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VÍTKOVSKÝ KOMÍN * PAVEL DOBEŠ * A DALŠÍ ...

SLOVO STAROSTY
Již delší dobu se zabýváme otázkou, jak zvýšit bezpečnost dětí, které chodí do ZŠaG v Komenského ulici. Ke škole vede z Dělnické
ulice úzká cesta, podél které není v její první polovině chodník. Od
hřiště už sice je, ale nebyl v nejlepším stavu. Směrem k budově
bývalého gymnázia, kde je nyní nižší stupeň, opět chodník není. Každé ráno v těchto místech docházelo k tomu, že se projíždějící auta
míjela s přicházejícími dětmi. Prostor k otáčení aut je také minimální, takže situace byla komplikovaná. Proto jsme připravili projekt na
dobudování chybějícího chodníku (na fotografii), který bude hotov
do zahájení nového školního roku. Zároveň bude opraven stávající
chodník. Také jsme chtěli do 1. září vybudovat parkoviště v Komenského ulici přímo pod školou. Ovšem vzhledem k tomu, že doposud
nemáme na tuto akci stavební povolení, tak zřejmě plánovaný termín nestihneme. Ale jakmile to bude možné, tak výstavbu zahájíme.
Pak budou moci rodiče, kteří vozí děti do školy, zastavit na tomto
parkovišti. Odtud mohou jít děti bezpečně po chodníku až do školy.
Chodník u školy není jediný, který se o prázdninách buduje. Začali
jsme také opravovat chodník od Komerční banky směrem k prodejně Lidl. Předem bych vás chtěl informovat o tom, že součástí rekonstrukce není ta část, která je v podloubí, přímo před vstupem do
banky. Důvod je jednoduchý, tento pozemek nepatří městu, ale je ve
vlastnictví kraje. A protože nemůžeme z městských peněz opravovat
cizí majetek, tak zůstane zatím ve stávajícím stavu. Ale doufáme, že
ne nadlouho, jednáme s vedením základní školy na náměstí, která
je krajská, aby opravu chodníku zahrnuli do svého rozpočtu na příští
rok.
Tento chodník doposud vedl k domu č.p. 253, kde byl ukončen vjezdem do dvora. Ovšem mnozí občané pokračovali dále po cestě kolem domu č.p. 254. A to bylo velice nebezpečné, protože tam nebyl
chodník a navíc byla silnice v tomto místě zúžená. Proto jsme se

BEZPEČNĚ
DO ŠKOLY
Přijďte se s námi podělit
se o své názory na
problematiku bezpečného
docházení dětí do škol.
Zveme vás 31. srpna 2015 od 16.30 hod. do sálu Městkého úřadu
ve Vítkově na otevřenou debatu.
Do začátku školního roku vybudujeme nový chodník zajišťující
bezpečnější pohyb dětí od Dělnické ulice ke škole. Zbývá však
dořešit provoz vozidel po přístupové cestě ke škole.
Myslíte si, že by se při vstupu do areálu školy měli upřednostnit chodci, nebo doprava?
Nebo máte ještě jiný nápad, jak by cesta do školy mohla být
pro děti bezpečnější?
Víte o jiných místech ve městě, jež jsou pro děti, které jdou
do školy, nebezpečná?

Text: Pavel Smolka
Foto: archiv MěÚ

rozhodli dům, který zasahoval do cesty, zbourat. Na jeho místě bude
vybudován nový chodník, který povede dolů k lávce přes potok. Do
budoucna uvažujeme o jeho prodloužení až na parkoviště k Lidlu
tak, aby byl zajištěn pohodlný a hlavně bezpečný přístup do prodejny i z této části města.
Také bych vás chtěl informovat o opravě části Dělnické ulice v úseku
od benzínové stanice k odbočce do Průmyslové ulice (ke sběrnému
dvoru). V této části bude položen v celé šíři vozovky nový asfaltový
povrch v rámci kompenzace za nadměrné zatížení silnice v souvislosti s výstavbou nové cesty na Větřkovice. Investorem bude Správa
silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

RADNICE A ŠKOLY BUDOU
PROPAGOVAT VÍTKOV DOMA
I VE SVĚTĚ
Začátkem příštího roku se můžete těšit na nové propagační materiály města, které budeme nabízet nejen prostřednictvím informačního centra, ale také výstav cestovního ruchu doma i v zahraničí.
Město Vítkov ve spolupráci se školami připravuje společný propagační materiál zaměřený na památky a významné stavby ve
městě. V připravovaném pexesu a na nových pohlednicích tak
občané města i jeho návštěvníci najdou to nejzajímavější z Vítkova. Děti formou výtvarné soutěže vyhlášené svými školami zachytí ty nejkrásnější a nejzajímavější vítkovské stavby. Soutěž bude
vyhodnocena 10. prosince a hotové materiály budou k dispozici
začátkem příštího roku. Jsme velmi rádi, že výzvu k zapojení se
do společného projektu přijali také ti nejmenší – děti z vítkovské
mateřské školy.

SLOUČENÍ DVOU STŘEDNÍCH ŠKOL

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

V Moravskoslezském kraji i v letošním roce pokračuje optimalizace středních škol, tedy jejich slučování. Oderská střední škola, která
vyučuje žáky v oborech kadeřník, masér, kosmetička, prodavač, kloboučnický plsťař a podnikání, vezme pod svá křídla Střední školu
z Vítkova-Podhradí s obory: kuchař-číšník, automechanik, opravář a ošetřovatel. Společně se budou prezentovat jako Střední škola, Odry,
příspěvková organizace, v níž zůstanou zachovány nejen všechny obory, ale též místa poskytovaného vzdělávání. Věřím, že spojení těchto
subjektů přispěje ke stabilizaci středního odborného školství v regionu a povede k jejich prosperitě a úspěchu.
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

AKTUALITY
Z RADNICE

MĚSTSKÁ POLICIE
V ČERVNU 2015
Na protialkoholní záchytné stanici v Opavě skončil 52letý muž z Vítkova, který
8. června obtěžoval hosty jedné z provozoven u autobusového nádraží ve Vítkově. Strážníci přijali telefonické oznámení
kolem půl sedmé večer a po příjezdu na
místo zpozorovali muže, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
který pokřikoval na hosty předzahrádky.
Muž byl naložen do služebního vozidla
a vzhledem ke skutečnosti, že na místě nebylo možné zjistit jeho totožnost,
byl předveden k prokázání totožnosti
na obvodní oddělení Policie ČR ve Vítkově. Zde byla rovněž provedena kontrolní dechová zkouška na alkohol, která
byla pozitivní s hodnotou 1,350 promile.
Z důvodu vzrůstající agresivity muže
mu strážníci přiložili pouta a následně
rozhodli o jeho dodání k vystřízlivění na
PZS. U správního orgánu, kam byla věc
postoupena, se bude muž zodpovídat
z přestupků vzbuzení veřejného pohoršení a narušování občanského soužití.
V případě uznání viny mu hrozí pokuta
až do výše 20.000 Kč.
Za několik výčepních piv nehodlal zaplatit 30letý muž z Uničova, který sebe a
své přátele hostil v jedné z provozoven
v Těchanovické ulici. Servírce pouze
oznámil, že peníze někdy donese. I přes
skutečnost, že na MP Vítkov bylo oznámení podáno až s několikahodinovým
zpožděním, podařilo se strážníkům zjistit
totožnost muže, který pochází z Vítkova.
Podezření ze spáchání přestupku proti
majetku bylo postoupeno správnímu orgánu, kde za úmyslný přestupek hrozí
tomuto muži pokuta až do výše 15.000
Kč. Majiteli provozovny bude muset rovněž uhradit způsobenou škodu za nezaplacenou útratu ve výši 200 Kč.

