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Den učitelů ve Vítkově
Již několik let se u příležitosti Dne učitelů
koná v reprezentačním sále městského
úřadu oceňování pedagogů ze všech škol
a školských zařízení na území našeho města.
Letos tato akce připadla na středu 26. března.
V tomto roce byli oceněni tito pedagogové:
Mgr. Romana Fajmonová (Základní škola
a gymnázium Vítkov), Mgr. Lenka Zychová
(Základní škola a gymnázium Vítkov), Mgr. Petr
Molek (Základní škola a gymnázium Vítkov),
paní Zuzana Richterová (Mateřská škola Vítkov),
Ing. Soňa Černínová (Střední škola, Vítkov Podhradí), Mgr. Dáša Šuláková (Základní škola,
Vítkov), paní Naděžda Kalusová (Základní
umělecká škola, Vítkov), paní Věra Folovská
(Středisko volného času). Všichni jmenovaní
byli oceněni plaketou J. A. Komenského,
obdrželi také kytku a finanční odměnu. Program
byl zpestřen vystoupením dětí ze zájmových
kroužků SVČ Vítkov. Blahopřejeme všem
oceněným pedagogům. Naše poděkování za
záslužnou a náročnou práci si zaslouží nejenom všichni pedagogičtí pracovníci, kteří se přímo podílejí na vzdělávání našich dětí, ale
také nepedagogičtí zaměstnanci, kteří se starají o vytvoření dobrých podmínek na školách.
Do další práce všem přeji hodně sil a úspěchů.
Pavel Smolka
starosta města

Webové stránky
města získaly
krajské ocenění
Na začátku letošního roku jsme přihlásili
webové stránky města do soutěže Zlatý Erb
o nejlepší webové stránky a elektronické služby
měst a obcí České republiky.
V pondělí 31. března převzal Jan Dušek, Šárka
Petrtýlová a Pavel Smolka z rukou náměstka
hejtmana Moravskoslezského kraje Martina
Sikory ocenění Moravskoslezského kraje za III.
nejlepší webovou prezentaci města v kraji.
foto Václav Lintner
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Krátce z radnice
V tomto období zasedala rada města dvakrát a zastupitelstvo
jednou. Rada na své schůzi 25. února projednala více jak 40
bodů programu. Mimo běžnou agendu byly projednány a vzaty
na vědomí celoroční zprávy odborů Městského úřadu ve Vítkově
a městské policie. Schválila vymáhání pohledávek soudní cestou
a několik nevymahatelných pohledávek uložila odepsat. Schválena
byla smlouva o spolupráci se společností CEREK. Schválila
vyhodnocení lesního hospodářství TS Vítkov za rok 2013 a výhled
hospodaření s městskými lesy pro rok 2014. Rada schválila smlouvu
na zpracování kompletní žádosti o dotaci k akci „Odstranění
stávajícího bytového domu, Budišovská ul. 254“ s firmou BON
FINANCE s.r.o. z Ostravy. Schválila poskytnutí finančního daru
pedagogickým pracovníkům oceněným u příležitosti Dne učitelů.
Doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotací
z rozpočtu města organizacím a spolkům působícím na území
města ve výši 250.000 Kč v I. pololetí 2014. Schválila darovací
smlouvu s Regionálním sdružením České unie sportu v Opavě
o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč na úhradu nákladů
spojených s vyhlášením ankety Nejúspěšnějších sportovců
a sportovních kolektivů okresu Opava za rok 2013.
Na schůzi rady 18. března byla schválena smlouva o bezúplatném
převodu speciálního požárního automobilu T – 815. Cena tohoto
automobilu včetně speciálního vybavení je 9.975.482 Kč. Sloužit
bude našim dobrovolným hasičům, jejich stávající cisterna bude
na doporučení HZS Ostrava převedena dobrovolným hasičům
v Melči. Projednány a schváleny byly výsledky hospodaření
příspěvkových organizací zřízených městem. Všechny naše př.
organizace: správa bytového fondu, technické služby, středisko
volného času, základní škola a gymnázium a mateřská škola
hospodařily podle plánu a dosáhly kladného hospodářského
výsledku. Schválen byl pronájem nebytových prostor ve Vodní
ulici 636 paní Taťáně Krásové, podnájemní smlouvy panu Josefu
Gebauerovi na restauraci v sokolovně v Klokočově a panu Janu
Marethovi v Opavské ulici 132. V souvislosti se stavbou silnice
II/462 na Větřkovice bylo schváleno zajištění dopravní obslužnosti
pro místní část Vítkov, Prostřední Dvůr a jeho financování.
Předpokládaný náklad je 319.200 Kč. Dopravu budou zajišťovat
Technické služby Vítkov. Dobrou zprávou pro všechny je, že
zhotovitel, firma SKANSKA a.s., zkrátila termín plánované uzavírky
této silnice do 30. 11. 2014. Byl schválen návrh příprav jarního
úklidu.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 26. února projednalo téměř
50 bodů programu. Vzalo na vědomí všechny zprávy o činnosti
odborů Městského úřadu ve Vítkově. Schválilo podání žádostí
o dotace:
1. Na konsolidaci informačních technologií a Technologická centra
obcí v územní veřejné zprávě.
2. Na „ Vybavení učebny pro volnočasové aktivity“, z MAS Opavsko.
3. Na realizaci projektu: Aby řemesla nezanikla, z Operačního

programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká
republika.
4. Na realizaci demolice domu na Budišovské ulici č.p. 254 z ROP
Moravskoslezska.
5. Na mikroprojekt „Mládež v pohybu“, pro středisko volného času
z Operačního programu SR-ČR.
6. Na modernizaci turistické základny v Klokočově z MAS Opavsko.
7. Na obnovu kina z EHP fondů.
8. Na „Ošetření Lipové aleje Radkov – Dubová“ a údržbu lokality
„Pod Františkovým Dvorem“ z dotačního titulu Program péče
o krajinu.
Rozhodlo o přijetí dotací z Moravskoslezského kraje ve výši 357
tis. Kč na regionální funkci knihoven a 735 tis. Kč na sociálně
aktivizační služby pro středisko volného času. Z operačního
programu přeshraniční spolupráce PR – ČR na projekt „ Společně
proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“ – 348 tis. Kč.,
z operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR na
projekt „Přijeďte k nám na víkend“ – 365 tis. Kč a z programu
Evropa pro občany 2007 – 2013 na projekt: „Podnikání a pracovní
příležitosti v Evropské unii“ – 297 tis. Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti školství na území
působností obce s rozšířenou působností. V mateřských školách
je v tomto školním roce 521 dětí a v základních školách 1185 dětí.
Počty dětí v mateřských školkách a základních školách se od roku
2010 drží v podstatě na stejné úrovni. V souvislosti se sloučením
základních škol byla zrušena obecně závazná vyhláška, která
stanovovala školské obvody.
Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotací (grantů) na I. pololetí
2014. Jako každý rok si letos spolky a organizace požádaly
o příspěvek na realizaci svých projektů částky převyšující finanční
prostředky schválené v rozpočtu města pro rok 2014. 22 žadatelů
požadovalo granty v celkové výši 515.410,-Kč. Na I. pololetí bylo
uvolněno 250 tisíc z celkových rozpočtovaných 400 tisíc na celý
rok.
Dále bylo rozhodnuto o prodeji pozemků a vyhlášeny záměry na
jejich prodej. Také bylo rozhodnuto o prodeji nebytových prostor
v č.p. 494 a 495 na Budišovské ulici a vyhlášení záměru na tento
prodej. ZM schválilo kupní smlouvu na prodej bytové jednotky
v bytovém domě Husova č.p. 642 s panem Zdeňkem Snášelem.
Vzalo na vědomí zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných
schůzí v místních částech města. V závěru schválilo zařazení
správního obvodu města Vítkova do územní působnosti MAS
Opavsko a územní působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje. Toto zařazení umožňuje nejen městu Vítkovu,
ale i organizacím, podnikatelům i živnostníkům působícím na
území města a jeho místních částí žádat o dotace vypsané MAS
Opavsko.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Jarní úklid města
Jarní úklid místních komunikací a veřejně přístupných ploch
v majetku města Vítkova provedou technické služby. Náklady s tím
spojené se odhadují na cca 400.000 Kč.
Silnice, mezi které patří v průjezdním úseku města Vítkova ul.
Oderská, Švermova, Klokočovská, Budišovská, Wolkerova,
Těchanovická, Komenského, Opavská a Zemědělská a dále
pak silnice vedené průtahem místních částí, uklidí Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, cestmistrovství
ve Vítkově. S ohledem na klimatické podmínky, se předpokládá
zahájení 1. dubna a ukončení 30. dubna 2014.

Časové rozvržení úklidu:
Místní komunikace
Vítkov
1. 4. - 18. 4. 2014
Místní části
21. 4. - 30. 4. 2014

Silnice
1. 4. - 16. 4. 2014
17. 4. - 26. 4. 2014

Technologie úklidu:
- ruční odstranění štěrkových nánosů z krajnic vozovek
- odvoz manipulačních skládek štěrku
- čistění kartáčem
- strojní čistění
- zametací vůz
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Svoz objemového odpadu z domácností – duben 2014
Přistavena
12.00 hod. – 14.00 hod.

Odvezena
(v ranních hodinách)

Místo

4. 4. 2014

7. 4. 2014

Klokočov - Františkův Dvůr
Klokočov - u p. Urbánka
Prostřední Dvůr - u pumpy + Veselka

7. 4. 2014

8. 4. 2014

Hostinec U Berana
Fučíkova ul. – obchod - parkoviště
Fučíkova ul. – pohostinství Váňa

8. 4. 2014

9. 4. 2014

9. 4. 2014
10. 4. 2014

11. 4. 2014

14. 4. 2014

10. 4. 2014

11. 4. 2014

14. 4. 2014

15. 4. 2014

15. 4. 2014

16. 4. 2014

16. 4. 2014

17. 4. 2014

17. 4. 2014

18. 4. 2014

22. 4. 2014

23. 4. 2014

23. 4. 2014

24. 4. 2014

24. 4. 2014

25. 4. 2014

25. 4. 2014

28. 4. 2014

Křivá ul. – naproti p. Zubíkovi
Těchanovická 889 – bytovka
Wolkerova ul. – Česká pošta, s. p.
Lesní ul. – u První Vítkovské, a. s.
Komenského ul. – kotelna u rybníka
Bezručova ul. – u parčíku
Wolkerova ul. – kotelna
Hřbitovní ul. – pod garážemi
Opavská ul. - naproti bazaru
Nové Těchanovice – autobusová zastávka
Podhradí – u obchodu + Nýtek
Podhradí – parkoviště u Slezského hotelu
Boženy Němcové
Budišovská ul. – autobusová zastávka
Budišovská ul. – sídliště (u kontejnerů)
Těchanovická ul. – u p. Bláhy
Bývalá obřadní síň – parkoviště
Úřad práce – parkoviště
Švermova ul. – bytovky Vakusu
Nádraží ČD
Selská ul. – u firmy Rigó
Skřivánčí pole – SVČ Vítkov
Oderská ul. – u p. Janíka
Oderská ul. – servis p. Šromota
SBF parkoviště pro Opavská 16,17,18
Zahradní ul.
Skřivánčí pole – p. Gazdík
Garáž – p. Folovský
Nemocnice – parkoviště
Stará farma - váha
Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou
Klokočov – u LDN
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u požární zbrojnice

