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Několik slov starosty
Dopravní situace ve Vítkově není vůbec jednoduchá. O aktuálních
omezeních vás pravidelně informujeme na našich webových
stránkách i ve Vítkovském zpravodaji. Minulý měsíc jsme zahájili
další dvě stavby, u kterých je investorem město. Jedna se nachází
v Komenského ulici, kde jsme začali budovat nové parkoviště,
které bude prioritně sloužit základní škole a gymnáziu. Rodiče už
budou moci bez obav dovézt na nové parkoviště své děti, které
potom půjdou do školy, aniž by musely přecházet cestu nebo byly
jinak ohroženy dopravou. Předpokládáme, že parkoviště bude
s parkovacím kotoučem. V době školního vyučování bude parkování
omezeno na určitou dobu, jinak bude možno parkovat bez omezení.

Druhou stavbu máme v Budišovské ulici naproti stávající autobusové
zastávce, kde se buduje záliv a nová autobusová zastávka. Ta
stávající na náměstí je zcela nevyhovující. Součástí stavby je
také chodník, který povede na náměstí. Protože je tato investice
podpořena ﬁnanční dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
bude pro zvýšení bezpečnosti chodců stávající přechod do Lidlu
nejenom nasvětlen, ale bude rovněž opatřen semaforem. Bude
to první semafor ve Vítkově. Jistě vás napadne, že by se mohl
více uplatnit na jiném místě, např. mezi autobusovým nádražím a
prodejnou Penny, případně že by bylo potřebnější řešit křižovatku
na náměstí, kde se v době dopravní špičky tvoří kolona vozidel
na Budišovské ulici. Jsme si toho vědomi, ovšem jednalo by se
o mnohem větší investici, navíc v současné době ani nemáme
prověřeno, zda by se dala tato křižovatka takto řešit.

Město koupilo dům č.p. 147 v Komenského ulici (na odbočce na
Lesní). Byl už dlouho neobydlený, pokud nepočítám nezvané
návštěvníky. Nechali jsme ho vyklidit, i když přesnější slovo by
bylo vyčistit, a taky zabezpečit. V domě se nacházejí čtyři bytové

jednotky, které bychom chtěli opravit. Proto rada města schválila
po poptávkovém řízení projektanta, který vypracuje podklady pro
stavební povolení a pro realizaci rekonstrukce. Je to v časové tísni,
protože v září si chceme podat žádost o dotaci. Pokud to stihneme,
tak je velká pravděpodobnost, že budeme úspěšní. Pak bychom
nejenom získali další čtyři byty, ale opravili dům, který naše město
začínal hyzdit.

Na závěr bych vás rád pozval na veřejné projednávání problematiky
rozvoje sportu ve městě, které se bude konat 13. srpna od 16 hodin
v sále městského úřadu. Uvítáme nejenom zástupce organizovaného
sportu, ale i ostatní občany, kteří by chtěli svými názory přispět
k vybudování zázemí i pro neorganizované aktivity pro všechny
věkové skupiny našich obyvatel.
Pavel Smolka

Aktuálně z radnice
Vzhledem k tomu, že rada i zastupitelstvo města jednaly 26.
a 27. června, tedy po redakční uzávěrce červencového zpravodaje,
níže přinášíme informace z těchto jednání. V červenci ani rada ani
zastupitelstvo nezasedají a další jednání jsou naplánována až na
srpen.
Rada schválila navýšení početního stavu pracovníků Městské
police Vítkov. neboť se město v součinnosti s Agenturou pro sociální
začleňování přihlásilo do Operačního programu Zaměstnanost
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Prevence kriminality
v gesci Ministerstva vnitra ČR, kde získalo dotaci na projekt Asistent
prevence kriminality Vítkov. Dotace se týká vytvoření pracovních
pozic pro dva pracovníky obce vč. jejich platu, pracovního zázemí,
pracovních pomůcek a dalších nákladů s tímto spojených po dobu
3 let.
Zastupitelstvo schválilo seznam problémů vzešlých z veřejného
projednání TOP 10 města Vítkova a ověřovací ankety, mezi které
patří zřízení ordinace zubního lékaře, využití komplexu nemocnice,
vybudování cyklostezky a chodníku pro pěší Vítkov – Balaton,
rekonstrukce hřiště u ZŠaG, výstavba cyklostezky Prostřední Dvůr
– Lesní Albrechtice a další. Odboru služeb a oddělení kultury uložilo
kroky k řešení či plnění těchto podnětů.
Dále pak zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o realizaci „Dne
města – Vítkov 2018“ a stanovilo termín příštího ročníku dne města,
a to na 1. červen 2019.
Nejvíce diskutovaným bodem jednání ZM bylo stanovení ceny
prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domků po pravé straně
silnice ve směru z Vítkova do Nových Těchanovic, na konci obce.
Vzhledem k tomu, že náklady na vybudování sítí budou činit cca 18
mil., vychází 1 m2 na 1.700 Kč. Stanovená základní kupní cena je
ve výši 600 Kč. Prodej proběhne obálkovou metodou. Záměr bude
zveřejněn také na stránkách města.

Na základě doporučení rady zastupitelé souhlasili s návrhem
Plánu rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018
až 2022 dle důvodové zprávy, dále pak uložili mimo jiné zajistit
veřejné projednávání návrhu a předložení konečného návrhu se
zapracovanými připomínkami zastupitelstvu města ke schválení.
Zastupitelstvo souhlasilo s celoročním hospodařením města. Město
hospodařilo v roce 2017 v souladu s rozpočtem města. Celkové
příjmy dosáhly v roce 2017 výše 145 745 716,75 Kč. Celkové
výdaje dosáhly v roce 2017 výše 152 961 840,39 Kč. Saldo příjmů
a výdajů je záporné a činí 7 216 123,64 Kč. Do rozpočtu město
získalo 24 903 960,78 Kč neinvestičních dotací a 4 118 740,95 Kč
investičních dotací. Město do oprav majetku vložilo 12 113 322,19
Kč a investovalo do svého rozvoje částku 43 166 450,93 Kč. Z toho
největší investiční akci byla rekonstrukce městského koupaliště ve
výši 18,268 mil. Kč a investice do energetických úspor bytových
domů ve výši 4,6 mil. Kč.
S ohledem na aktuální požadavky občanů zastupitelé schválili novou
směrnici „Pravidla tvorby a užití prostředků FRB“. Důvodem k jejímu
vydání je doplnění účelu, na který lze získat půjčku z FRB – přípojky
inženýrských sítí k domu ve výši až 100 tis. Kč se splatností 5 let
a úrokem ve výši 3% p. a. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
Vzhledem k tomu, že se blíží nové volební období r. 2018–2022,
zastupitelé stanovili počet zastupitelů na 21, což je stejné jako
v tomto období.
Všem, kteří tento příspěvek dočetli až do konce, přeje vedení města
hezkou letní dovolenou (nejen jim, ale všem občanům).
Oldřich Huška
1. místostarosta města

pozemky pro
výstavbu
rodinných domů
Město Vítkov zveřejňuje záměr prodat části pozemků parc. č.:
• 1144 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č. 1144/1,
• 1148 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č. 1148/1,
• 1152 trvalý travní porost, dle GP č. 3068-101/2017 parc.
č. 1152/1,
• 1156 ostatní plocha, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č. 1156/1,
• 1303/1 orná půda,
• 1304 orná půda,
(všechny výměry budou upřesněny geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov, za účelem výstavby 8 RD takto: výběr
kupujícího obálkovou metodou za minimální nabídkovou kupní
cenu Kč 600,-/m2 nepodnikající fyzické osobě, dle přiloženého
nákresu. K této ceně bude připočtena DPH.
Výběr kupujícího proběhne obálkovou metodou dne 10. září
2018 ve velkém sále MěÚ Vítkov od 15:00 hodin.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209,
R. Vyklický, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17
hodin, nebo telefonicky na čísle 556 312 274.
Písemné žádosti o prodej pozemku zasílejte na Město Vítkov,
ﬁnanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději
do 31. srpna 2018 (včetně).