Krátce před osmou hodinou ranní 29.
června přijala MP Vítkov oznámení
o vývozu fekálií do jednoho z rybníků
„Pavelák“. Strážníci, kteří ihned vyjeli na
místo, nezjistili vypouštění fekálií, ale napouštění fekálního vozu vodou z nádrže.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná
o chovnou nádrž a na čerpání vody neměli povolení, budou muset 44letý muž
z Vítkova a 61letý muž z Brumovic své
počínání vysvětlovat u správního orgánu. MP Vítkov totiž jejich činnost vyhodnotila jako podezření z přestupku proti
životnímu prostředí, spáchaného odčerpáváním vody fekálním vozidlem, čímž
mohlo dojít ke kontaminaci vody v předmětné vodní nádrži a ohrožení životních
podmínek ryb či vodních organismů.
V případě, že budou uznáni vinnými,
hrozí oběma mužům pokuta do výše
10.000 Kč.
Poškození zařízení sportovního areálu
mají na svědomí tři nezletilí chlapci ve
věku 15-16 let z Vítkova. Strážníkům
byla tato skutečnost nahlášena 30. června kolem půl páté odpoledne. Strážníci
na místě zastihli dva chlapce, kteří se
na poškozování laviček nožem podíleli.
Všichni chlapci jsou již trestně odpovědní, a proto byli obviněni z přestupku proti
majetku, spáchaného poškozením cizí
věci. Vzhledem ke skutečnosti, že chlapci se již domluvili se zástupcem majitele
na opravě poškozených laviček, strážníci spáchaný přestupek vyřeší domluvou
a pohovorem s rodiči.

Vážení občané,
upozorňujeme vás, že

MÍSTNÍ POPLATEK
ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD
na rok 2015 je splatný k 31. srpnu.
Poplatky, které nebudou uhrazeny včas
a ve správné výši, budou předány
k exekučnímu řízení.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Tato rubrika slouží k informování občanů o rozhodnutích rady města a zastupitelstva města.
24. června proběhlo pouze mimořádné zasedání
rady města, které mělo na programu jmenování
nového ředitele Technických služeb p.o. Vítkov.
Rada města jmenovala do této funkce na základě
doporučení výběrové komise pana Mgr. Tomáše
Odstrčila. Dalším bodem byl výběr nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení na stavební práce pro akci „Energetické úspory objektu sokolovny v Klokočově“, kdy
bylo stanoveno pořadí uchazečů a starosta byl
pověřen podpisem smlouvy.
Nyní mi už nezbývá, než vám všem popřát krásné
prožití druhé poloviny prázdnin a hezkou dovolenou těm, kteří se na ni teprve chystají.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

ÚPRAVA TERMÍNŮ
UZAVÍRKY V ZÁLUŽNÉM
V souvislosti se stavbou opěrných a zárubních zdí včetně vozovek v Zálužném, Nových
Těchanovicích a Čermné měla být dne 24. 7.
2015 ukončena úplná uzavírka silnice č. II/443
v úseku od řeky (mostu) v Zálužném po křižovatku silnice č. II/443 a III/4621 směr Nové
Těchanovice. Následně pak za plného provozu
měly být do 11. 8. 2015 prováděny dokončovací práce.
Z technických důvodů byla úplná uzavírka prodloužena do neděle 26. 7. 2015 a částečná,
kdy už provoz bude řízen semafory, do 14.
8. 2015. V tomto termínu bude stavba i dokončena.
V případě příznivých klimatických podmínek
se uvedené termíny zkrátí.

SEZÓNA NA
KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA:
CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

MP VÍTKOV ZAČÍNÁ S FORENZNÍM
ZNAČENÍM JÍZDNÍCH KOL

10.00 hod. - 19.00 hod.

Ve Vítkovském zpravodaji č.5/2015 jsme informovali veřejnost o forenzním značení
jízdních kol pro občany města Vítkova a místních částí, na které jsme získali dotaci
Ministerstva vnitra ČR v rámci Programu prevence kriminality.

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

Kde a jak bude probíhat evidence a značení kol
Vlastní evidence a značení jízdních kol bude strážníky prováděno v areálu služebny Městské policie Vítkov na nám. Jana Zajíce 4.
Značení bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek (případně v jiné dny na základě zvýšené poptávky po tomto značení), ve stanovených časech (vždy po půlhodině). Každý
zájemce se musí předem přihlásit na daný termín a konkrétní čas na webových
stránkách městské policie: http://www.vitkov.info/o-meste/mestska-policie/forenzni-znaceni-kol/. Zájemce musí být osobou s trvalým pobytem na území
města Vítkova nebo jeho místních částí.

Místní školy a školky v rámci plavecké výuky platí
hromadné vstupné (nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák,
pedagog a dozor ZDARMA.
Ceny platí v období školního roku.

Značení kol NELZE PROVÉST:
• v případě, že venkovní teplota klesne pod 10ºC,
• za deštivého počasí,
• na znečištěné kolo.

Z hygienických důvodů není možno používat na
koupání v bazénu plavky s dlouhými nohavicemi
(bermudy), legíny, šaty, sukně, trička a košile.

Co si vzít s sebou
Zájemce se dostaví v termínu a čase, na který se předem přihlásil. Pro vlastní evidenci musí mít s sebou:

Odpovědná osoba: Ing. František Vrchovecký
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
tel. 556 300 695

• občanský průkaz,
• doklad o nabytí jízdního kola (pokud jej nemá, bude s ním sepsáno čestné prohlášení – POZOR: UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH ÚDAJŮ O VLASTNICTVÍ V ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ JE TRESTNÉ!),
• čisté a suché jízdní kolo (na znečištěná a vlhká jízdní kola nelze roztok aplikovat)!!!

SBĚR ODĚVŮ
A TEXTILU

Město Vítkov má uzavřenou smlouvu s firmou
PPHU Wtórpol Rybnik na bezplatný sběr oděvů,
obuvi a textilu prostřednictvím kontejnerů umístěných na stanovených místech ve městě. Jedná se
o 8 stanovišť - Oderská 176, parkoviště u nemocnice, Fučíkova ul. (bývalý obchod), Selská (u kotelny), Budišovská (u bývalé večerky), Wolkerova
(u lékárny), Opavská 685 a v místní části Klokočov
u obchodu.
Co mohou občané vložit do kontejnerů:
- veškeré ošacení,
- obuv,
- bytový textil,
- přikrývky, deky.
Obsah kontejnerů firma odváží jedenkrát měsíčně,
nebo dle potřeby na zavolání. Cílem dalšího použití
oděvů je obecně prospěšná činnost firmy podporující sociální soudržnost znevýhodněných osob
s přednostním uspokojováním jejich potřeb.

BESIP v praxi

Předem přihlášenému občanu Vítkova nebo jeho místní části bude v rezervované půlhodině označeno a zaevidováno pouze jedno jízdní kolo!
Jak se přihlásit
Vždy ke konci měsíce budou vypsány nové termíny na měsíc následující, které
budou zveřejněny na uvedené webové adrese MP Vítkov. Děkujeme za pochopení
a vaši trpělivost.
Rezervace termínu
Pokud bude uvedený termín volný, zarezervujte si jej na výše uvedené webové adrese, kde se nachází online formulář. Povinně je třeba vyplnit Vaše příjmení, jméno, přezdívku a telefonní číslo. Volitelně můžete uvést také e-mail. Kromě
přezdívky žádný z těchto údajů nebude veřejně zobrazen v seznamu na webových
stránkách, budou sloužit jen pro interní potřebu. V seznamu na webových stránkách bude vidět jen termín (datum a čas) a přezdívka.
Zrušení rezervace
Jestliže se na Vámi rezervovaný termín nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit,
tak co možná nejdříve požádejte o zrušení rezervace, a to buď písemně na e-mail:
mestska.policie@vitkov.info, nebo telefonicky na číslech: pevná linka 556 312
277 nebo mobil 603 957 609. Pro kontrolu uveďte stejné údaje, které jste zadali při
rezervaci termínu (datum, čas, přezdívka, příjmení, jméno).
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Vštěpovat dětem pravidla bezpečného silničního provozu se
v dospělosti vyplácí. O to více, když si děti mohou všechno
vyzkoušet samy.
Jedinečné a každoročně používané zařízení pro dopravní
výchovu dětí se nachází v Odrách. Na základě uzavřené
smlouvy s jeho provozovatelem Městem Odry je poskytována kvalifikovaná výuka žákům 4. a 5. tříd vítkovských škol. Na hřišti je simulováno co nejvíce možných situací, které se vyskytují v běžném silničním provozu. Tématicky je plocha rozdělena do dvou částí. První je určena
pro praktickou výuku cyklistů a druhá, v moderní vnitřní nebo venkovní učebně, pro seznámení se s pravidly silničního provozu. Veškerá
výuka probíhá inovativní a atraktivní formou, speciálně navrženou odborníky pro děti a mládež.
V plném rozsahu výuku využívá Základní škola a gymnázium Vítkov, Základní škola nám. J. Zajíce Vítkov a základní školy v Budišově nad
Bud., v Melči, ve Větřkovicích a v Březové. Pro II. pol. školního ruku 2014 – 2015 bylo přihlášeno celkem 295 žáků, z toho 157 čtvrtého
ročníku a 138 pátého ročníku. V současné době se připravují podmínky pro výchovu žáků v I. pol. školního roku 2015-2016. Věříme, že
i tato stránka výuky má své místo v celkovém vzdělání našich dětí.