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkova
26. 4. 2014 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních
částí města Vítkova mají možnost na čelo sběrného vozidla
odevzdat vyjmenované složky komunálního odpadu: rozpouštědla,
kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky,
vyjeté motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie
a akumulátory, televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN
Klokočov, zastávka, has.zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod

Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobus. zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice
Jelenice – náves
Prostředí Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště obchod

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu! Občané
samotného města Vítkova mohou odevzdat nebezpečné složky
komunálního odpadu každou první sobotu v měsíci v době od 8.00
– 11.00 hod. do sběrného dvora v Dělnické ulici č. 705 ve Vítkově.
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ZMĚNA DOPRAVNÍHO OMEZENÍ
V souvislosti se stavbou silnice II/462 Vítkov - Větřkovice bylo
dnem 31. 3. 2014 zahájeno dopravní omezení silnice směrem
do Větřkovic a Podhradí. Nadále platí, že svým rozsahem je
rozděleno do 8 úseků, začíná v trase od místa křižovatky s místní
komunikací Křivá ve Vítkově, končí před křižovatkou se silnicí do
Větřkovic. Generálním dodavatelem prací je společnost SKANSKA
a.s. Ostrava a jednotlivá dopravní omezení budou probíhat podle
předem schválených postupů.
S cílem zkrácení doby výstavby a tím i celkového dopravního
omezení přistoupil zhotovitel k určitým změnám, které přinesly
i zkrácení termínu výstavby. Původní plánované ukončení stavby
30. 6. 2015 se tímto mění na 30. 11. 2014.
Přehled uzavřených úseků po úpravě
1. úsek - Opavská ul. směr Podhradí, v místě křižovatky u pekárny
– u komunikace spojující Opavskou ul. se Zemědělskou ul. (směr
lesy), úsek bude pouze částečně uzavřen, průjezd na Podhradí se
zachová.
- doba omezení od 31. 3. 2014 do 4. 5. 2014.
2. úsek - Samotná spojovací komunikace mezi Opavskou ul.
a Zemědělskou ul. (směr Lesy ČR)
- doba omezení od 5. 5. 2014 do 22. 6. 2014.
3. úsek - Zemědělská ul. směrem Větřkovice, v místě od křižovatky
s místní komunikací Křivá, po křižovatku prvního ramene
komunikace Dělnická
- doba omezení od 23. 6. 2014 do 7. 9. 2014.

4. úsek - Opavská ul. směrem na Podhradí, v místě od křižovatky
se Zemědělskou ul. v délce cca 50m
- doba omezení od 8. 9. 2014 do 26. 10. 2014.
5. úsek - Zemědělská ul. směrem Větřkovice, v místě od prvního
ramene komunikace Dělnická po místo cca 50m za sjezdem
k provozu inSPORTline s.r.o. Vítkov
- doba omezení od 11. 8. 2014 do 30. 11. 2014.
6. úsek - Silnice mimo město směrem Větřkovice od místa cca
50m za sjezdem k provozu inSPORTline s.r.o. Vítkov po samotu
u Prostředního Dvora
- doba omezení od 11. 8. 2014 do 26. 10. 2014.
7. úsek - Silnice mimo město směrem Větřkovice od místa samoty
po místo křižovatky se silnicí do Prostředního Dvora
- doba omezení od 23. 06. 2014 do 10. 8. 2014
8. úsek - Silnice mimo město směrem Větřkovice od místa
křižovatky se silnicí do Prostředního Dvora po místo napojení na
část již postavené silnice u Větřkovic
- doba omezení od 31. 3. do 22. 6. 2014
Na všechny uzavřené úseky budou navazovat objízdné trasy
vyznačené dopravním značením. Hlavní objízdnou trasou se stává
silnice z Vítkova směrem do Fulneku přes Nové Vrbno do Větřkovic
a po již postavené silnici II/462 do Lesních Albrechtic.
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HOSPODAŘENÍ TS VÍTKOV NA LESNÍM HOSPODÁŘSKÉM
CELKU LESY MĚSTA VÍTKOVA V ROCE 2013
V roce 2013 bylo naplánováno vytěžit z lesního majetku města
Vítkova celkem 2 500 m3 dříví za předpokládanou celkovou tržní
cenu 3 120 tis Kč. Ve skutečnosti bylo vytěženo celkem 2 540 m3
dříví. Tržby za prodej dříví byly o 951 tis. Kč vyšší, než předpokládal
plán, a činily celkem 4 071 tis. Kč. Náklady střediska TS 22 - lesní
hospodářství činily 3 590 tis. Kč, výnosy 4 115 tis. Kč, zisk 525 tis.
Kč.
Výroba dříví v roce 2013 byla značně ovlivněna masivní
kalamitní situací usychání smrkových porostů na Vítkovsku
v důsledku dlouhodobých srážkových deficitů posledních let.
Rozpad smrkových porostů, který nabyl rozsahu kalamity nejen
v oblasti Vítkovska, ale celé severní Moravy (se zápornými efekty
regionálního přebytku nabídky dříví a jeho snížené kvality), si
vynutil v loňském roce rychlou změnu původně plánovaných
těžebních postupů. Nosným opatřením se stalo včasné
vyhledávání, zpracování, sanace stromů a čistota lesa. Počátkem
roku byla provedena pouze plánovaná těžba vývratů a zlomů po
zimním období a těžba porostních zbytků v porostech s výskytem
přirozeného zmlazení. Jednalo se o minimální rozsah úmyslné
mýtní těžby.
Výše jmenovaný průběh počasí spojený s nedostatkem srážek
(zejména v měsíci červnu a červenci) a jejich nerovnoměrné
rozdělení během roku naznačovalo, že to bude mít za následek
vysoký výskyt nahodilé kůrovcové těžby. Původní plán z počátku
roku předpokládal, že ve druhém pololetí bude realizována mýtní
úmyslná těžba zralých vybraných porostů v rozsahu cca 800 1000 m3, který OLH (odborný lesní hospodář) TS určil k prodeji
v aukci. Tento záměr byl přehodnocen a jednorázový prodej
stromů nastojato, z určených mýtních porostů zájemcům vybraným
v aukci, byl nahrazen odpovědnějším a šetrnějším postupem.
V jednotlivých porostech byly vyhledávány a postupně těženy
pouze usychající stromy. Rozhodnutí odborného lesního hospodáře
pro zvolený postup vycházelo rovněž ze závěrů doporučených
lesním auditem provedeným v městských lesích v roce 2010. Audit
doporučil snížit úmyslné těžby na co nejnižší míru, aby docílený
výnos z lesa byl rozložen na co nejdelší dobu. Tento záměr se
podařilo v loňském roce beze zbytku splnit. Je možné konstatovat,
že kalamita usychání smrků v důsledku uvedených abiotických
a biotických vlivů se podařila na lesním majetku města Vítkova
zvládnout pouze v rámci povolené roční těžby.