Městská policie v červnu 2018
4. června, krátce po jedné hodině odpoledne, přijala MP Vítkov
oznámení o krádeži dřevní hmoty, uskladněné v areálu vlakového
nádraží ve Vítkově. Hlídka MP Vítkov na místě nezjistila žádné
osoby, avšak zcizená a uskladněná dřevní hmota byla nalezena
na nádvoří blízkého činžovního domu v Klokočovské ulici. Strážníci
na místě napočítali 83 ks dřevěné kulatiny, o níž nikdo nevěděl, jak
a kým byla na místo dopravena. Za asistence strážníků si zcizenou
dřevní hmotu, v hodnotě okolo 2.000 Kč převzali zástupci majitele.
Událost byla zdokumentována a postoupena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku, spáchaného způsobením škody na majetku
krádeží. V případě, že se podaří zjistit pachatele krádeže, hrozí mu
pokuta až do výše 50.000 Kč a v případě opakovaného přestupku
až do výše 70.000 Kč.
Podezřením z přestupku proti pořádku v územní samosprávě
se bude zabývat správní orgán, kterému byly postoupeny
tři případy porušení nařízení města Vítkova o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje, zjištěné na území města. 5. června kolem
poledne byli zjištěni dva muži z Ostravy a Albrechtic ve věku 21
a 28 let, kteří měli nabízet služby v oblasti dodávky elektrické
energie. Dále 19. června kolem čtvrté hodiny odpoledne nabízeli
v místní části Klokočov služby mobilního operátora tři muži z Ostravy
ve věku 19-21 let. Poslední případ byl zaznamenán 27. června kolem
poledne v Budišovské ulici, kde 43letý muž z Partutovic a 22letá
žena z Havířova nabízeli služby energetické společnosti. Ve všech
případech strážníci nabízení podomních služeb na místě zakázali
a seznámili osoby s dalším postupem, tedy postoupením správnímu
orgánu. V případě uznání viny hrozí jednotlivým osobám pokuta až
do výše 100.000 Kč.

Krátce po čtvrté hodině odpolední 6. června byli strážníci přivoláni
do pobočky Úřadu práce na Luční ulici ve Vítkově, kde se nacházel
muž, který se choval hrubě a vyhrožoval pracovnicím úřadu.
Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že 48letý muž z Čermné ve
Slezsku vyhrožoval rozbitím zařízení úřadu v případě, že jeho dcera
nedostane sociální dávky. Strážníci na místě zklidnili situaci a muže,
který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, vyvedli
ven, kde se podrobil dechové zkoušce na alkohol. Tato zkouška
byla pozitivní s hodnotou 2 promile alkoholu v dechu. Muž byl poté
předán rodinným příslušníkům, kteří se za něj zaručili a doprovodili
jej do místa bydliště. Muži za přestupek proti občanskému soužití
nyní hrozí u správního orgánu pokuta až do výše 15.000 Kč nebo do
výše 30.000 Kč v případě opakovaného jednání.
Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově byl postoupen případ
krádeže dřevní hmoty, který strážníci zaznamenali 10. června kolem
půl desáté hodiny večerní. Uvedeného dne došlo ke zcizení 19 ks
dřevěné kulatiny ze skládky v areálu vlakového nádraží a jejímu
odvozu do jednoho ze sklepů v jednom z domů v Klokočovské
ulici. Strážníci zjistili, že krádež dřeva mají na svědomí dva muži
z Vítkova ve věku 31 a 41 let. Vzhledem k trestní minulosti obou mužů
byla věc předána Polici ČR a v případě uznání viny a odsouzení jim
hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až tři léta, pokud byli v posledních
třech letech odsouzeni nebo potrestáni za přečin krádeže.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Omezení provozu na silnici č. II/442 Budišovská - Oderská pokračují
Přinášíme aktualizované informace o průběhu prací na rekonstrukci
vodovodu a rekonstrukci silnice.
Opravy kanalizačních šachet v průběhu června 2018 byly posledními pracemi na rekonstrukci vodovodu. Stavba je dokončena
a hlavním cílem v současné době zůstává udržitelnost bezpečného
průjezdu místy zasypaných překopů. Tento stav potrvá do doby zahájení prací na pokládce nové vozovky. O průběhu prací podáváme
následující informaci:
Pod částečnou uzavírkou probíhá:
Budišovská od 21. 6. do 14. 8. 2018
- oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská - Wolkerova
Oderská od 15. 8. do 14. 9. 2018
- oprava opěrné zdi „u mlýna“
Oderská 16. 8. 2018
- frézování v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru po Oderské ulici

Budišovská od 15. 8. do 16. 8. 2018
- frézování povrchu v úseku od železničního přejezdu po náměstí

Oderská od 31. 8. do 1. 9. 2018
- pokládka nového povrchu vozovky v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80 m od této křižovatky ve směru
po Oderské ulici
Silniční provoz bude veden vždy po polovině vozovky.

Budišovská od 17. 8. do 22. 8. 2018
- recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky
v úseku od železničního přejezdu po vjezd k autodopravcům

Pod úplnou uzavírkou probíhá:

Budišovská od 23. 8. do 30. 8. 2018
- recyklace podloží + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od
vjezdu k autodopravcům po náměstí

Wolkerova od 9. 6. do 14. 8. 2018
- oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská-Wolkerova
Oderská, Úvozní od 23. 7. do 14. 8. 2018
- frézování + pokládka nového povrchu v úseku od křižovatky Švermova po konec obce

Oderská od 15. 9. do 30. 9. 2018
- oprava opěrné zdi „u mlýna“
Silniční provoz bude veden po určených objízdných trasách.
Zpracoval: Jiří Grigier

Hledáme náhradní rodiče
Propagace náhradní rodinné péče má v Moravskoslezském kraji
dlouholetou tradici. Kampaň „Dejme dětem rodinu“ je na území
kraje realizována již od roku 2010. Jejím cílem je získání náhradní
rodinné péče (dále jen „NRP“) pro co nejvíce dětí, žijících v dětských
centrech a dětských domovech. V ústavních zařízeních přesto stále
žijí dětí, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. NRP je
poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být
z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. V současné
době jsou pouze výjimečně do NRP svěřováni sirotci, kterým oba
rodiče zemřeli. V naprosté většině se jedná o děti, které sice mají
matku a otce nebo alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o ně nechtějí
nebo nemohou starat.
NRP je forma péče o děti, která dává dětem možnost vyrůstat
v přirozeném rodinném prostředí, jež má pozitivní vliv na vývoj dětí.
Péče o děti v jiném výchovném prostředí, než v jejich biologické
rodině má v Česku tyto formy:
1. osvojení,
2. svěření do péče jiné osoby,
3. pěstounská péče,
4. poručenství.