Odbor sociálních věcí představuje poskytovatele
sociálních služeb

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÍTKOV
Od 1. 1. 2015 zahájila svou činnost na základě registrace
pobytová služba Chráněné bydlení Vítkov v rodinném domě
v ulici Boženy Němcové a ve dvou třípokojových bytech v panelové zástavbě ve Wolkerově ulici.
Tato sociální služba je součástí příspěvkové organizace Zámek Dolní Životice, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský
kraj a vznikla v důsledku postupné transformace výše uvedené organizace na důstojnější službu, složenou z domácností. Objekt chráněného bydlení vznikl rekonstrukcí rodinného
domu a 2 bytů za finanční podpory Moravskoslezského kraje
a spolufinancováním z projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK“ v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Služba je určena lidem se zdravotním postižením, ženám
a mužům od 19 do 80 let věku. Je poskytována 12 uživatelům
za podpory 6 pracovníků v sociálních službách s celoročním
provozem. Posláním této služby je podporovat lidi se zdravotním postižením při využívání vlastních schopností a dovedností k realizaci plnohodnotného života, srovnatelného se životem jejich vrstevníků.
Pobytová sociální služba poskytuje uživatelům podporu v oblasti péče o domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, kontaktu se společností, sociálně-terapeutické činnosti, napomáhá při uplatňování jejich práv a zájmů. Transformace pobytových sociálních služeb není pouhou změnou
v bydlení uživatelů sociálních služeb, ale jedná se především
o navrácení kvality života lidem, kteří po dlouhá léta žili
v ústavních službách bez možnosti naplňování svých nejvlastnějších potřeb a přání.
Klienti sociální služby pečují o zahradu, zvelebují svoje bydlení, vaří, perou, uklízejí, nakupují, účastní se společenského
a kulturního dění, plánují svoji budoucnost. S pomocí sociálních pracovníků hledají uplatnění i na trhu práce. Pracovní dovednosti si upevňují i v Chráněných dílnách Charity v Opavě
a v rámci služby sociální rehabilitace Fokus Vítkov.

JAK POSTUPOVAT PŘI
UPLATNĚNÍ NÁROKŮ
Z VAD ZÁJEZDU
Léto už je v plném proudu a s ním čas dovolených,
z nichž se začali vracet první nespokojení spotřebitelé,
a poradci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. tak zaznamenali zvýšený počet dotazů týkajících se uplatnění nároků z vad zájezdů – reklamací apod.
První problémy mohou nastat již v době nákupu zájezdu. Většinou
zájezd kupujeme osobně v cestovní kanceláři, ale řada z Vás čím dál
tím více využívá možnosti zakoupení zájezdu přes internet.
SOS MaS, z.s. upozorňuje spotřebitele, že na rozdíl od jiných smluv
takto uzavřených, NELZE od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 14
dnů bez udání důvodu!
Nejčastější dotazy však směřují k reklamacím. Nejdříve je nutno spotřebitelům připomenout, že vady zájezdu musí reklamovat nejpozději
do 1 měsíce od skončení zájezdu!
Pokud nejste spokojeni s kvalitou ubytování nebo pokoje, měli byste
se nejdříve obrátit na recepci hotelu či jeho vedení a žádat vysvětlení, případně výměnu za pokoj nový. V případě, že nedojde k okamžité nápravě, je nutné kontaktovat delegáta, který Vám byl přidělen
a sepsat protokol o vadách zájezdu, přesně specifikovat povahu vad
s návrhem, jak vzniklou situaci řešit. Protokol by měl být datován a podepsán delegátem. Pokud pořadatel zájezdu neodstraní vady zájezdu v přiměřené lhůtě, kterou mu určíte Vy, můžete si sjednat nápravu
sám. Náklady, které budou s tím spojené, musíte žádat po pořadateli
nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu.
Jestliže nedojde k nápravě přímo na místě během zájezdu, je nutné
pořídit důkazy, které potvrdí oprávněnost reklamace. Těmito důkazy
mohou být protokol o vadách zájezdu, fotografie, videozáznamy veškerých nedostatků zájezdu, např. špinavé stoly, hmyz na pokojích,
plíseň apod. či svědectví ostatních účastníků zájezdu (doporučujeme
vzájemně si předat kontaktní údaje, abyste měli větší možnost prokázat oprávněnost své reklamace).
Po příjezdu domů by měli spotřebitelé uplatnit reklamaci u pořadatele nebo u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala (cestovní
agentura). K reklamaci by měli přiložit podklady prokazující oprávněnost reklamace (protokol o vadách, fotografie…). Pořadatel zájezdu
je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dní a o jejím výsledku
zákazníka informovat.Dovolená je pro většinu z nás zdrojem odpočinku a energie po náročném pracovním roce. Těšíme se na ni a chceme
si ji užít a právě vady zájezdů či porušení povinností mohou způsobit komplikace a stres, které se odrazí na kvalitě zážitků z dovolené.
V případě, že dojde k porušení povinností, za něž CK odpovídá, máte
právo nejen na náhradu škody na majetku, ale také náhradu za újmu
za narušení dovolené, zejména byl-li zájezd zmařen nebo podstatně
zkrácen. Pro inspiraci o tom, jaká výše náhrady by to mohla být, slouží tzv. frankfurtská tabulka, kterou můžete nalézt na stránkách Evropského spotřebitelského centra http://www.evropskyspotrebitel.cz/.

MUZEUM PHOTO 2015
Moravské zemské muzeum vyhlašuje 2. ročník fotografické
soutěže Muzeum Photo 2015.

zejních a galerijních institucí. Jednoduše vše, kde existuje nějaký
vztah mezi člověkem, institucí a uměním.

Tématem letošního ročníku fotografické soutěže Muzeum Photo
2015 jsou fotografie s muzejní a galerijní tématikou vzniklé v období
od 1. června 2014 do 31. října 2015.

Kreativita v muzeu - Snímky převážně výtvarného pojetí, např.
sbírkových či jiných předmětů, výstavních prostor, nebo kreativní vizuálně osobité uchopení jakéhokoliv tématu, které má určitý vztah
k muzeu či galerii.

Soutěžní kategorie:
Život v muzeu - Snímky z vernisáží, pořádaných akcí, workshopů, nebo třeba obyčejné momentky z denního běžného provozu mu-

Více informací o tom, jak se do soutěže přihlásit, podmínkách soutěže, hodnocení i výhrách naleznete na http://www.mzm.cz/muzeum-photo-2015/.

JAK SE ŽIJE V NAŠÍ ORGANIZACI
Jsme členové místní organizace SPCCH (Svaz postižených
civilizačními chorobami), která sdružuje lidi s různým zdravotním postižením nejen z Vítkova, ale i z okolních obcí.
Ke konci června 2015 nás bylo 147 ve věku od 40 až nad 80 let.
Většina členů má kolem 65 let. Činnost svazu organizuje 7členný
výbor a pomáhá 10 důvěrníků, kteří zvou členy na akce a setkání.
Čím se zabýváme?
Jednou měsíčně se scházíme v klubovně v Budišovské ulici, kde
něco vyrábíme, nebo hrajeme hry, či si jen tak u kafíčka povídáme. Nově jsme letos začali cvičení na židlích, které vede paní Alena
Leherová. Toho se zúčastňují zejména ty členky, které se pro své
zdravotní postižení nemohou zapojit do jiných cvičení.
S těmi, kterým to ještě dobře „šlape“, vyrážíme na výlety do okolí
Vítkova a někdy i dál. Tyto „výšlapy“ kombinujeme s dopravou autobusem nebo vlakem.
Každý měsíc si zahrajeme bowling, dvakrát ročně máme turnaj
s Budišovem. Pořád se nám nedaří je porazit, ale to není důležité.
Chceme se zabavit a hlavně nesedět jen doma.
Velmi dobře spolupracuje také s klienty Domova Vítkov, kde se zapojujeme do různých akcí. My zase na oplátku připravíme např. soutěžní odpoledne s opékáním. Tato akce nás ještě letos čeká, vše
závisí na počasí a také na tom, kdy začne rekonstrukce. Rádi chodíme mezi klienty Domova, vždyť mnozí z nich byli nebo ještě jsou
našimi členy.
Letos uplynulo 25 let od vzniku SPCCH. Tehdy byla ukončena činnost Svazu invalidů a vzniklo několik nástupnických organizací,
mezi které patří i ta naše.
Při příležitosti oslav tohoto výročí na okresní úrovni byl pěti členům
naší ZO předán „Pamětní list za aktivní činnost pro SPCCH.
A co nás ještě čeká ?
V srpnu proběhne soutěžní odpoledne na minigolfu „Něco pro zdraví“. Podobná akce bude v září na okresní úrovni. Samozřejmě hrajeme dál bowling a zopakujeme si i utkání s Budišovem. Pokračujeme ve výletech po okolí. Zúčastníme se turnaje v kuželkách, kde