Po odeznění následků sucha v listopadu a prosinci bylo provedeno
částečné dotěžení porostních zbytků, protože ke konci roku
v prosinci se přednostně zpracovávaly zlomy a vývraty po větrné
kalamitě, jak ukládá zákon o lesích. Z celkové roční těžby 2540
m3 bylo v roce 2013 více jak 87% dříví zpracováno v režimu
neúmyslné těžby.
Prodej dříví byl organizován s cílem veškeré dříví urychleně dostat
z lesa ven a za výhodnou cenu prodat tak, aby byly na co nejnižší
míru sníženy negativní cenové dopady nadbytku dříví na trhu
a snížení jeho ceny v důsledku zhoršení kvality.
Pro zlepšení cenového efektu bylo vytěžené dříví manipulováno
a vyzdravováno tak, aby byly vytvořeny výhodné ucelené
sortimentní dodávky s cílem docílit co nejvýhodnější prodejní ceny.
Průměrné zpeněžení (podíl celkových tržeb k celkové těžbě) za
veškeré dříví činilo cca 1600 Kč/m3 bez DPH. TS nemají žádné
pohledávky vůči odběratelům po lhůtě splatnosti.
Na úseku obnovy a výchovy lesa byly provedeny všechny
plánované zásahy. Dále byly provedeny opravy lesních cest,
skládek a místa pro otáčení odvozních souprav v Palesku. Tyto
opravy prováděly TS s využitím vlastních kapacit. V roce 2013 se
TS podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova na nákup
lesnické techniky - traktoru se zadním neseným podkopovým
ramenem v celkové ceně 1.489 861 Kč bez DPH. Z toho dotace
bude činit 670 440 Kč. Traktor bude využíván k údržbě lesních cest,
svážnic a přibližovacích linek, dále k provádění přípravy půdy pro
zalesňování na nelesních půdách, čištění a údržbu odvodňovacích
koryt a další lesní práce. Traktor se bude využívat i jako komunální
technika pro ostatní činnosti ve městě.
Také v letošním roce pokračovaly práce na výzkumném úkolu
přihnojování smrku ve spolupráci s lesnickou fakultou Mendelovy
univerzity Brno. Cílem tohoto výzkumu je nalézt v praxi využitelné
opatření, které by přineslo efekty rozvoje kořenového systému, aby
mohl smrk ztepilý (jako mělce kořenící strom) lépe využít půdní
vláhu a snáze překonat deficit srážek. Výzkumný úkol je rovněž
realizován za pomocí dotace ze SZIF.
František Vrchovecký
ředitel TS