Město
řízení
dotací
služeb

Vítkov vyhlašuje výběrové
na poskytnutí individuálních
pro poskytovatele sociálních
na rok 2019

Stejně jako v minulém roce je poskytovatelům sociálních služeb
na území města Vítkova otevřena možnost podat si žádost
o dotaci z rozpočtu města na rok 2019.
Město Vítkov má schváleny Zásady pro poskytování individuálních
dotací z rozpočtu města Vítkova v sociální oblasti za účelem
podpory rozvoje činností nekomerčního charakteru v oblasti
sociální dle zákona č. 108/2006 Sb. Na základě těchto zásad
mají všichni poskytovatelé sociálních služeb ve Vítkově možnost
podat si žádost o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu
města na rok 2019.
O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby, které provozují
sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb. na území města
Vítkov a mimo území pro občany Vítkova. Do dotačního řízení
se žadatel přihlašuje žádostí na předepsaném formuláři. Žadatel
dodá kromě této žádosti také veškeré přílohy (viz Zásady
a metodika pro poskytování individuálních dotací), a to jak
v tištěné podobě, tak elektronicky na adresu podatelna@vitkov.
info. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách
města Vítkova.
Žádost o dotaci na provoz sociální služby je nutné podat
nejpozději do 30. 9. 2018 na předtištěných formulářích. Všechny
zaevidované žádosti projdou schvalovacím procesem v rámci
pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb.
Po schválení rozpočtu města na následující rok budou žádosti
předloženy zastupitelstvu města Vítkova a to následně rozhodne,
které žádosti budou podpořeny a v jakém ﬁnančním objemu.
Celkový objem dotací poskytovaných žadatelům je limitován
objemem prostředků, jenž je na tyto účely v daném roce vyčleněn
ve schváleném rozpočtu města Vítkova. Finanční prostředky
lze použít pouze na ﬁnancování sociálních služeb, které jsou
zajišťovány poskytovateli sociálních služeb občanům města
Vítkova podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcí vyhlášky
č. 505/2006Sb. Město Vítkov chce touto ﬁnanční podporou
přispět k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na svém území.
Podmínky dotačního programu, formuláře, včetně kontaktních
osob, na které je možné se v případě potřeby obrátit, jsou
zveřejněny na webových stránkách města: https://www.vitkov.
info/mestsky-urad/komunitni-planovani/zakladni-dokumenty/
Jana Molková

Pokud je dítě z rodiny odebírané, většinou se umisťuje do pěstounské
péče na přechodnou dobu, kde může být po dobu jednoho roku.
Stát se pěstounem znamená projít procesem, jehož pravidla
a formální náležitosti upravuje správní řád a zákon o sociálně-právní
ochraně dětí. První nápad či úvaha o tom, že byste mohli do rodiny
přijmout děti, které se narodily jiným rodičům, přichází různě. Ať už
ten prvotní impuls přijde odkudkoliv, je to začátek cesty, po které
se vydáte, její výsledek je v nedohlednu a může mít velmi různou
podobu.
Zvážili jste všechna pro a proti, chcete-li pokračovat na cestě
k pěstounství, zajděte na Městský úřad ve Vítkově, náměstí Jana
Zajíce 4, odbor sociálních věcí, kde Vám rádi zodpovíme další Vaše
otázky, předáme Vám příslušné tiskopisy a poradíme Vám s jejich
vyplněním. Návštěvu je možné si předem domluvit s Mgr. Hanou
Klapetkovu, vedoucí odboru sociálních věcí, e-mail: klapetkova@
vitkov.info, tel.č. 556 312 222.
Další informace můžete získat i na webových stránkách www.
dejmedetemrodinu.cz nebo přijďte dne 13. 10. 2018 na Den
pěstounství do Dolní oblasti Vítkovice z. s.

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

29. srpna 2018 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

Kompostéry
na biologický odpad
Technické služby města Vítkova získaly dotaci z ministerstva
životního prostředí na pořízení 500 ks kompostérů o objemu 900
litrů na biologicky rozložitelný odpad.
Evidence zájemců probíhá v červenci a srpnu 2018 na Technických
službách Vítkov.
Objednávky na kompostéry za TS vyřizuje:
Králová Marie
tel: 734 738 821
e-mail: kralova@tsvitkov.cz
Kompostéry budou vydávány v tomto pořadí:
1. Obyvatelé trvale žijící v místních částech města Vítkova,
2. Obyvatelé trvale žijící ve Vítkově, kteří nemají zapůjčeny hnědé
nádoby na svoz biologicky rozložitelného odpadu,
3. Ostatní občané trvale žijící ve Vítkově.
Po ukončení evidence bude probíhat následná distribuce.
Kompostéry budou vydávány na vratnou zálohu za zapůjčení ve výši
200 Kč a bude uzavřena smlouva o výpůjčce kompostéru.
S dalším postupem ohledně jejich vydávání budou občané
seznámeni.

Quo Vadis opět po roce v knihovně
Předposlední červencovou sobotu, jako již tradičně poslední léta,
se na zahradě knihovny uskutečnila další premiéra divadelní hry
souboru Quo Vadis – Sluha svého pána. Při této příležitosti jsme
poprosili aktéry o menší kolektivní a hodně neformální rozhovor.
Léto, čtvrtý rok po sobě, zahrada knihovny, čtvrtá premiéra
v řadě. První rok to byla Pruhovaná Marry v rámci festivalu
Komín, kde byla na zahradě knihovny malá scéna. Další rok jste
se již na Komíně neukázali, ale v knihovně měla premiéru hra
Nikdy sám.

Dan: To byl spíše jenom takový vtípeček. Jsem si včera vyvrtnul
kotník … no a to je celé. Takže jsem si vzal hůlku od Michala
a museli jsme to celé poupravit.
Michal: Jen bych chtěl dodat, že jsme soubor takový … no velmi
často zdravotně indisponovaný.
Je to tradice, že co léto, to premiéra hry v knihovně?

Michal: V následujícím roce jsme vystoupili na Komíně s reprízou
hry Dokud nás smrt nerozdělí. V loňském roce jsme v knihovně
představili hru Inkognito, kterou jsme kvůli dešti odehráli v sále
knihovny. Letos počasí vyšlo, bylo objednáno dva týdny dopředu.

Michal: My bychom byli rádi, aby to byla tradice. Aspoň já to tak
vnímám, hlavně z toho titulu, že je zde parádní spolupráce. Martina
a Ivana z knihovny jsou moc ochotné, máme tu zázemí, královsky
se o nás starají. Moc se nám líbí ta komorní scéna, těch 40 lidí vždy
přijde. Já bych byl rád, aby z toho byla tradice. Musím se přiznat, že
ze všech těch štací mám knihovnu nejraději. ¨

Denis: No za ty prachy …
Honza: Inkognito? Co to bylo? … Jo aha, to bylo dobré, fakt se mi to
líbilo (Pozn. redakce: zjištění Honzy poté, co mu bylo napovězeno,
že tam hrál hlavní roli).
Asi je zbytečné vás čtenářům představovat, ale přesto, máte
v souboru nového člena, tak by se nám mohl představit.
Vašek: Jmenuji se Václav. Drobný! Toť vše! Jsem z daleka, jsem
z Ústí nad Labem. Ale sem do Vítkova jezdím asi 8 let. Na prvním
představení jsem byl asi před čtyřmi lety. A protože se sem stěhuji,
napadlo mě, že bych se vetřel do souboru. Takže jsem přišel po
kolenou k Michalovi a prosil.
Na facebooku jsem si ve videoupoutávce na představení
nemohl nevšimnout, že někdo v souboru končí.