VÍTKOV
JEDEN KVĚT
Tolik krásných květin, tolik píle a úsilí, vynakládáte, aby Vítkov
nebyl šedým a ponurým městem, ale v létě hýřil barvami, voněl
a lákal pohledy kolemjdoucí.
Na jaře město vyhlásilo soutěž o nejpěknější rozkvetlé okno
a skalku. A jak to všechno dopadlo? To se dozvíte 4. září na vítkovském náměstí, kde bude pro všechny zahrádkáře, pěstitele
a milovníky krásných květin a zahrad připraven od 9.00 hod. bohatý program. Snad nám k tomu všemu ještě krásně pokvetou
„úřadové“ muškáty. A v letošním roce ani další městské budovy
nezůstaly stranou. Určitě jste si všimli, jak nám krásně rozkvetla
okna knihovny. Pokud ne, tak koukněte do kalendária a zastavte
se tam na některé z připravovaných akcí – třeba letním zahradním koncertíku.
Ale jak říkají praktici - krásy se nenajíš, vyhlásili jsme začátkem
léta ještě doprovodnou soutěž „Marmeládové pokušení“. Takže
rychle zachraňte alespoň jednu skleničku své skvělé marmelády a přineste nám její vzorek v posledním srpnovém týdnu
k posouzení.
Podrobné podmínky najdete na webu města a v informačním
centru.
A protože marmeládové zápolení si musí zákonitě najít 4. září
na náměstí také své místo – přijďte si líznout marmelády, kterou
tam pro vás budeme vařit.

hrajeme s dalšími organizacemi v rámci okresu Opava a v listopadu
bude aktiv funkcionářů v Karlovicích. Tam zhodnotíme práci všech
organizací a připravíme plán akcí pro následující rok.
V říjnu chystáme setkání našich členů, na kterém bychom chtěli předat některým z nich ocenění za práci pro naší ZO. Rok ukončíme
mikulášským setkáním s kulturním programem a pohoštěním.
Děje se toho u nás dost. Začínáme se více dostávat do povědomí
občanů města, a proto mnozí rozšířili naše řady. Vše o naší činnosti
vedeme v kronice svazu, kterou dáváme členům k nahlédnutí při
společných setkáních. Záznamy v kronice včetně fotografií vedou již
20 let manželé Krausovi.
Chceme touto cestou poděkovat i dvěma našim členkám - paní
Vlastě Martinkové a Daniele Zdráhalové za organizaci dvoudenního
zájezdu do Třebíče a Telče.
A nakonec poděkování všem, kteří pomáhají s přípravou všech akcí
SPCCH.
MaKr

MARMELÁDOVÉ
POKUŠENÍ

Léto se právě přehouplo do své druhé
poloviny
A s létem se nezadržitelně přiblížila velká výzva pro hospodyňky
– všechnu tu nadílku zdraví a energie zpracovat i na zimní
měsíce.
V rámci soutěže Rozkvetlé okno vyhlašuje město Vítkov
doplňkovou soutěž „Marmeládové pokušení“.
• Do soutěže se můžete přihlásit se svou oblíbenou domácí
marmeládou nebo džemem.
• Hodnotit se bude chuť, barva, konzistence. Zvláštní cena
bude udělena za NEJ obal.
• Do soutěže můžete přihlásit libovolný počet vzorků. Váha
jednoho vzorku min. 150 g.
• Přihlášky můžete již nyní zasílat prostřednictvím e-mailu
rozkvetle.mesto@seznam.cz, nebo odevzdávat v IC Vítkov.
• Vzorky se budou odevzdávat v IC Vítkov od 24. do 29. 8.
2015.
Novinky a aktuální informace získáte prostřednictvím webových
stránek a facebooku města a v IC Vítkov.
Vyhodnocení a předání cen proběhne 4. září.

NOVÁ POHÁDKA SE NATÁČÍ TAKÉ
NA VÍTKOVSKÉ RADNICI
Na nejkrásnějších místech Vítkovska a Budišovska se o prázdninách natáčí
nová česká pohádka Čertova stěna v režii Pavla Vaňáska.
Práce začaly už v květnu na Štemplovci, kde se natáčel konec pohádkového příběhu,
ale tak už to u filmu chodí. Poslední klapka padne na konci prázdnin a na premiéru se
můžete těšit na podzim.
Štemplovec není zdaleka jediné místo, kde se natáčí. Pekelně se budete bát v jeskyni
u horolezeckých skal na Kružberku, temné vězení na Vikštejně už v minulosti poznal
nejeden lapka, kněžna Liběna sídlí střídavě v zámku na Dubové (exteriéry) a na vítkovské radnici (interiéry). Natáčelo se i dalších místech - v Guntramovicích, ve vodním
mlýně v Loučkách, v Kamence. Místa jsou vybírána velmi pečlivě a dotvářejí tak spolu
s kostýmy malebnou kulisu období rokoka.
Štáb je opravdu početný. Ve filmu bude účinkovat stovka lidí, asi šedesát komparzistů
a čtyřicet herců. „A tak se město Vítkov stalo podobným místem jako Hoštice
Zdeňka Trošky“, řekl Pavel Vaňásek.

Text: Ivana Prokšová, Martina Šostá
Foto: Jan Dušek
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23. července proběhl na zahradě knihovny dlouho očekávaný

KONCERT
PAVLA DOBEŠE,
celebrity mezi folkaři. A spousta lidí od rána koukala nejen na nebe,
ale také na všemožné internetové stránky předpovídající počasí,
neboť právě tento den si déšť vybral jako vhodný k ukončení několikatýdenního sucha.
Ale nakonec vše dopadlo tak, jak mělo :-). Trocha deště zalila zahrádky a tak se všichni, komu hudba pana Dobeše zpříjemňuje život, mohli v klidu a s čistým svědomím vypravit na osobní setkání
s ním. Zahrada se zaplnila doslova do posledního místečka, uvnitř
knihovny nezůstala jediná židlička. Usadit bezmála 200 posluchačů
není jen tak.
Ale atmosféra koncertu byla úžasná a rychle dala zapomenout na
příkoří tvrdých lavic. Pan Dobeš v doprovodu svého syna Petra
a člena kapely Bokomara Radka Maříka dokázal splnit všechna
přání posluchačů a výsledkem jejich společného úsilí pak byl podvečer plný pohody, krásných písní, nostalgie a humoru.
Děkujeme tímto nejen muzikantům, ale také všem posluchačům,
bez kterých by koncert nebyl!