ZAČALA VÝSTAVBA SBĚRNÉHO DVORU
Ve Vítkově se začíná budovat sběrný dvůr, který bude finančně podpořen z dotace EU - Operačního programu životního prostředí.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 6,2 mil. Kč. Dotace ve výši 90 % znamená, že město ze svého rozpočtu dá cca 620 tis. Kč. Sběrný dvůr
bude vybudován u vjezdu do podnikatelské zóny z Dělnické ulice a bude obsahovat zpevněnou plochu z betonových panelů, oplocení,
velkokapacitní kontejnery, mostovou váhu a manipulátor odpadu. Objekt bude hlídán kamerovým a zabezpečovacím systémem.
Na dodavatele stavebních prací a technického vybavení byla vyhlášena veřejná zakázka, z níž vzešel vítězný uchazeč VZS RYCHTÁŘ
s. r. o. z Březové na stavební práce a firma MEVA-TEC s. r. o. z Roudnice nad Labem na technické vybavení.
Sběrný dvůr určitě přispěje ke kvalitnějšímu nakládání s odpady ve městě. Bude zde možno odkládat nebezpečný odpad (monočlánky,
baterie, zářivky, kyseliny, oleje), stavební suť, železo, sklo, polystyrén, plast, pneumatiky, papír, lepenku IPA a další odpady.
Provoz budou zajišťovat Technické služby města Vítkova, p. o.
Na konci února došlo k předání staveniště zhotoviteli, který tak může zahájit práce na stavbě.
Provoz by mohl být zahájen v letních měsících za předpokladu, že práce budou probíhat dle harmonogramu a stavba bude řádně
zkolaudována.
Ingrid Adamusová
odbor služeb
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Městská policie v únoru 2014
Neznámý pachatel odložil dne 6. února v ranních hodinách sedm
štěňat psů na lesní cestě pod čističkou odpadních vod u Oderské
ulice ve Vítkově. Štěňata nalezl lesní hospodář vedle skládky
dřeva a předal je jako nález na služebně MP Vítkov. Jednalo se
o psy neurčité rasy, stáří 7-8 týdnů. Všechny pejsky se podařilo
strážníkům ještě téhož dne umístit u náhradních majitelů, kteří po
uplynutí zákonné lhůty, kdy se o ně může přihlásit jejich majitel,
mohou se štěňaty volně nakládat. Pravděpodobnost, že by se
však majitel o psy přihlásil je nulová, vzhledem k okolnostem jejich
nalezení. Zjištěné skutečnosti byly po zdokumentování předány
správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku opuštění
zvířete s úmyslem se jej zbavit podle zákona na ochranu zvířat
proti týrání. V případě, že se podaří zjistit pachatele přestupku,
který se takovým způsobem zbavil štěňat, hrozí mu pokuta až do
výše 500.000 Kč.

Krádež zboží v celkové hodnotě 60 Kč má na svědomí 47letý muž
z Vítkova. Dne 13. února krátce před osmou hodinou večerní byl
zadržen v jedné z provozoven v Opavské ulici ve Vítkově, kde se
pokusil pronést přes pokladní zónu dvě balení kuřecích párků bez
placení. Přivolaní strážníci odejmuli muži zcizené zboží, které se
vrátilo neporušené zpět do prodeje. Muž uvedl, že párky, na které
mu nezbyly peníze, odcizil z hladu, avšak krátce předtím si v téže
provozovně zakoupil víno. Za přestupek proti majetku, kterého se
navíc dopustil opakovaně, hrozí muži u správního orgánu pokuta
až do výše 15.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

CENTRÁLNÍ REGISTR JÍZDNÍCH KOL
Městská policie Vítkov se v rámci preventivních aktivit rozhodla
spolupracovat v současné době s jediným celostátním registrem
jízdních kol v ČR, jehož činnost byla zahájena na podzim roku
2013. Jedná se o celoplošný systém, který je jedním z důležitých
opatření proti krádežím jízdních kol, jež v České republice
každoročně přibývají. V současné době je oficiálně evidováno
cca 8000 kradených jízdních kol. Město Vítkov proto v únoru
2014 uzavřelo smlouvu o spolupráci se společností CEREK, která
uvedený registr provozuje. Strážníci MP Vítkov tímto krokem dostali
k dispozici velmi účinný nástroj v prevenci proti krádežím jízdních
kol, neboť při kontrolách cyklistů budou moci ihned prověřit, zda
jízdní kolo, které jeho vlastník do registru zaregistroval a na kterém
jede kontrolovaná osoba, není zcizené.
V rámci České republiky se tak začíná budovat nástroj, který
bude výrazným prvkem prevence proti krádežím jízdních kol
a zkomplikuje přeprodej kradeného jízdního kola. Registrací
jízdního kola navíc vznikne nástroj pro snazší vyhodnocení škodní
události, případně pro dohledání skutečného majitele jízdního kola.
Většina kradených kol končí mimo lokalitu, kde byla odcizena,
a subjekty zapojené do systému tak mají možnost účinně mezi
sebou spolupracovat. Registrací jízdního kola se znemožní nebo