Dan: Není to z ruky, máme to kousek. Není to půl roku stresu,
prostě se sejdeme, něco sepíšeme … tedy Michal to sepíše. A proto
je to radost tady hrát, hry i my jsme uvolnění. Máme čas si před
představením dáchnout, vše stiháme a nejsme ve stresu jako jinde.
Většinou dojedeme na představení pozdě, nestíháme vše dokonale
přichystat a nakonec to divadlo nemá takovou energii, jakou by
mohlo mít. Dnes jsme tomu předešli.
Denis: Jsme doma tady! Něco potřebuješ, zavoláš někomu, ono se
to sežene, postaví …
Honza: Domluví se to lehce, je to odpočinek. A my si hrajeme!
Michal: Bereme to tady jako doma. Quo Vadis nemá domácí scénu.
Bohužel se nám nedaří ve městě sehnat prostory pro stálé zkoušení.
Musíme si pronajímat prostory, to stojí peníze, sháníme dotace…

Sluha svého pána
Tak se budeme těšit na podzim a za rok zase v knihovně.
Honza: Možná i dřív, rádi bychom něco střihli třeba na Vánoce … na
zahradě. Nějakou pohádku, přivezeme stromek …
Dan: Aspoň nebude takové vedro.
Michal: Pro Vaška bychom třeba už teď měli roli vánoční koule…
Jen abych nemusel viset vedle tebe ...
Honza: Pro doplnění, pan Drobný má asi 180 cm a 110 kg.
Vašek: Je mi 21 let, jsem nezadaný a studuji medicínu, měl bych být
záchranář. Takže pokud by měla některá slečna zájem …
Chtěli byste něco doplnit závěrem?

A právě v knihovně nám bezplatně poskytnou prostory na
představení, nemusíme nikomu prokazovat, co je obsahem našich
her. Prostě vymyslíme hru, termín, plakát, dáme to na facebook
a jedeme. Jinde to tak jednoduché není. Je za tím mnoho lítání,
rekvizity dát dohromady, postavit scénu, obvykle něco zapomeneme,
takže třikrát do Opavy a zpět.
A co do budoucna?

Michal: Rád bych všem dal své číslo účtu, kam je možné zasílat
sponzorské dary, protože nemáme jako soubor z čeho žít … Ale
vážně, pokud by se našel nějaký mecenáš a soubor podpořil,
budeme jen rádi, neboť prakticky vše hradíme z vlastních zdrojů.
Byť fungujeme pod SVČ Vítkov, tak třeba pronájmy prostor musíme
hradit, sháníme dotace. My jako Quo Vadis se považujeme za
místní, vítkovský soubor, velmi rádi zde hrajeme a také bychom
uvítali i výraznější místní podporu. I na sociálních sítích vystupujeme
jako Quo Vadis Vítkov.
Jan Dušek

Michal: My jsme si řekli, že bychom jednou chtěli vzít nějakou
naši hru a vytěžit z ní maximum. Takže tuhle bychom rádi hráli
do konce roku. To, co tady sedí, tak to je složení souboru, které
funguje. Quo Vadis je sice větší soubor, zkoušíme ještě jednu
větší hru, dvouhodinovou, jejíž premiéra by měla být na podzim,
ale bohužel vzhledem k časovým možnostem ostatních členů je
velmi těžké tu hru dát dohromady. My jako soubor vždy pracujeme
na dvou hrách zároveň. Máme rozpracovanou velkou hru a vedle
toho Sluhu svého pána v tomto složení budeme hrát do konce roku.
Domluvené máme Vrchy, předběžně na 15. září. Dnes se na nás
byli podívat ze Stěbořic a nabídli nám možnost vystupovat u nich.
Jsem rád, že nejlepší reklamu si děláme vlastními výkony, že lidi
na nás chodí. Takže nejbližší plány jsou objet okolí s touto hrou
a na podzim představit Vítkovou novou velkou hru – večerní komedii
Zajíc v pytli. Datum zatím nemáme. Je to celkem vtipné vzhledem
k našemu věku říct - ale náš soubor zestárnul, už nejsme gymnazisti,
většina je různě po republice za prací, na studiích, na brigádách,
takže toho času moc není.

Registrace na https://vitkov.mobilnirozhlas.cz/
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Vystoupej na svůj vrchol
Skvělá parta lidí, skvělá
nálada, skvělé počasí – co
víc si přát při zdolávání
jesenických vrcholů.
Vítkovští senioři se v rámci
projektu Vystoupej na svůj
vrchol,
podporovaného
ﬁnančně Moravskoslezským
krajem a městem Vítkov,
zapojili do předposlední
aktivity
tohoto
projektu
– výstupu na Praděd.
Trasa dlouhá 14 km vedla
z Ovčárny na Praděd,
Švýcárnu,
Slatě,
Malý
Jezerník a Červenohorské
sedlo.
A kam vyrazíme příště? Na
beskydskou Lysou horu.
Čeká nás větší převýšení,
ale v Jeseníkách všichni
ukázali, že mají natrénováno
z jarních kondičních vycházek a cvičení.
Vyrážíme 20. srpna a máme
ještě 7 míst volných.

Pomáhali jsme tibetským dětem

Oběhnout celý Tibet není jen tak. V sobotu 14. 7. ráno běžela
skupina běžců na vítkovském stadionu nejen pro své zdraví, ale
také pro dobrou věc.
Dana, Dáša, Dorota, Erik, Martina, Zuzana a Daniela uběhli 45,6
km pro tibetské děti žijící a studující v Tibetan Homes Foundation v
Mussoorie.

Za každý uběhnutý kilometr, obdrží nadace
MOST ProTibet, o.p.s. 1 Kč od Mystic Temple.
Pokud jste se nemohli připojit, běháte a chcete
podpořit studia mladých Tibeťanů, podívejte
se na stránky https://www.protibet.cz/bezimsrdcem-protibet/, kde najdete podrobnosti, jak
se zapojit do projektu individuálně.

Je Vítkov připraven na stárnutí populace?
Stárnutí populace je významným současným fenoménem, který je
patrný nejen v České republice a Evropě, ale na celém světě.
Právě proto je potřeba, aby především obce byly na tuto skutečnost
připraveny a byly schopny pro své seniory vytvářet a neustále
zlepšovat životní podmínky.
Ve Vítkově a jeho místních částech žije v současné době 1.620
obyvatel starších šedesáti let, tj. 27,7% z celkového počtu obyvatel
města. Z tohoto počtu je 938 žen a 682 mužů. Podobná situace je
v celém ORP Vítkov.
Právě proto jsme se sešli 18. července na veřejném projednání,
abychom získali podněty, nápady a seznámili se s názory vás
občanů ke „Koncepci přípravy na stárnutí populace ve Vítkově na
období následujících 15 let“.
Koncepce se bude tvořit během prázdninových měsíců a bude
vodítkem pro zastupitelstvo města při jeho strategickém plánování.
Se zápisem z veřejného projednání se můžete seznámit na
webu města (https://volnycas.vitkov.info/zdrave-mesto/verejnaprojednavani/). Máte-li podnět nebo dobrý nápad k této problematice,
který by bylo dobré do koncepce zapracovat, pošlete nám ho,
prosím, do 15. srpna na adresu olbertova@vitkov.info.

Rozkvetlá okna – pohled, který potěší
20. července proběhlo vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé okno“ a bylo opravdu na co koukat. Bohaté převisy fuchsií, muškátů i petunií.
Mohutné červené pelargónie byly milou vzpomínkou na prázdniny u babičky.
Město Vítkov vyhlásilo velkou letní soutěž „Rozkvetlé okno“, jež má u nás dlouholetou tradici. Jsme rádi, že se mnoho občanů v našem
městě věnuje této krásné volnočasové aktivitě, která potěší oko kolemjdoucích. A věřte, že to není jen záležitost estetická, ale zeleň
u rodinných domků, na balkónech i za okny bytů vytváří ve městě příjemné klima – zvlhčuje suché městské ovzduší, zachycuje prach,
produkuje kyslík.
Děkujeme všem, kdo přispívají ke krásnému vzhledu našeho města. A kdy se dozvíte výsledky? Slavnostní vyhlášení proběhne 22. září
ve 14.00 hod. v rámci akce
Za plotem v městském
parku.
Kdo jste nestihli podat
přihlášku
do
soutěže
Rozkvetlé okno, můžete
se zapojit do kulinářské
soutěže „Sladký podzim“
a
s
přípravou
začít
hned. Protože právě teď
dozrávají v zahradách
první „žňovky“ a z nich
jsou opravdu ty nejlepší
jablečné přesnídávky.