QUO VADIS „NA KOMÍNĚ“
4. července 2015 se ve Vítkově uskutečnil první ročník rodinného festivalu Vítkovský komín. A nutno uznat, že léto nemohlo začít
lépe. Organizátoři Víťa Tomeš a Filip Reisner si z mé strany zasluhují skutečně všechny palce nahoru. A pokud mohu něco opravdu
vyzdvihnout, pak je to neskutečná ochota, zaujetí a spolupráce jakou prokázali všichni, kteří se do příprav a průběhu festivalu zapojili. Náš soubor, Quo Vadis, měl také možnost vystoupit, a to na
malé scéně festivalu. Bylo neuvěřitelně osvěžující vidět, jak se naše
obecenstvo baví i přes neutuchající žár slunce. Návštěvnost mne
mile potěšila. Ani na chvíli jsem neváhal být přítomen i na zbytku
dne. A dobře jsem udělal. Bylo skutečně na co koukat. Ať už to byla
výstava fotografií, autorské čtení, skvělí bubeníci nebo atrakce pro
děti. Atmosféra byla prostě skvělá. Hudebníci na podiu střídali jednu
pecku za druhou. Velmi mne potěšil žánrový mix, ve kterém si našel
každý to své. Hlavní hvězdou festivalu byla kapela Lake Malawi.
A svůj přídomek si zde kapela opravdu zasloužila. Charismatický
zpěvák Albert Černý dostával do kolen především dívčí publikum.
Ale z celkové show klesala čelist i mě. Myslím, že o téhle kapele
ještě hodně uslyšíme a jsem rád, že Vítkov ji už slyšel.
S odstupem času lze samozřejmě říci, že festival měl i své bolístky.
Pro mne osobně byl ale důkazem toho, že ve Vítkově jsou ještě
stále lidé, kteří mají chuť něco dělat a také to dělají. A svou aktivitou navíc Vítkov podpořil Centrum Paraple. Za Quo Vadis nám bylo
opravdu ctí se na festivalu podílet. Věřím, že první ročník byl pouze startovací čárou úspěšného maratonu Vítkovského komínu a že
nás ve Vítkově čeká ještě dlouhá trať. Organizátorům přeji mnoho
sil a Vítkovu děkuji, že má chuť žít.
Michal Škrobánek

TURNAJ MÖLKKY

21. července proběhl v rámci prázdninového týdne v knihovně
1. ročník turnaje Mölkky. Jednalo se o novou společensko-sportovní hru, pro mnohé z nás doposud neznámou.
Klání probíhalo ve dvou kategoriích - pro děti a pro dospělé. Přes neúprosné horko, které tento den ve Vítkově panovalo, se mladí hráči
v odpoledních hodinách zhostili svého úkolu na jedničku. Ono trefit se dřevěným kolíkem na vzdálenost tří metrů a shodit „kuželky“ s bodovým ohodnocením není zase až tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. V podvečerních hodinách, při zápolení dospěláků, byla venkovní teplota již přijatelnější. Horko však bylo soutěžícím také, a to hlavně z toho důvodů, že hra probíhala již na poloprofesionální úrovni.
Hra všechny zúčastněné natolik zaujala, že jsme se rozhodli z tohoto turnaje udělat tradici a příští rok o prázdninách pokračovat 2. ročníkem
turnaje Mölkky. Sponzorem turnaje byla firma Albi, která nám poskytla jak hrací sety Mölkky, tak ceny pro vítěze - společenské hry.
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VÍTKOVSKÝ KOMÍN
Určitě jste slyšeli, že 4. července se ve Vítkově uskutečnil 1. ročník
multižánrového rodinného festivalu VÍTKOVSKÝ KOMÍN. Číst však
o festivalu, ale nezažít jej osobně, je podobné jako byste chtěli hlad
zahnat čtením receptu na vaření. Buď se váš hlad ještě znásobí
anebo si řeknete, že by vám to asi nechutnalo. Člověk se však snadno může zmýlit, zvlášť když má možnost ochutnat něco, co ještě
nejedl a co není k mání každý den.
Náš festival jsme koncipovali tak, aby se na jeho organizaci, průběhu a hlavně programové náplni měli možnost podílet lidé, kteří jsou
či v minulosti byli s Vítkovem nějak spjatí.
Festivalový program probíhal souběžně na 2 scénách – ve venkovním areálu společnosti CONROP s.r.o. a v areálu vítkovské městské knihovny. Obsahoval celkem 18 bodů – vystoupení hudebních
kapel a interpretů, autorská čtení, divadelní představení, výstavu
fotografií, vernisáž obrazů, videoprojekci, program pro děti včetně
vystoupení klauna, průvodní slovo moderátora a další doprovodný
program.

Text: Vítězslav Tomeš
Foto: archiv MusicWear

lo celkem 8064 Kč, za což děkujeme všem, kteří přispěli.
Rozsáhlou fotogalerii z příprav a zejména z průběhu festivalu naleznete na festivalovém facebooku a na webových stránkách www.
vitkovskykomin.cz.

Několik ohlasů na závěr:
• Moc rád bych pogratuloval. Komín se opravdu povedl a já
jsem rád, že jsme s Quo Vadis mohli být jeho součástí.
Za divadelní soubor QUO VADIS Michal Škrobánek
• Z festivalu jsme bohužel jaksi prchali, protože můj muž měl
druhý den náročnou pracovní cestu. Nestihla jsem Vám tedy
říct, že se mi festival moc líbil a doufám, že bude pokračovat
v dalších letech. Pokud budu moct, udělám si za rok čas třeba
jako divák. Děkuji tímto za Vaši skvělou organizaci, a že jsem
se mohla účastnit a přidávám i poděkování panu zvukaři, který
taky odvedl skvělou práci.
SILVIE FORSYTH – zpěvačka, kytaristka a výtvarnice
• Váš přístup byl profesionální. Žádná známka v organizaci, že
to děláte poprvé! TONDA BERGER – festivalový zvukař
• Dík za pozvání fotit na takové akci!!! JIRKA MIKULA - fotograf
Mezi účastníky programu, z nichž alespoň jeden člen vystupujícího tělesa má s Vítkovem spojenou nějakou část svého života, jich
můžeme zařadit 14: pěvecký sbor KOMENSKÝ, jazzovou formaci
5 BAND, metalovou kapelu SECOND END, jazzrockovou sestavu
Z PRAMENE RADBUZY, rock & rollové bardy SPECIAL BAND, jazzové kvarteto VIBEQUAKE, divadelní soubor QUO VADIS, spisovatele ALEŠE DOSTÁLA, básníka ONDŘEJE HLOŽKA za doprovodu kytary MARTINA DYTKA, klauna PEPÍNA, vystavující fotografy
JIŘÍHO MIKULU a JOSEFA PRUSKA, videoperformerku ZUZANU
GRULICHOVOU, animátorku IVETU JOHNOVOU, která stojí za
programem pro děti, a moderátora festivalu TOMÁŠE NAWARA.
Mezi přespolní, ale přesto nám velmi blízké, pak řadíme vystoupení
olomouckých bubeníků JUMPING DRUMS, ostravské malířky a kytaristky SILVIE FORSYTH, oderského tria EASY COMPANY a hlavního festivalového hosta třineckých LAKE MALAWI.
Jedním z našich festivalových partnerů byla také o.p.s. CENTRUM
PARAPLE. Organizace, která pomáhá lidem s poškozením míchy
následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. Díky festivalové finanční sbírce se během festivalu podařilo vybrat 4916 Kč
a navíc prodat oficiální produkty Centra Paraple v hodnotě 3148 Kč.
Na účet obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple tak dorazi-

• Byla to vlídná oddychovka. Jen škoda, že jsme nemohli zůstat
déle. Snad tedy jindy. ONDŘEJ HLOŽEK – opavský básník
• Naše dojmy z akce jsou jen pozitivní. Za celou kapelu velká
spokojenost s velkým V. Počínaje organizací, zázemím a
pohoštěním pro kapely, zvukař a zvuk parádní. Hráli jsme za
obrovského vedra v takovou tu „rozjíždějící“ se dobu, ale
kompenzovali nám to naši známí a fajn publikum, takže velká
spokojenost. Ubytování v Klokočově nádherné.
Za kapelu SECOND END kytarista Petr Ducháček
• Zatraceně dobrá akce!!! Za VIBEQUAKE Jiří Bučánek
• Moc děkujeme za veškeré informace, výsledná částka ze sbírky i z prodaných předmětů je moc pěkná. Doufáme, že jste byli
s průběhem prvního ročníku festivalu spokojeni.
Za o.p.s. CENTRUM PARAPLE Kateřina Jelínková
• Děkujeme za příležitost zúčastnit se tohoto příjemného festivalu. Vítkovský komín je svou jedinečnou atmosférou velkým
příslibem i pro příští roky. SPECIAL BAND

Ráda vzpomínám ...
Začínali jste víceméně z ničeho.
Hned jsme se začaly pídit po kontaktech, jezdily jsme na školení
a semináře, absolvovaly jsme různé kursy. Podařilo se nám navázat
výborné vztahy se skupinou mažoretek z Hradce n. M. a dodnes
jsem vděčna jejich vedoucí paní Pavle Konečné za její rady, ochotu pomoci, což pochopitelně není až tak běžné. I v tomto sportu je
veliká rivalita a každý si to své střeží, málokdo vás nechá nahlédnout „pod pokličku“. Ale jsou výjimky, musím jmenovat alespoň ještě
mažoretky z Hranic n. M., zkušené, vstřícné, inspirativní, které nám
hodně pomohly a se kterými se setkáváme dodnes. Tak jsme postupně získávaly zkušenosti.