alespoň výrazní ztíží jeho přeprodej dalším osobám. Majitelé
nových jízdních kol mají nyní možnost zaregistrovat své kolo
přímo u autorizovaného prodejce, který v zájmu svých zákazníků
bude chtít do systému vstoupit, nebo on-line z domova přes
webové stránky provozovatele registru (www.cerek.cz), kde se
nachází registrační formulář. Stejně jako automobil má i jízdní
kolo své jedinečné výrobní číslo. Majitel registrovaného kola, který
uhradí správci registru registrační poplatek 50 Kč, bude mít své
kolo v registru zaevidované po dobu 5 let, a dále získá Certifikát
o registraci a samolepku na jízdní kolo.
Zájemci o registraci jízdního kola se mohou dostavit také přímo
na služebnu Městské policie Vítkov, kde jim strážníci s registrací
ochotně pomohou.
Pokud dojde k odcizení kola, stačí pouze, aby jeho majitel změnil
v centrálním registru status kola na odcizené. Momentálně je
v Centrálním registru jízdních kol zaregistrováno více než 5000
jízdních kol.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Letošní výsadba stromů na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
Zastupitelstvo města Vítkova schválilo plánované
pokračování výsadeb vzrostlé zeleně na náměstí Jana
Zajíce ve Vítkově.
Koncem měsíce března 2014 bude před nákupním
střediskem Tempo započata výstavba záhonů pro výsadbu
šesti sakur s podsadbou keřů. Souběžně s ulicí Opavskou
bude v horní části náměstí vybudován záhon, do kterého
bude vysazen jehličnatý strom – douglaska.
Jehličnaté stromy rostoucí pod náměstím jeví známky
prosychání, včetně douglasky, která je využívána jako
vánoční strom. V případě úhynu stromů nelze v tomto
prostoru především z důvodu umístění inženýrských sítí
vysadit stromy nové. Jehličnan vysazený v horní části
náměstí může být využíván v budoucnosti jako vánoční
strom.
Výsadba dvou lip, které měly být vysazeny vedle douglasky,
nebyla zastupitelstvem schválena.
Pavlína Dybowiczová
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Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně
Pomalu se rozbíhá nový česko-polský projekt určený tentokrát
především seniorům z Vítkova a Kalet. Věříme, že účastníkům
přinese mnoho nových zážitků a poznání.
Někteří z vás byli osloveni a zapojili se do dotazníkového šetření,
které nám pomůže zkvalitňovat služby pro seniory ve městě.
S výsledky šetření se můžete seznámit na stránkách města (www.
vitkov.info).
Dalším výstupem, který jsme pro vás připravili, je aktualizovaný
seznam kontaktů na volnočasové aktivity, lékařské a sociální
služby. Věříme, že vám bude dobrým pomocníkem nejen v případě
nouze, ale také při plánování sportovních, kulturních, wellness akcí
a výletů.
Na duben je také připraven soubor besed a přednášek zakončený
společným posezením.
Těšíme se, že se s vámi budeme potkávat při nejrůznějších
příležitostech nejen v rámci tohoto projektu, ale také při dalších
kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě.

Výzva – spolupráce při přípravě výstavy

Oddělení kultury městského úřadu se obrací na seniory, kteří
provozují jakékoli volnočasové aktivity, s prosbou o zapůjčení
výrobků, fotografií a podobného materiálu pro připravovanou
výstavu „Když jsou senioři aktivní“, kterou připravujeme v rámci
projektu „Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“.
Cílem výstavy je ukázat široké veřejnosti možnosti seniorů při
aktivním využívání volného času.
Výstava bude zahájena 23. dubna v 16.30 hod. v Kulturním domě
ve Vítkově v rámci programu „Nechci žít v ulitě“ (soubor přednášek
a besed určených především seniorům).
Předměty pro výstavu můžete předat pracovnicím oddělení kultury
16. 4. 2014 od 9.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.
v kulturním domě.
Více informací najdete na webových stránkách města – www.
vitkov.info nebo vám je rádi poskytneme na tel. číslech 556 312
253 – 4.

TJ VÍTKOV – KOPANÁ
Na počátku února se rozběhla příprava všech fotbalových mužstev
TJ Vítkov na nadcházející jarní část sezóny. Fotbalové týmy využily k přípravě sokolovnu, malé hřiště s umělou trávou i staré „škvárové“ hřiště.
Mužstvo mužů pod vedením trenérů Jana Stibůrka a Pavla Gintara se v rámci přípravy zúčastnilo zimního turnaje na umělé trávě
v Bílovci a v základní skupině během únorových víkendu odehrálo tyto zápasy:
TJ Vítkov – Slávia Opava 4:1
TJ Vítkov – SC Pustá Polom 1:1
TJ Vítkov – Stará Bělá 6:2
1. místo ve skupině znamenalo účast ve finále proti domácímu celku: FC Bílovec – TJ Vítkov 1:1 (na pen.2:1)
Další přípravné zápasy mužů: Litultovice – TJ Vítkov 2:5 (hráno na
UT Kravaře)
FK Krnov – TJ Vítkov 4:0
Poslední přípravný zápas sehráli muži TJ Vítkov A v Odrách, před
zahájením soutěže 30. 4. 2014 na půdě prvního celku tabulky 1. A
třídy v Kobeřicích.
Také dorostenci sehráli přípravná utkání s těmito výsledky:
FK Šternberk – TJ Vítkov 2:4 (UT Šternberk)
Větřkovice (muži) – TJ Vítkov 3:4
Nejmladší kategorie mladších žáků, starší a mladší přípravky využívaly během celé zimy k tréninkům vítkovskou sokolovnu. Na
konci března se pak účastnily halového turnaje v opavské městské hale.
V rámci zimní přípravy hráli žáci starší přípravky (ročníku 20032005) dlouhodobý turnaj v sálové kopané:
Konečné výsledky-vyhodnocení jednotlivců:
1. Daniel Fabík
2. Patrik Moravec
3. Matěj Bek
4. Tomáš Šustek
5. Ondřej Moravec

Nejbližší mistrovské zápasy - Muži A, B, dorost
Datum Den

Čas Soupeř

Tým

Místo

5.4. So

15:30 SK MORAVAN Oldřišov A

doma

6.4. Ne

15:30 TJ Družba Hlavnice

B

doma

6.4. Ne

13:45 TJ Jiskra Rýmařov

D

doma

19.4. So

16:00 FC Bílovec

A

doma

20.4. Ne

16:00 FK Dolní Životice

B

doma

20.4. Ne

13:45 TJ Odry

D

doma

3.5. So

16:30 TJ Ludgeřovice

A

doma

4.5. Ne

16:00 TJ Sokol Chvalíkovice

B

doma

4.5. Ne

13:45 SK Meteor Strahovice

D

doma

Další info: www.tjvitkov.cz

Termíny veřejných schůzí
Vedení města Vítkova zve občany na veřejné schůze v místních
částech města, které se budou konat během měsíce dubna 2014
následovně:
Den

Hodina

Místní část

Místo

7. 4.