Městská knihovna
ve Vítkově o
prázdninách
PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA V KNIHOVNĚ
(1. 8. – 31. 8. 2017)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

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

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 20.
srpna do 14. září 2018 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 si nelze předem rezervovat.
placená inzerce

REKLAMACE DOVOLENÉ
Máme polovinu prázdnin a čas čerpání zasloužených dovolených
je tak v plném proudu. Dovolená je pro většinu z nás zdrojem
odpočinku a energie po náročném pracovním roce. Těšíme se
na ni celý rok a chceme si ji užít. Ne vždy se však vše vydaří
přesně podle našich představ a ne vždy vytoužená dovolená
probíhá tak, jak cestovní kancelář slibovala.
Jako každý rok o tomto čase přibývá v poradnách Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. dotazů týkajících se reklamací
zájezdu. Zatímco špatné počasí nebo zákaz koupání kvůli aktuálně
vysokým vlnám reklamovat nelze, a to i přesto, že nám to dovolenou
dokáže pěkně zkazit. Existují však situace, které zákazníka opravňují
podat u cestovní kanceláře reklamaci a požadovat okamžitou
nápravu, slevu z ceny zájezdu, náhradu škody či dokonce náhradu
za nemajetkovou újmu za tzv. narušení dovolené. Jak při reklamaci
dovolené postupovat, jaké jsou stanovené lhůty, na koho se obracet
a co mohou zákazníci po pořadateli zájezdu požadovat? Sdružení
spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. přináší odpovědi na tyto a další
otázky.
Paní Jana s manželem se rozhodli vzít vnoučata na dovolenou
a za nemalý peníz zakoupili u cestovní agentury týdenní zájezd
na jeden ze středomořských ostrovů. Vzhledem ke svému věku
i věku dětí si vybrali hotel s několika venkovními bazény, kde pro
ně měl probíhat i bohatý animační program. Po příletu však nastalo
obrovské rozčarování, když místo krásných bazénů, které slibovaly
fotky v katalogu, našli pouze jeden se špinavou vodou, další byly z
technických důvodů vypuštěny a žádný animační program u nich
tudíž neprobíhal. Jak by měl zákazník správně postupovat, když
zjistí, že některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu
není poskytována v souladu se smlouvou?
Na koho se obrátit?
Předně je potřeba zdůraznit, že zákazník by měl zjištěnou vadu
zájezdu vytknout bez zbytečného odkladu, tedy nejlépe ihned na
místě. Zároveň by měl sám určit přiměřenou lhůtu k odstranění vady.
Pokud je zapotřebí okamžité nápravy, např. pokud dostal zkažené
maso k večeři, pak lhůtu určovat nemusí.
Podle situace se může obrátit buď přímo na recepci hotelu,
(např. pokud požaduje výměnu pokoje), ale ideální je kontaktovat
pořadatele zájezdu, např. prostřednictvím delegáta.
Za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu totiž zákazníkovi
primárně odpovídá pořadatel zájezdu – CK, a to bez zřetele na
to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby jiné osoby,
např. provozovatel hotelu nebo dopravce. Za tímto účelem je CK
povinna předat zákazníkovi jméno, adresu, telefonní číslo a email
místního zástupce pořadatele, kontaktního místa nebo jiné služby,
které zákazníkovi umožní urychleně pořadatele kontaktovat
a účinně s ním komunikovat, požádat o pomoc ocitne-li se zákazník
v nesnázích, nebo uplatnit reklamaci.
Reklamovat mohla paní Jana i u cestovní agentury, která jí
prodej zájezdu zprostředkovala. Cestovní agentura má totiž nově
povinnost přijmout zprávy, požadavky nebo stížnosti zákazníka
týkající se zájezdu, jehož prodej zákazníkovi zprostředkovala, a bez
zbytečného prodlení je předat pořadateli zájezdu.
Pokud nedojde k okamžité nápravě, měl by zákazník trvat na sepsání
protokolu o vadách zájezdu a případně si zdokumentovat celou
situaci, pořídit fotograﬁe atd. Pokud pořadatel zájezdu neodstraní
vady zájezdu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může
si ve vhodných situacích zjednat nápravu i sám a poté po cestovní
kanceláři požadovat úhradu nákladů, které účelně vynaložil na
odstranění vady. Např. pokud pořadatel nezajistí dopravu z hotelu na
letiště, může si zákazník zavolat taxi a požadovat náhradu nákladů.
V případě podstatné vady zájezdu by měl pořadatel zákazníkovi
nabídnout zdarma vhodné náhradní řešení a to pokud možno
ve stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla původně sjednána ve
smlouvě, tak, aby zájezd mohl pokračovat. Pokud navrhne náhradní
řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, musí poskytnout
přiměřenou kompenzaci.
Přestože paní Jana požadovala výměnu hotelu za srovnatelný hotel
s bazénem a animačním programem, nepodařilo se v plné sezóně

takový hotel v blízkosti najít a nakonec strávila dovolenou na tomto
místě. Po návratu z dovolené se proto oprávněně rozhodla uplatnit
své právo na slevu z ceny zájezdu. O jak velkou slevu z ceny zájezdu
se může domáhat? Platí, že výše slevy by měla být přiměřená
rozsahu a trvání vady. V představě o tom, co se považuje za
přiměřenou výši, může zákazníkům pomoci tzv. frankfurtská tabulka
slev. Najde v ní obvyklé nedostatky a jim odpovídající slevy. Tabulku
je ale potřeba považovat jen za orientační. Frankfurtská tabulka slev
totiž není v ČR závazná, i když i české soudy jí přiznávají jakýsi
význam při stanovování výše náhrady. Doporučujeme podrobně
sepsat rozdíly, které byly oproti uzavřené smlouvě a svůj požadavek
na slevu z ceny zájezdu uplatnit písemně.
Nesplněné sliby cestovních kanceláří mohou způsobit také
komplikace a stres, který se odrazí na kvalitě zážitků z dovolené.
Spotřebitelé často nevědí, že v případě, že dojde k porušení
povinností, za něž cestovní kancelář odpovídá, má zákazník právo,
nejen na slevu z ceny zájezdu a náhradu škody na majetku, ale
i na náhradu tzv. nemajetkové újmy. Toto právo se označuje různě,
např. jako právo na náhradu za ztrátu radosti z dovolené, právo
na náhradu škody za pokaženou dovolenou nebo, jak je uvedeno
i v novém občanském zákoníku, jako právo z titulu narušení
dovolené. Je potřeba však upozornit na to, že ne všechny vady
zájezdu budou zakládat právo na náhradu této újmy. Porušení
povinnosti cestovní kanceláře musí dosáhnout takové intenzity, že
je způsobilé objektivně narušit dovolenou. Jde zejména o případy,
kdy je zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen.
Pozor podmínkou pro uplatnění práva na slevu a náhradu vzniklé
škody je vytknutí vady zájezdu u pořadatele bez zbytečného odkladu
poté co zákazník vadu zjistí, tak aby měl pořadatel možnost vadu
odstranit. Zároveň však nesmí být sjednána kratší než dvouletá
promlčecí lhůta.
Pokud budou požadavky spotřebitele zamítnuty nebo se strany
neshodnou na výši kompenzací, má spotřebitel možnost využít
mimosoudního řešení sporů, které spotřebitelům zdarma nabízí
Česká obchodní inspekce. CK má povinnost poskytnou ČOI
součinnost při pokusu o mimosoudní vyřešení sporu, ale pokud se
nebude chtít dohodnout ani tímto způsobem, nezbývá než se obrátit
na soud.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz, Tel/fax.596 111 252, mobil
606 832 280, e-mail: ostrava@sos-msk.cz, Marcela Reichelová,
předsedkyně, e-mail:reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