VĚRA FOLOVSKÁ

nar. 22.2.1956, vedoucí, trenérka a zakladatelka skupiny
mažoretek inSportline Vítkov. Mažoretky vedla v letech 1999 –
2014, kdy si ze všech republikových soutěžích přivážely medaile
a poháry za umístění. Největší úspěchy - 2011 – 2013 vítězství
na přehlídkách Zlota lyra v Polsku, 2012 - účast na ME ve
Francii, 2013 – účast na ME v Brně, 2014 – účast na ME a MS
v Chorvatsku.
Kdy jsi objevila kouzlo mažoretkového sportu? Kdy ses s ním
vlastně poprvé prakticky setkala?
Měla jsem sice nějaké povědomí o tomto sportu, ale že bych uvažovala nějak cíleně, že se mu budu věnovat, to opravdu ne. Ale zasáhla náhoda. Někdy ve druhé polovině devadesátých let na jednom
z místních festivalů dechových hudeb vystupovaly s dechovými soubory také mažoretky a mně se to jejich vystoupení hodně líbilo, skoro bych řekla, že mne nadchlo. Řekla jsem si, že tohle tady chybí,
něco na pomezí sportu a tance pro děvčata všech věkových kategorií. Slovo dalo slovo a začaly jsme spolupracovat s paní Magdou
Štočkovou. Podařilo se nám dát dohromady skupinu dětí, takový
spíše kroužek pod DDM Vítkov, a to byl vlastně náš začátek.

Je to převážně kolektivní sport, tedy dobrá spolupráce nejen
mezi děvčaty, ale i mezi trenérkami, je nezbytností.
Komunikace by měla fungovat. Třeba když se chystá nový program,
tak při výběru hudby je názor děvčat důležitý, jim se musí hudba líbit. Důležitý je výběr velitelky skupiny. Radili jsme se vždy společně,
hledali… Dnes vybíráme hlavně současnou taneční hudbu, střední
proud. Souběžně se dotváří choreografie tak, aby vznikl estetický
soulad. No, a pak nacvičujeme, dolaďujeme prvky, pilujeme synchronizaci. Cit pro hudbu a určité pohybové vlohy jsou rovněž velmi důležité. Vystoupení samozřejmě dotváří kostýmy, vizáž, ovšem
hlavně energie a nadšení, která vyzařuje z děvčat. To v té osobnosti
musí být, ne všechno se dá tzv. nacvičit.
Váš sport je i materiálně velmi náročný.
Je to tak. Docela těžko se mi někdy děvčatům vysvětlovalo, že nemáme na takové kostýmy, v jakých vystupuje naše konkurence. Na
soutěžích jsme někdy se cítily jako popelky. A tady nám pomohl majitel firmy SevenSport a celý tým krásně oblékl do kostýmů s logem
města. Jak se začaly dostavovat úspěchy, tak jsme se mohli obrátit
i na zastupitele města se žádostí o finanční pomoc, takže naše první
cesta na mistrovství Evropy do Francie se díky nim i firmě inSportline mohla uskutečnit. Za to městu moc děkujeme. Ve francouzském
Mazametu děvčata vzorně reprezentovala město Vítkov i Českou
republiku. Musím taky připomenout, že bez obětavosti rodičů bychom tak úspěšní nebyli a nemohli bychom tak často jezdit na přehlídky, soutěže, festivaly… Kolik prostředků a času je to vše stálo!
To dodnes obdivuji. Děkuji všem rodičům, zejména Kalužovým, Pecinovým a Mullerovým, na které jsem se mohla kdykoliv spolehnout.
Také děkuji zastupitelům města, že vítkovským mažoretkám uvěřili
a při rozdělování grantů nás též finančně podporovali.

Text: Marie Mikulíková
Foto: archiv Věry Folovské

Práce s mažoretkami je časově velmi náročná, víkendy, svátky…
K tomu musíte mít chápající rodinu!
Dobře, tak to byla, řekněme, ta odvrácená strana vaší činnosti,
ale vy jste dosáhli mnoha úspěchů, pro děvčata to byl smysluplně prožitý čas, kdy se mnohému naučila.
Určitě, jsou zážitky, které se mi stále vracejí . Samozřejmě nejde pominout úspěšná soutěžní vystoupení, ale já ráda vzpomínám třeba
na festivaly ve Francii, na které nás pozval pan Florian Virgili, majitel agentury, po úspěšném vystoupení na mistrovství Evropy, ten si
naše děvčata zamiloval. Na tyto festivaly se sjíždějí nejen mažoretky, ale i např. taneční soubory z různých koutů světa prezentující
svou vlast. Nejzajímavější pro nás byly kreace afrických tanečníků
v nádherných kostýmech. Naše děvčata sklízela velký obdiv. Byla
slovansky půvabná, působila mile, sympaticky, dokázala při průvodech městem navázat kontakt s diváky a to nás těšilo. To přirozeně
otevřené prostředí je i inspirovalo, byť to bylo velmi náročné. Dodnes nám přicházejí nabídky na účast na festivaly po celé Francii…
Je to zajímavá náhoda - zrovna dnes, kdy připravujeme tento
rozhovor, máme 14. červenec, státní svátek Francie, kde je mažoretkový sport nesmírně oblíbený, i to slovo samotné má kořeny právě tam. Státní svátek slaví Francouzi velkolepě, takže
dnes byste tančili vskutku celý den!
A právě to bych současným mažoretkám přála, aby si mohly podobné okamžiky zažít. Já na to všechno ráda vzpomínám, děvčata
obohatila můj život a já jsem se mezi nimi cítila stále mladá, svěží,
jinak to ani nešlo. Když vidíš výsledky své práce, znovu tě to nabíjí
energií. Užily jsme si dost legrace, ale i nekonečného cvičení, které
už všem kolikrát lezlo na nervy, ale výsledek stál za to. Ono totiž
docela dlouho trvalo, než si lidé ve městě našich úspěchů všimli.
Získat si respekt u takových týmů jako jsou „Panenky“ z Hranic, „Juventus“ z Karviné, či ostravský „Krokodýl“ taky nebylo jednoduché,
ale děvčata byla „super“…
Mnohá už mají dnes své rodiny a když se zastaví na kus řečí, je to
příjemné a společně zavzpomínáme.
Mám radost, když se mým děvčatům daří a jsou úspěšná i v
osobním životě.
Děkuji jim všem za společně strávený čas.

Nastupující generaci mažoretek přeji, ať se jí daří navázat na úspěchy svých předchůdkyň.

Domov Vítkov - letní procházky
Teplé počasí láká naše uživatele k příjemným procházkám naším městem. Na tržnici nakoupíme čerstvé ovoce a v přilehlých obchůdcích na
náměstí zase drogerii či nějaké pamlsky. Další směr procházek vede do
kolonie zahrádek, kde obdivujeme rozkvetlé květiny a úhledné záhony
zeleniny. V parku nás okouzlí vzrostlé stromy a blahodárný klid podbarvený zpěvem ptáků. Premiéru tentokrát měla procházka na místní koupaliště, které jsme navštívili ve větším počtu. Při vstupu se před námi
rozvinul pomyslný koberec svěží zelené trávy a třpytivá vodní hladina
odrážela modrý obraz nebe, na kterém nebylo jediného mráčku. Pomalu
jsme se vydali po chodníku kolem celého koupaliště, až jsme došli k posezení, jehož součástí je i kiosek s bohatou nabídkou občerstvení. Obsluha kiosku byla příjemná a velmi vstřícná. Ochutnali jsme hlavně pivo
a výtečnou točenou zmrzlinu. Během občerstvování jsme se rozpovídali
o letních dovolených a zajímavých destinacích, kde naši uživatelé byli,
i o tom, jaké to kdysi na koupalištích bylo. Naše uživatelky neopomněly
kromě občerstvení pochválit i příjemného plavčíka a milou obsluhu při
vstupu na koupaliště. Cestou zpátky jsme šli kolem kostela, který mnozí
uživatelé obdivují z oken svých pokojů v Domově. Po loňské rekonstrukci
vypadá opravdu skvostně. Takovouto procházku si během léta ještě určitě zopakujeme a napíšeme další řádky našich letních příběhů.
Ludmila Grossmannová, terapeutka