18.00

Klokočov

Sokolovna

9. 4.

18.00

Nové Těchanovice

Společenská místnost

10. 4.

18.00

Jelenice

Kulturní dům

11. 4.

18.00

Prostření Dvůr

Společenská místnost

14. 4.

18.00

Podhradí

Bar u vody
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ TÝDEN ČTENÍ
ANEB ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
V prvním březnovém týdnu tohoto roku se naše knihovna připojila
k celostátní akci Týden čtení aneb Čtení sluší každému. Přestože
jsme „naskočili do rozjetého vlaku“ (tento ročník byl již šestý),
myslím, že náš počin byl opravdu úspěšný.
Podařilo se nám čtení dostat do míst nezvyklých (cukrárna), četli
jsme v netradičním čase (o půlnoci), senioři četli malým dětem
(v MŠ Husova ulice i MŠ Opavská ulice), mladší školní děti
seniorům (v Domově Vítkov) a zdraví jednotlivci z řad dospělých
u lůžek méně zdravých klientů (v LDN Vítkov, LDN Klokočov
i v Domově Vítkov).
Čísla, která k tomuto týdnu můžeme doplnit – a která pomohou
ozřejmit náplň i píli předčítajících, jsou taková:
Pět babiček nejen z řad obyvatelů Domova Vítkov šlo číst malým
dětem do školek. Četlo se po tři dny a dychtivých dětských
posluchačů bylo dohromady asi 150.
V Cukrárničce na Vodní ulici představili své čtení týkající se
zákusků a jiných laskomin studenti gymnázia. Sedm studentů
četlo přibližně pro 20 posluchačů. Nad touto akcí si vzala patronát
profesorka Marie Mikulíková, která se své role zhostila i tentokrát
bezchybně. Chvíle strávené nad zákuskem jistě potěšily všechny
posluchače.

Ve středu a ve čtvrtek pak vybraní žáci 2., 3. a 4. tříd přečetli klientům
Domova Vítkov ukázky z dětských knih dřívějších generací. Malý
Bobeš, Gabra a Málinka, Školák Kája Mařík a podobné literární
skvosty pohladily duše klientů, kteří opravdu srdečně ocenili snahu
dětí. Za přípravu žáků, výběr čtiva a hlavně ochotu a přístup bych
chtěla moc poděkovat paní učitelce Janě Hanušové.
Ve čtvrtek jsme se sešli také v sále knihovny, abychom nad
hrníčkem voňavé kávy či čaje zalistovali v knihách, které máme
s chvílemi takové pohody spojené. Šest předčítajících nabídlo
ukázky ze svých oblíbených knih.
Půlnoc ze soboty na neděli byla věnovaná čtení u ohýnku
na zahradě knihovny. I tady se předčítalo převážně z knih
humoristických a úsměvných. A třebaže nás noční chlad posléze
vyhnal od záře plamenů do tepla sálu, nic se na náladě pohody
a smíchu nezměnilo. Pět předčítajících potěšilo posluchače

a rozcházeli jsme se až krátce po jedné hodině ranní.
Nejdůležitější součástí celého týdne bylo ale čtení u lůžek klientů
Domova Vítkov, LDN Vítkov a LDN Klokočov. Čtení tam, kde již
zdravotní i jiné problémy nedovolují lidem, aby se ke knize a jejímu
poslání dostali sami. Šestnáct dobrovolníků se 24x vypravilo
k lůžku posluchačů a snažilo se těmto lidem zpříjemnit jinak
běžné odpoledne. Bezmála 80 klientů si vyslechlo ukázky z knih
úsměvných i historických, z vesnického prostředí i pohádek.
Sečteno a podtrženo – 34 dobrovolníků četlo více než třem
stovkám posluchačů.
Tolik čísla. A teď mi dovolte úryvek z dopisu Hany Goralčíkové,
jedné z dobrovolnic akce:
„Nesmírně mě hřálo u srdce, že jsem mohla alespoň trošku přibarvit
den lidem, kterým musí utíkat strašně pomalu a šedě“.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se k naší akci připojili.
A také pracovníkům Domova Vítkov, LDN Vítkov i LDN Klokočov,
kteří nám vyšli vstříc a čtení dobrovolníků umožnili.
Martina Šostá