SEZONA 2018 NA KOUPALIŠTI

Otevírací doba 10:00 – 19:00 hod.
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
Dospělí
Děti do 15 let
Senioři, studenti (do 25 let)
Děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
Průvodce ZTP/P

50 Kč
25 Kč
25 Kč
zdarma
25 Kč
zdarma

Místní školy a školky v rámci plavecké výuky platí hromadné
vstupné (nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor
ZDARMA. Tato cena platí v období školního vyučování, tedy
kromě července a srpna.
PERMANENTKY (20 vstupů)
Dospělí
Děti, studenti do 25 let, senioři
nad 65 let, ZTP

600 Kč (30 Kč/1 vstup)
300 Kč (15 Kč/1 vstup)

Permanentka je přenosná, tzn. jednu permanentku může využít pro vstup současně více osob.

Nabídka
zájmových
kroužků SVČ
Vítkov pro děti
a mládež na
školní rok 2018
- 2019
6 – 8 let
Malý výtvarník
Mažoretky mladší
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
8 – 10 let
Florbal mladší
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba I.
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský I.
Keramika
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Robotika
10 – 12 let
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský I.
Badminton I.
Florbal mladší
Karate
Keramika
Gymnastika
Klub KaMeRa
Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Horolezecký SPIDER
12 – 15 let
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský II.
Badminton II.
Karate
Florbal starší
Keramika

placená inzerce

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

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9.00 - 16.00
Čt
9.00 - 16.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

CESTA K TITULU MISTRYŇ EVROPY

Do soutěžního roku 2017/2018 se osmnáct našich mažoretek vydalo pod křídly nové asociace CMA, což znamenalo změnu hlavně
v nových disciplínách. Pro děvčata se otevřely další možnosti sportu, který mnohé baví již řadu let. V tomto roce tedy děvčata bojovala v disciplínách hobby baton sólo, kde nás reprezentovaly juniorky Zdeňka Drimajová a Terezie Beková a kadetky Vanessa Malá
a Dominika Fojtíková, ty ke svým choreograﬁím sólovým přidaly ještě choreograﬁi duo hobby baton kadet. Další hobby choreograﬁí byla
velká formace baton hobby junior. Ve všech těchto kategoriích se
děvčata probojovala do celorepublikového kola. Choreograﬁe duo
hobby baton kadet a baton hobby junior získaly na mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu v Hradci Králové první místo. Hobby kategorie, jak již název napovídá, byly určeny mažoretkám, které chtěly
soutěžit jen pro zábavu. Hlavními disciplínami s možností účastnit
se mistrovství Evropy v Praze byly kategorie deﬁlé baton klasik junior a podio pom pom klasik junior. Cíl byl tedy na začátku sezóny
dán, probojovat se do celorepublikového ﬁnále v těchto dvou disciplínách a získat tak možnost bojovat na domácí půdě o evropské
mistrovské tituly. Pod vedením trenérky Marie Potočárové děvčata
pilně trénovala několikrát týdně v tělocvičně, na hřišti a o víkendech
na základně v Klokočově nebo v sokolovně ve Vítkově. Tato jejich
pracovitost a píle se vyplatila, naše mažoretky postoupily z oblastního kola v Litovli, přes mistrovství Moravy v Olomouci na mistrovství
České republiky do Hradce Králové. Svými výkony v republikovém
ﬁnále si vybojovaly nejen tituly mistryně České republiky v kategorii
deﬁlé bat klasik junior a 1. vicemistryně České republiky v kategorii
podio pom klasik junior, ale také postup v obou disciplínách na mistrovství Evropy v Praze.
Na začátku července tedy děvčata odjela do Prahy, aby reprezentovala město Vítkov a Českou republiku na XV. European majorette
– sport championship. Ve čtvrtek nás čekalo slavnostní zahájení,
v pátek trénink, ale také čas prohlédnout si památky naší stověžaté

Prahy a v sobotu den D. Ráno děvčata odjela do sportovní haly, kde
mohla sledovat soutěžní vystoupení týmů z deseti evropských států,
ale hlavně se připravit na své dvě soutěžní disciplíny. Po posledních
radách trenérky a objetí rodičů mohla děvčata zabojovat o umístění v TOP šestce Evropy. Tréma byla veliká, ale touha zvítězit také,
naše mažoretky daly do svých výkonů vše. Po náročných výkonech
přišlo vyčerpání a únava, ale také napětí při čekání na vyhlašování
těch nejlepších. Jen těžko lze popsat emoce, které při vyhlašování
zažívala nejen děvčata a jejich trenérka, ale také ti, kteří děvčatům
fandili přímo v hale a také u televizních obrazovek.
Po náročných trénincích, spoustě vydané energie, slzách, ale
také zábavných okamžicích přišla krásná odměna. Naše mažoretky svými výkony vybojovaly v konkurenci deseti zemí Evropy titul
MISTRYNĚ EVROPY v kategorii classic baton deﬁlé junior a titul
1. VICEMISTRYNĚ EVROPY v kategorii classic pom-pom groups
junior. Děkujeme děvčatům i trenérce za tak úžasné výkony a nezapomenutelný zážitek, nemalý dík patří také rodičům a našim fanouškům. Děkujeme také sponzorům – Městu Vítkovu, p. Pavlu Fojtíkovi,
Smurﬁtu Kappa Morava.
V současné době můžete náš příběh zhlédnout také na facebookových stránkách Mažoretky SVČ Vítkov a ve výloze ﬁrmy Aquila
Vítkov, které děkujeme za poskytnutí prostor.

Pokud se najdou děvčata, která tento příběh zaujal, a chtěla by být
součástí našeho týmu, rády je přivítáme mezi námi na začátku září.
Tréninky budou probíhat každé pondělí a čtvrtek, pravděpodobně
v tělocvičně ZŠ a G Vítkov od 16:00 hodin.
Petra Beková