DĚTI PROFESIONALITĚ BLÍŽ

PRODÁME

Tak se jmenuje projekt SVČ Vítkov, který v letošním roce finančně
podpořil Moravskoslezský kraj částkou 58.200 Kč z celkových nákladů projektu 83.200 Kč. Cílem projektu je podpora pravidelné zájmové činnosti v roce 2015 v SVČ Vítkov, p. o., a to formou dovybavení
kroužků nadstandardními pomůckami.
Projektem tentokrát podpořili zájmový kroužek Mladí hasiči, kterým
jsme zakoupili dva sklopné terče včetně světla, spínače a časomíry
a divadelní zájmový útvar Quo Vadis, kterému jsme zakoupili kostýmy, paruky, výrobník mlhy a bezdrátový mikrofon.
Mladí hasiči měli možnost vyzkoušet nové terče v l. ročníku soutěže
v požárním útoku o Vítkovského Soptíka, který se konal 23. května
ve sportovním areálu SVČ Vítkov p. o. Soutěž byla podpořena z velké části dotací z Moravskoslezského kraje. Počasí bohužel nebylo
příznivé a to ovlivnilo celkový počet družstev, kterých se zúčastnilo
pouze osm. V kategorii mladších i starších žáků mladí hasiči z Vítkova obsadili krásné 2. místo
Naši divadelníci nás úspěšně prezentují na veřejnosti již tři roky.
V letošním roce vystoupili na akademii Střediska volného času Vítkov, kde si připravili krátkou improvizaci z divadelní zkoušky pro asi
200 návštěvníků. Na festivalu Vítkovský komín sklidili velký úspěch
se svým představením Pruhovaná Merry, které pro velký úspěch zopakovali v knihovně 24. července.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

ZUMBA SOUSTŘEDĚNÍ
V JIŽNÍ ITÁLII

Středisko volného času Vítkov letos již podruhé organizovalo pro
děti, mládež i dospělé desetidenní ozdravný pobyt v jižní Itálii - oblast Gargano, město Mattinata.
Tentokrát na pobyt vyrazila ve třetím týdnu července skupina 49 výletníků autobusem z Vítkova do Brna a následně klimatizovaným
autobusem do Mattinaty. Pro děti byl připraven celotýdenní program,
do kterého se mohli kdykoli zapojit i dospělí. Každý den ráno jsme
začínali cvičením jógy a končili cvičením zumby, po které následovaly animační programy – karaoke, diskotéky, promítání filmů či koncertů. Během pobytu jsme několikrát navštívili centrum Mattinaty, její
obchůdky a hlavně cukrárny s vynikající zmrzlinou, vyšli horu Monte
Sacro, probádali denní i noční přístav a molo s milióny malých krabů, někteří z nás se zúčastnili výletu lodí, někteří navštívili Pompeje

zavedenou prosperující PRÁDELNU
ve Fulneku vč. klientely
Roční obrat:
Kapacita:

600 000 Kč / 1 směna
max. 200 kg / 1 směna

Kontakt:
Lenka Vojkůvková
Mobil:
E-mail:

737 262 636
vojkuvkova.lenka@vvm-ipso.cz

Pronajmu renovovaný slunný BYT,
velikost 2+1 ve Vítkově

Email: Morava-Byt@seznam.cz

Pronajmu zahrádku

s ovocným stromem ve Vítkově
Email: Morava-Byt@seznam.cz
a Vesuv a někteří si zajeli nakoupit dárečky pro své blízké a sebe do
nedaleké Manfredonie. Poslední večer pro nás delegát a animátor
z CK připravili diskotéku s překvapením – soutěž o miss a missáka,
ovšem my jsme je překvapili daleko víc, když se kluci převlékli za
holky a holky za kluky. Pak se skoro všichni přihlásili do soutěže
a k našemu údivu se přihlásilo i několik dospěláků. Všichni jsme si
poslední den užili. Mini-missáka vyhrál Jan Vrtaník, dospělými misáky se stali Jan Gavelčík, Stanislav Švabík, Miss – Deniska (Matěj
Butora).
Týden nám utekl jak voda a my jsme všichni pěkně opáleni nasedali
smutně do autobusu. Řidiči jsou profesionálové a cesta s nimi utíkala bezpečně a rychle. Teď už nám nezbývá než čekat na ceník roku
2016, protože již teď se někteří z nás těší na další ročník Zumba
soustředění v Mattinatě!
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

Vážení čtenáři, občas vám nabízíme sloupeček oddechového čtení. Tentokrát jsme vybrali tzv. slohovku. Vzpomeňte si ... Zazvoní, učitel vstoupí, zadá
téma, na konci hodiny vybere ... Příjemné počtení.

DOLUS MALUS?
REKREAČNÍ STŘEDISKO

HADINKA

Vaříme denní menu, výběr ze dvou jídel.
Cena 72 Kč (včetně dovozu).
Vaříme i o víkendech.
Každou sobotu grilujeme kolena.
Dále nabízíme minutky, hotovky ...
... a to každý den.
Zařídíme pro vás rodinné akce, oslavy ...
K dispozici je pro vás
ZREKONSTRUOVANÁ RESTAURACE,
bufet, koupaliště, ...
Těšíme se na vaši návštěvu v Rekreačním
středisku Hadinka
Kontakt:
Vítkov - Klokočov, 747 47
tel.: 606 677 988, 721 615 043
e-mail: hadinka.74747@seznam.cz
www.hadinka.opavsko.com

DĚTSKÝ DEN V PROSTŘEDNÍM DVOŘE

Letošní dětský den se v Prostředním Dvoře i přes občasné přeháňky opravdu vydařil. Účast byla nečekaně vysoká, od těch nejmenších v kočárku až po ty málem
dospělé, kteří těm malým ochotně pomáhali s náročnými úkoly při soutěžích. Kromě místních přijely děti našich přátel a příbuzných. Oslavovali jsme přece konec
školního roku a nástup zasloužených prázdnin! Program začal výpravou do lesa za
pokladem. Pak už následovaly tradiční soutěže - od přechodu klády s míčkem na
lžičce až po přetahování lanem či jízdu na koni. Po soutěžích děti obdržely balíčky
se sladkostmi a potom už jsme opékali špekáčky. Rodiče napekli sladké i slané
pečivo, vařila se káva i čaj a pro dospělé bylo i něco ostřejšího...
Všichni byli spokojeni a už pomalu chystáme další akci na ukončení prázdnin. A to
je ta nejlepší odměna pro pořadatele.
Hana Odstrčilová
předsedkyně osadního výboru

Co je to podvod? A kdo je vlastně podvodník? Je
podvádění pokaždé něčím záporným? Je to pojem
relativní? Každý z nás už byl určitě někdy podveden nebo sám podváděl. Známe podvody závažné
a podvody zanedbatelné, či dokonce milosrdné.
Uveďme si malý příklad. Představme si sympatickou
dívku, třeba jménem Anička. Je plavovlasá, nosí cůpek, má zelené oči. Jednoho dne si všimne na internetu lákavé nabídky sady na úpravu nehtů a hned
se rozhodne koupit si ji. Výrobek inzeruje prodejce
pod přezdívkou „NicVámNeřeknu“. Anička po týdnu
obdrží balíček. Po jeho otevření se zarazí, vytáhne
totiž pouze dětskou hračku s nalakovanými nehty…
Okamžitě chce kontaktovat pana „NicVámNeřeknu“.
Ten samozřejmě zmizel.
Anička je z toho tak rozrušená, že se nestihne naučit Přemyslovce na zítřejší prověrku z dějepisu.
Začne proklínat všechny podvodníky, i když zrovna
ona bude zítra v hodině dějepisu podvádět, protože
si napíše tahák… Falešný prodejce se sice dopouští
závažnějšího podvodu, ale na druhou stranu není fér
ani to, že Anička bude díky podvodu s tahákem zvýhodněna před svými spolužáky. Zdá se, že podvod
přináší prospěch jen jednomu.
Avšak co když podvodem pomůžeme někomu jinému? Jako příklad nám může sloužit polyandrický
pěvec pěvuška modrá. Budoucí maminka si najde
nějakého pilného, avšak vzrůstem nevelkého tatínka,
kterého podvede s mohutnějším, silnějším, zkrátka
přitažlivějším samečkem. Chudák drobný tatínek
je přesvědčen, že děti v hnízdě jsou jeho, ale je na
omylu! Vyvede ptáčata úplně jiného tatínka. Maminka pěvuška nyní možná vypadá jako podvodnice, ale
uvědomme si, že tímto „podvodem“ zajistila dobrý
genetický základ nejen svým potomkům, ale výrazně
prospěla celému svému druhu. Je však těžké soudit,
zda hodlala pěvuška zachránit svůj druh před degenerací, nebo jen chtěla mít za otce svých dětí jedince
atraktivnějšího.
A tak to chodí v tom ptačím světě i v tom našem,
mnohé je opravdu relativní.
David Machač
septima, ZŠG Vítkov

ABYSTE SE U NÁS
CÍTILI JAKO DOMA

Od června se může vítkovské informační centrum
pyšnit certifikátem Českého systému kvality služeb I. stupně.
Jsme rádi a velmi si vážíme spokojených zákazníků a věříme, že společně s vaší podporou se nám
i nadále bude dařit zlepšovat služby pro návštěvníky našeho města.
Děkujeme všem podnikatelům z oblasti cestovního ruchu i příznivcům rozvoje turistiky, cykloturistiky a dalších volnočasových aktivit na Vítkovsku,
že se nám společně daří poskytovat kvalitní a profesionální služby.

