
se děje něco neobvyklého. Inu, „Není počasí, do kterého by psa
nevyhnal“, praví klasik a má pravdu. Veselé reakce paniček, které
pozorovaly, jak jim prší na jejich vykoupané a vyčesané miláčky, nás
ujistily, že je to ta nejlepší parta, jakou jsme si mohli přát. Organizace
klapala jako vždycky, z udírny voněla uzená žebra, v klubovně hřála
kamna a podávala se horká káva, takže to byl vlastně příjemný den.
Díky všem zúčastněným za pozitivní přístup a veselou mysl. Díky
organizátorům za nasazení, s jakým se snažili vytvořit pro všechny
přátelské prostředí. A v zastoupení spokojených vystavovatelů děkuji sponzorům za jejich podporu, bez které bychom nemohli takové
akce vůbec pořádat.

KALENDÁŘ AKCÍ
15. 7.
18.00 hod.

INKOGNITO
Divadelní představení souboru Quo Vadis, který
tímto vystoupením v knihovně symbolicky oslaví
5. výročí založení.
Zahrada městské knihovny
Vstupné: 30 Kč

Připravujeme
19. 8.

FAIR TRADE SNÍDANĚ

2. 9.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA

2. 9.

DNY BEZ ÚRAZŮ – POHÁDKOVÝ LES
(přesunuto z 10. 6.)

16. – 22. 9.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY NA TÉMA
„ČISTÁ, SDÍLENÁ A INTELIGENTNÍ
MOBILITA“.

Program na měsíc červenec v NZDM Tunnelu
„Velké prázdniny – bacha na úrazy“
4. 7.
10. 7.
12. 7.
13. 7.
17. 7.
19. 7.
20. 7.
24. 7.
26. 7.
27. 7.

Hra – Hádej, kdo jsem?
Turnaj v piškvorkách
Filmové odpoledne
Beseda „Jaké úrazy o prázdninách se mohou stát?“
Turnaj v pexesu
Filmové odpoledne
Beseda „První pomoc - ukázky“
Turnaj „Člověče, nezlob se“
Filmové odpoledne
Beseda „Prevence proti úrazům“

PROGRAM LETNÍHO KINA SVČ VÍTKOV
7. 7.

Sirotčinec slečny Peregrinové (dobrodružný, USA)

15. 7.

Revival (komedie, ČR)
+ hudební sobota (BASECELL live)

22. 7.

Mamma Mia
+ divadelní sobota (koktejl muzikálových, divadelních
a filmových písní). „On má zase jinou aneb Život je jedno
velké divadlo“ Představí se umělci z Hudebního divadla v
Karlíně

28. 7.

Já, kocour (komedie, Francie)

11. 8.

Bohové Egypta (dobrodružný, fantasy, USA)

(1. 7. – 31. 8. 2017)

18. 8.

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda (animovaný, USA)

25. 8.

Velká čínská zeď (dobrodružný, fantasy, USA)

1. 9.

Trollové (animovaný, komedie)

8. 9.

Špunti na vodě (komedie, ČR)

Po
Út
Stř
Čt

9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00

Pá

zavřeno

15. 9.

Trhák (komedie, ČR)

Půjčovní doba městské
knihovny v době letních
prázdnin

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