XIII. rocnik výstavy voříšků a psů bez průkazu původu
Letošní ročník výstavy voříšků a psů bez PP proběhl 9. června
a byl v pořadí již třináctý. Abychom vyvrátili pověru, že třináctka
je nešťastné číslo, objednali jsme skvělé počasí a výbornou náladu :-) Přihlášeno bylo 50 psů. Posuzování všech krasavců v osmi
kategoriích se letos ujala paní Jana Foltýnová, zkušená chovatelka
a vystavovatelka. Patří jí náš dík za její profesionální přístup k vystavovatelům a smysl pro humor. Naše letošní výstava byla zpestřena stánkem Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat, kde
jste pomohli zakoupením jakékoliv drobnosti zachráněným pejskům.
Přivezli s sebou také krásného chlupáče Morise, který právě hledá
domov. Co kdyby se náhodou zadařilo a našel ho mezi vystavovateli – je mezi nimi ostatně mnoho takových, kteří vlastní dva a více
„útulkáčků“. Dále jste mohli zakoupit domácí cukroví, drobné šperky
z keramiky, nebo navštívit stánek prodejce vodítek a obojků.
Doplňkovým programem výstavy byly tradiční sportovní soutěže
v týmovém běhu, skoku do výšky a disciplíně „Jsme dva – jsme
tým“, v níž mohli soutěžící předvést cokoli, co pokládají za zajíma-

vou dovednost svého chlupatého parťáka. Tyto soutěže baví nejen
samotné aktéry, ale hlavně diváky. První tři v každé soutěži byli odměněni trofejemi a „sportovními“ dárky.
Takže nejen díky krásnému počasí, dobré náladě, voňavému občerstvení a skutečnosti, že pejskaři nezkazí žádnou legraci, ale
také díky sponzorům proběhlo vše ke spokojenosti vystavovatelů
i pořadatelů.
A celkoví vítězové???
Nejkrásnějším psem bez PP se stal bígl Erik, pes paní Nikoly Stohelové, a nejkrásnějším voříškem pak Kyra, fenka paní Soni Třetinové.
Vítězové si kromě radosti z vítězství odváželi úžasné poháry, které
darovalo Město Vítkov a drobné dárky od našich sponzorů – všem
velmi děkujeme za podporu a věříme, že se v příštím roce se všemi
těmi báječnými lidmi zase uvidíme.
Olga Menčíková

Nové aplikace Moravskoslezského kraje o koupalištích
a rozhlednách se budou o prázdninách hodit
Další dvě nové aplikace jsou k dispozici na webu Moravskoslezského
kraje. Zvou k návštěvě koupališť a rozhleden v regionu. Stejně
jako předchozí aplikace jsou dostupné zdarma, opět bez nutnosti
instalace. Zaměstnanec krajského úřadu Radim Fojtík tak má na
účtu autorství už 6 aplikací.
Autor využil aplikaci Story Maps, která umožňuje spojit mapy
s textem, nápaditými obrázky a multimédii. Je to jednoduchý, ale
účinný a atraktivní způsob, jak lidem nabídnout příběhy či zážitky
z Moravskoslezského kraje.
Aplikace Koupaliště zve k návštěvě celkem 52 veřejných bazénů
a plováren, ale také 22 přírodních vodních ploch v kraji. „Smyslem
aplikace je spojit jednotlivá koupaliště s mapou. Lidé tak ve svém
mobilu nebo tabletu vidí fotograﬁi místa ke koupání, dočtou se
základní informace a mohou se prokliknout k webovým stránkám,
kde se dozvědí otevírací dobu i ceník koupaliště. U vodních ploch
jsou k dispozici odkazy informující o kvalitě vody v dané lokalitě, což
je určitě velmi užitečné,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro cestovní
ruch Jan Krkoška a dodal: „Náš region nabízí svým obyvatelům
i návštěvníkům spoustu míst nejen k zábavě, ale také k odpočinku.
Tato nová aplikace bude v létě skvělým parťákem.“
Druhá mapová aplikace Rozhledny nabízí přehled míst
v Moravskoslezském kraji, která nabízejí atraktivní vyhlídku. Turisté
se díky aplikaci dozvědí, kde přesně rozhlednu nebo vyhlídkovou věž
najdou, kdy ji mohou navštívit, jak je vysoká, nebo dokonce kolik má
schodů. „Přiznám se. O dvou rozhlednách v kraji jsem se dozvěděl

až díky této nové aplikaci. Samozřejmě jsem už dříve navštívil
rozhledny Cvilín, Velký Roudný, Bílá Hora, Bezručovu vyhlídku nebo
ostravskou Bolt Tower. Našel jsem ale krásné tipy na výlet, nadchla
mě ptačí pozorovatelna u Kozmic nebo taky možnost vystoupat na
telefonní vysílač Okrouhlá u Staříče. Aplikaci o rozhlednách fandím,
za každé zviditelnění turistických možností našeho kraje jsem
opravdu rád,“ řekl náměstek Jan Krkoška.
Obě nové aplikace, stejně jako ty předchozí, které jsou na krajském
webu k dispozici, se nemusí stahovat. Stačí jen mít internetové
připojení. „Je to pro mě velká výzva. Příprava aplikací je čím dál
náročnější. Kupříkladu vím, že do aplikace o koupalištích ještě budu
nějaká místa doplňovat. Ale baví mě to čím dál více, poznávám další
a další místa Moravskoslezského kraje, které stojí za to navštívit.
Budu rád, když si lidé díky těmto aplikacím udělají nějaký hezký
výlet a připomenou si, jak je u nás krásně,“ uzavřel autor aplikací
Radim Fojtík.
Seznam aplikací umístěných na webových stránkách kraje:
Koupaliště a vodní plochy
Rozhledny a vyhlídkové věže
Pivovary
Kultura a památková péče
Kempy
Chrámy

ŠKOLNÍ ROK „V KOSTCE“
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Školní rok 2017/2018 je u konce a než se s nadšením vrhneme
do následujícího, provedeme jistou rekapitulaci nejdůležitějších
událostí.
Slavnostní zahájení se konala 4. září 2017 na dvou místech:
v Dělnickém domě v Odrách, zde jsme přivítali nové kadeřnice,
maséry a žáky oboru Podnikání a ve Vítkově, tam jsme přivítali
automechaniky a kuchaře-číšníky. Září ještě bylo ve znamení
exkurzí, kuchaři vyrazili do nedalekých jatek v Melči a kadeřníci
a maséři do Světa techniky ve Vítkovicích.

V říjnu se škola poprvé účastnila soutěže v Klimkovicích s názvem
Zlatý masér, konala se Gemma, přehlídka středních škol, kde jsme
pravidelnými účastníky a zahájili jsme projekt Naši absolventi. Jedná
se o bývalé žáky, kteří pracují, jak se říká, „v oboru“ a jsou jistou
inspirací a motivací pro stávající studenty.
Listopad přinesl plnou náruč odborných oborových akcí, školení
kadeřnic v Brně, kosmetiček v Ostravě, soutěž O nejlepší svačinu
kuchařů s Rio Mare a návštěvu masérů v Muzeu patologie
a ošetřovatelství v Opavě.
Největší prosincovou akcí bylo již tradičně módní přehlídkové turné
pořádané pro žáky okolních základních škol. Zde se představily
formou atraktivní přehlídky všechny obory vyučované na SŠ, Odry.
Automechanici se vydali na návštěvu do ﬁrmy TQM, s níž intenzivně
spolupracujeme, především jako s místem pro výkon odborného
výcviku automechaniků a jejich následné uplatnění.
Leden byl pro školu vyloženě smutným měsícem, neboť jsme se
rozloučili s naší drahou paní ředitelkou, která se rozhodla odejít,
musíme říci zaslouženě a šťastně, do důchodu. Konalo se sice
školní kolo olympiády v anglickém jazyce, ale ponurá atmosféra se
podepsala na všech.

Druhý měsíc kalendářního roku 2018 byl o něco radostnější.
1. února jsme oslavili 65. výročí ve žluté, kadeřníci vyrazili na
pracovně vzdělávací stáž do Španělska, první ročníky se vydaly
na Praděd na lyžák a zahájili jsme školní kola soutěže O nejlepší
podnikatelský záměr, jejíž výsledky jsme zúročili v celostátním kole
2., 3. a 4. místem.
V březnu se opět soutěžilo, náš kadeřnický tým ve složení: učitelka
odborného výcviku Bronislava Fajmonová, kadeřník Kamil Vála
a model Nikolas Kačo bodovali na celostátní soutěži v pánských
účesech Harmonie 2018. Též se konala soutěž pořádaná naší
školou Ateliér fantazie, na niž zvítězilo oderské družstvo.