Nabídka
aktivit
Střediska
volného času v době
letních prázdnin
V době letních prázdnin je pro děti
a mládež otevřeno venkovní multifunkční
hřiště v areálu SVČ od pondělí - neděle
od 8.00 – 19.00 hod. Děti si musí donést
své vlastní sportovní pomůcky. Možnost
využití bez nutnosti objednávek.
V provozu je o prázdninách také sokolovna
SVČ, kterou mohou využívat rodiče
s dětmi a také skupiny. Provoz v sokolovně
dle rozvrhu a domluvy se správci na tel.
734 540 176 p. Matuška, 734 540 24 p.
Michlíček.
Tenisové kurty ve sportovním areálu
můžete využít po dohodě na tel. čísle: 736
285 914 – p. Špok, od 7,00 do 21,00 hodin
každý den v týdnu.

Základní škola a
gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Školní jídelna je v provozu od pondělí do
pátku od 6.00 do 14.30.
Jídelní lístek a ceny stravného jsou
uvedeny na www.zsgvitkov@zsgvitkov.cz.
Telefonní kontakt: 556 300 455.
Sportovní hala a venkovní tenisové hřiště
jsou k využití denně od 16.00 do 21.00 po
předchozí telefonické domluvě. Pronájem
haly - 170,- Kč za 1 hodinu, pronájem
venkovního hřiště - 100,- Kč za hodinu.
Poplatek se platí na místě.
Telefonní kontakt: 603 984 949.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH
ŠKOL V DOBĚ HLAVNÍCH
PRÁZDNIN
MŠ OPAVSKÁ:
MŠ HUSOVA:
MŠ KLOKOČOV:
MŠ ČERMNÁ:
MŠ RADKOV:

LÉTO
Informace o provozu
lékařských zařízení
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE VÍTKOV
MIMO PROVOZ:
4. - 6. srpna

Víkend
jenom pro ženy
… ale muži mohou celý srpen
fotit

Aktuální informace k dispozici na www.
ortopedieopava.cz, www.ortopedievitkov.
cz.
DOVOLENÁ MUDR. PŘIKRYLOVÁ
10.- 31. srpna
Zastupuje MUDr. Mazurová
Info: www.mudrprikrylova.cz
MUDr. Marie Mazurová
Ordinuje nepřetržitě po celou dobu
letních prázdnin dle ordinačních hodin.
Tel. 556 314 257

NOVÉ SLUŽBY KNIHOVNY
• Prázdninový balíček – dle čtenářského
zájmu vybereme čtenářům balíček knih na
dovolenou.
• Půjčování deštníků – v případě nepříznivého počasí si mohou čtenáři naši knihovny
absenčně (mimo knihovnu) půjčit deštník
na dobu 14 dnů.
• Půjčování brýlí – v případě potřeby si
mohou čtenáři naši knihovny prezenčně
(v knihovně) půjčit dioptrické brýle na
čtení.
Výprodej vyřazených knih
V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 17. srpna do 9. září 2015
výprodej vyřazených knih. Výprodej se
koná vždy v půjčovní době knihovny. Cena
je 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na
webových stránkách města. V průběhu výprodeje nebude aktualizován.

Půjčovní doba Měk ve
Vítkově v době letních
prázdnin

01.7. - 24.7.
27.7. - 21.8.
20.7. - 28.8.
13.7. - 28.8.
13.7. - 28.8.

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

2015

Po
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Čt
Pá

(1.7. – 31.8.2015)
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno

Projekt Evropa pro občany
Europe for citizens
Společné setkání žen partnerských
měst Vítkov – Vrbové – Kalety v
rámci projektu „Jak se žije ženám
uprostřed Evropy“.
Vybíráme z programu – zahajovací
koncert, přednášky, besedy, společné debaty. Trošku tvůrčích aktivit,
vycházek a poznávání. A než se rozejdeme a rozjedeme do svých domovů,
společně vysadíme strom, který nám
bude ještě po mnoho desetiletí naše
společné zážitky připomínat.
A čím mohou přispět muži? Přihlaste
své fotografie zachycující každodenní život žen do soutěže „To jsem já“.
Fotografie zasílejte v elektronické
podobě na adresu danolb@seznam.cz
do 4. září 2015.
Už teď jsme zvědavé, jak nás muži
vidí...
Podrobný program najdete od poloviny
srpna na webu města a přihlášky budu
k dispozici od 17. srpna v IC Vítkov.

Poslední srpnový
víkend vyrážíme
na Slovensko
28. - 30. srpna 2015
Navštívíme tato zajímavá místa:
Vrbové, Piešťany, Prašník, Cerník,
Lančár, hrad Beckov, hrad Trenčín ...
a mnoho dalších míst.
Bližší informace o programu a přihlášky
naleznete na www.vitkov.info

Informace n
ejen pro záb
avu

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 7. – 13. 8.

MORIONKOVÝ JARMARK
Jarmark pro výherce Morionů v soutěži Lovci
perel
Jarmark bude probíhat vždy v půjčovní době
knihovny a Lovci perel si za Morionky mohou
nakoupit velmi pěkné drobnosti, které jsme pro ně
v knihovně připravili.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

17. 8. – 9. 9.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Výprodej se koná vždy v půjčovní době knihovny.
Cena je 5 Kč/ks. Seznam vyřazených knih
naleznete na webových stránkách města.
V průběhu výprodeje nebude aktualizován.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

20. 8.
19.00 hod.

THE BASECEL
Koncert vítkovské kapely
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – zahrada

29. - 30. 8.

HURÁ NA VODU

Je lepší místo pro zakončení prázdnin než na
vodě? Město Vítkov a vodácký oddíl TJ Vítkov pro
vás připravilo sjíždění Moravice a dračí lodě na
Balatonu.
8. 9.
17.00 hod.

POVÍDÁNÍ JEZDCŮ A FOTOGRAFŮ TOMÁŠE
URBANA A JANA DUŠKA O RALLY
… a něco navíc!
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

POJĎTE SE S NÁMI TOULAT
Vítkovská padesátka i přes svou již dlouholetou tradici má
turistům stále co nabídnout. Symbolem podzimního ročníku
se stane břidlice. Všimli jste si při vycházkách a výletech na
kole i pěšky bílých rozcestníků s břidlicovou stříškou? Zastavili jste se a přečetli si, kam Vás vlastně zvou? Ne, tak to je
škoda. Pojďte se s námi toulat „Krajinou břidlice“.
Trasy jsou určeny pro všechny, kteří budou mít chuť nejen hltat
kilometry, nejdelší trasa je dlouhá 51 km, ale také pro ty, kteří si
chtějí užít vycházku krásnou přírodou na sklonku léta a ti si mohou
vybírat z kratších tras už od 9 km.

Na trasách do 20 km budou připravena zastavení, na kterých si
můžete ověřit své znalosti z vlastivědy, vyzkoušet svou zručnost…
a ostatní je překvapení.
Sledujte naše webové stránky, kde vám budeme postupně jednotlivé trasy představovat.
A když už si užíváte léta, pošlete nám do konce srpna na adresu: dusek@vitkov.info nějakou hezkou fotku z vašeho putování,
připište své jméno a místo pořízení a my ji na startu Vítkovské
padesátky rádi vystavíme. Bude to krásná inspirace pro plánování
dalších cest a výprav za poznáním i dobrodružstvím.
Krásné léto a 5. září v 5.00 hod. startujeme (pro všechny spáče
je tu dobrá zpráva – startujeme průběžně až do 10.00 hod.).

Uzávěrka příštího čísla je 20. srpna 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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