Duben odstartoval praktické maturity, navázalo poslední zvonění,
jež doplnily túry jednotlivých třídních kolektivů do okolí Oder, kde se
žáci kochali krásou okolní přírody.

Květen začal spíše smutnou akcí Absolventi, sbohem!, na které
jsme se rozloučili se závěrečnými ročníky, a pokračoval stejně jako
na jiných středních školách v České republice, státní maturitou.
Poslední měsíc, červen, se konaly jednotné závěrečné zkoušky,
pořádali jsme sportovní kurz, automechanici vyjeli „na zkušenou“ do
Hyudaie a město Odry ocenilo své nejlepší pedagogy, žáky a naše
škola nebyla výjimkou.
A co napsat na závěr? Naši žáci budou jako každý rok pracovat
na všech svých stávajících odborných pracovištích, od VítkovaPodhradí, přes Vítkov samotný, Odry, Nový Jičín, až do Kopřivnice,
kde budou česat, stříhat, líčit, masírovat, vařit, opravovat. VÍCE
INFORMACÍ MŮŽETE NAJÍT:
webové stránky – www.ssodry.cz; facebook – Středí škola Odry –
oﬁciální stránka
Jana Kellnerová
ředitelka, SŠ, Odry

Den Klokočova
V sobotu 23. června jsme již po třetí pořádali akci s názvem Den
Klokočova. Využili jsme veškeré volné prostory kolem sokolovny.
V samotné sokolovně akce začala nádherným vystoupením našich
dětí z klokočovské školky, kdy byly vidět u diváků i slzičky dojetí.
Uprostřed se ještě tyčil boxerský ring, v kterém nám předvedla
ukázku naše mistrně ČR Eliška a její sestřenice Nina, která ještě
navštěvuje školku.

V té době se již připravovali naši nejmenší hasiči, kteří nám ukázali
požární útok a ten si mohli vyzkoušet i diváci. Dospělí hasiči všem
demonstrovali zásah hasičů při autonehodě. Bylo to poučné nejen pro
děti, ale i dospělé. Po celou dobu akce byl pro děti babyland, u něhož
se prodávala cukrová vata. Stánky nabízely nejen občerstvení, ale
i radost a poučení. Děti se mohly seznámit se zpracováním břidlice,
mohly si zkusit vyřezat srdíčko nebo přeběhnout ke stánku s výrobou
a malováním sádrových sošek. V 15 hodin proběhla komentovaná
prohlídka kostela a hrobky Bedenfelderů. Mnoho návštěvníků také
využilo možnosti vyjížďky v koňském povoze.

V části bývalé restaurace vystoupila skupina Retroshopa z Ostravy.
Představení bylo pojato jako módní show - přehlídka s tím, že do
svého děje zatáhlo i naše občany. Objevili se v modelech nejen
s vesnickými a městskými prvky, ale předvedli i módu začátku
minulého století jako připomínku letošního stoletého výročí republiky.
Vystoupení mělo obrovský úspěch.

Den před akcí jsme nevěřili, že se vše tak krásně vydaří, nakonec
nám přálo i sluníčko. Déšť se spustil těsně po ukončení.
Na závěr bych chtěla poděkovat těm, kteří pomohli akci připravit,
i těm, kteří se zúčastnili.
Šárka Petrtýlová

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 8.
19.00 hod.

SPECIAL BAND
Rock koncert
Bohaté občerstvení zajištěno!
Kemp Balaton

4. 8.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2018
Kulturně sportovní akce, od 13:00 do 02:00 hod.
Nové koupaliště = nová lávka = jiné přejezdy, jiné
soutěže, avšak stejně dobrá zábava, hudba,
papáníčko pro děti, dospělé i seniory! Vstupné
stále stejné – 50 Kč/osoba od 120 cm výšky.
Kapely – 2-R z Opavy, ATMO music a Queenie –
word Queen tributte band z Prahy.

13. 8.
CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
15.00 – 19.00 h. Zábavné odpoledne pro malé čtenáře.
Nutno se předem přihlásit v knihovně.
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.
14. 8.
8.30 – 11.30 h.

14. 8.
18.00 hod.

15. 8.
17.30 hod.

PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY S
DĚTMI
Vstupné: 10 Kč / dítě
Městská knihovna ve Vítkově.
BUBNY - WORKSHOP
Bubny k půjčení zajištěny.
Vstupné: 50 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.
JÓGA POD ŠIRÝM NEBEM
Pod vedením Dagmar Snášelové.
Vstupné: 30 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.

16. 8.
18.00 hod.

INTUITIVNÍ ŽENSKÉ TANCE
Pod vedením Zdeňky Hauserové.
Vstupné: 30 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.

17. 8.
19.00 hod.

POSEZENÍ U KYTAR A OHNÍČKU
Vstupné: 30 Kč
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.

20. 8.

VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL
Výstup na Lysou horu. Projekt je určen pro osoby
starší 60 let. Přihlášky v IC Vítkov.

20. 8. – 14. 9.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny, cena 5 Kč za
knihu.
Knihovna Vítkov – sál.

1. 9.
15,00 hod.

AHOJ, PRÁZDNINY
V areálu SVČ Vítkov bude probíhat bohatý
program pro děti, rodiče i prarodiče. Přijďte se

s námi rozloučit s prázdninami v rámci zábavného
odpoledne. Od 19.00 hodin opékání párků (nutno
donést vlastní potraviny), od 21.00 letní kino
Ferdinand (animovaná, dobrodružný ﬁlm),
vstupné do letního kina 60 Kč.
28. 9.
DEN SV. VÁCLAVA NA HRADĚ
14.00 - 16.30 h. Společnost ARCUS Vítkov zve na tradiční
historický den na hradě Víkštejně u příležitosti
svátku sv. Václava.
Na programu bude: pohádkový rytířský turnaj,
pohádka, soutěž ve střelbě z anglického luku a
kuše, historická katovna Ordál, prohlídka hradu s
průvodcem. Poznámka: zváni jsou prodejci
suvenýrů i občerstvení. Nutno se domluvit
předem. Volejte dr. Vaňásek, 608 444 722,
e-mail: dr.vanasek@seznam.cz
PROGRAM LETNÍHO KINA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
VÍTKOV
10. 8.
23. 8.
1. 9.
7. 9.

Vezmeš si mne, kámo? (komedie, USA)
Dvě nevěsty a jedna svatba (komedie, ČR)
Ferdinand (animovaný, dobrodružný. USA)
Kazišuci (komedie, USA

Začátek promítání: 20.30 - 21.00 hod. Jednotné vstupné: 60 Kč.
Změna programu vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se
projekce posouvá na sobotu popř. neděli. Občerstvení zajištěno.
NZDM TUNNEL - program na srpen
Klienti 6 - 13 let
6. 8.
Sportovní dopoledne
7. 8.
Zkušebna/X-BOX
13. 8. Mezinárodní den mládeže
14. 8. Zkušebna/X-BOX
20. 8. Den energy drinků
21. 8. Zkušebna/X-BOX
27. 8. ... zpět do školy
28. 8. Zkušebna/X-BOX
Klienti 14 - 26 let
1. 8.
Filmové dopoledne
2. 8.
Zkušebna/X-BOX
8. 8.
Sportovní dopoledne
9. 8.
Zkušebna/X-BOX
15. 8. Mezinárodní den mládeže
16. 8. Zkušebna/X-BOX
22. 8. Den energy drinků
23. 8. Zkušebna/X-BOX
29. 8. ... zpět do školy
30. 8. Zkušebna/X-BOX

Uzávěrka příštího čísla je 20
20.. s r p n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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