Týden čtení aneb „čtení sluší každému“
v Domově Vítkov

První březnový týden byl pro nás, pracovníky a uživatele Domova
Vítkov, poněkud rušnější než jiné. Připojili jsme se totiž na výzvu
Městské knihovny ve Vítkově k VII. ročníku Týdne čtení aneb
„Čtení sluší každému“. Předčítání a čtení seniorům se věnujeme
průběžně během roku, ale tohle měla být opravdu velká akce.
O tom, že čtení sluší každému, jsme se přesvědčili na vlastní oči.
Již při přípravách byla cítit atmosféra jakéhosi vzrušení, trémy,
ale hlavně radosti. Radosti z toho, jak jsme schopni potěšit druhé
svou četbou nebo sebe poslechem četby jiného. A tak zdraví
četli nemocným, senioři dětem, a děti zase seniorům. A jak to
probíhalo? Tři odpoledne naslouchali imobilní uživatelé na lůžku
četbě dobrovolných čtenářů, například povídek, nebo také úryvků
z Bible. Dvě dopoledne poslouchaly skupinky seniorů četbu žáků
základní školy, kterou si připravili žáci 2. až 4. třídy. Pro velký
úspěch a na žádost seniorů přidali žáci také přednes básniček.
A těm nejmenším, dětem v mateřské škole, byly čtyři seniorky
dvakrát předčítat pohádky před odpoledním spánkem. Že se akce
podařila, o tom svědčí kladné ohlasy všech zúčastněných. Rozhodli
jsme se účastnit se této akce každoročně, a už nyní se těšíme.
Ludmila Grossmannová
terapeutka
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20. MASOPUST V KLOKOČOVĚ
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě nemá
nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního
kalendáře. Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční středě,
kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum
Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Ten
letošní připadl na první březnový den.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely
vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly
závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké
taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím
k zakousnutí, a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly
rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které
se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy
vedený na řetězu medvědářem.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních
všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala
středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci
muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci
nezahrají). Tolik informace z Wikipedie.
A jak to probíhá u nás v Klokočově? Řekla bych, že tradice skoro
dodržujeme, alespoň v hlavních rysech. Letos jsme se připravovali
obzvlášt pečlivě, protože od obnovení tradice uplynulo právě 20
let. Původně byla v Klokočově zakořeněna, avšak na delší čas
došlo k přerušení. Ale od začátku.
Přípravy začínají mnohem dříve - objednáním kapely na masopustní
zábavu s ročním předstihem. V týdnu před masopustem se
domlouvá veškerá organizace, chystá se a zdobí sokolovna. Zde
se v sobotu ráno sejdou masky - letos to bylo přes čtyřicet lidí.
Našli byste mezi námi samozřejmě medvěda s myslivcem, ale
i hasičské auto s osádkou, dopravní značky, čarodějnice, brouky,
hrozen, indiány a spoustu dalších.
Ty po celou dobu dům od domu doprovází čtyřčlenná muzika, která
hraje medvědovi k tanci s paní domu. Vychází se od sokolovny a jde
se nejdříve na dolní konec vesnice. Nemíjejí se ani postranní ulice.
U poslední chalupy se průvod obrátí a vyráží přes celý Klokočov až
k léčebně. Po celou dobu je masopustní průvod doprovázen vozem
s koňmi, který občas sveze děti nebo dospělé, kterým už dochází
síly k dalšímu pochodu. Každý rok také zavítáme do léčebny, kde
se pro radost zahraje a zatančí pacientům, návštěvám i personálu.
Ke Klokočovu neodmyslitelně patří i Františkův Dvůr, který
nemůžeme vynechat. Takže od léčebny se převážíme vozy
taženými koňmi (ale i auty) na okraj Františkova Dvora, kde
navštívíme toho dne poslední chalupy. Odtud se snažíme ještě
za světla dojít domů. Následuje příprava na osmou, aby se stihl
začátek masopustní zábavy. Hudba hraje, lidé se výborně baví
a pak přichází půlnoc. Někteří si opět obléknou masky, opráší se
máry s basou a průvod je donese do sálu. Před pochováním basy
farář hodnotí poslední rok života v Klokočově. Lidé, kteří nemohli
či nešli do průvodu, se seznámí s průběhem dne na plátně z dílny
našich fotografů.
„Tak vas tady dneska všecky hezky vitam
Sem rad, že ste nam dnes neutekli jinam
Že ste děcka vypravili, maškary se připravili
Že ste medvěda pustili až dom ku vam.

Lide dobři, mam aj trochu slzu v oku
Bo už je to letos přesně dvacet roku,
Co sme s partu z volejbalu přijali vyzvu nemalu
S medvědem nachodit deset tisic kroku
Basu sme se vypučili tu v Heřmankach
Kožu z medvěda aj s hlavu ve Slivakach
V každem domě pijem pulku, trubač potem zlomil trubku
Dom se sunem po šedesati panakach
Jedna dvojka ze vsi, ta se s tim nepaře
O pulnoci zahrala si na plynaře
Autem srazi v školce hupku, přitem urve z plynu trubku
Pak čeka na hasičského komisaře.
Fotografa sme dnes měli vyborneho
V každem domě vypil kotlik paleneho
Usměv měl na plne pecky, lidi miluju vas všecky
Z křižovatky už ho vezli bezmocného.
Tak si myslim, že už dneska postačilo
Omluva všem, o kterych se nemluvilo
Užijte si hezky večer, kdo by tady dneska brečel
Zítra řekněte si, nam se to libilo“.
Letošní ročník byl výjimečný nejen kulatým výročím, ale i dortem
upečeným ve tvaru obrovské basy. Sníst ho pomohli všichni
návštěvníci zábavy. I počet těch, co přišli na zábavu, byl letos
rekordní. Sešlo se nás k veselí přes sto padesát.
Co říci závěrem? Druhý den si každý říká, že příští rok už nepůjde,
že už se hlásí věk, doma jsou malé děti, člověk se vzpamatovává
pomalu celý týden, atd. - avšak jakmile se rok s rokem sejde,
i ti nejzarytější tají jak sníh o masopustu. Vyrábějí se masky
a sbírají se historky, které se za ten rok udály. A to nejen kvůli
veselí, kterého si užijeme v průvodu, ale i kvůli všem lidem, kteří na
nás čekají a otevírají nám dveře svých domů. Moc všem děkujeme
za velmi milé a úžasné přijetí, vynikající pohoštění a …těšíme se
na příští rok.
Poslední poděkování patří všem, kteří jakoukoliv formou přispěli,
aby tento den byl pro Klokočov opravdu výjimečný.
Šárka Petrtýlová
Foto: facebook TJ Sokol Klokočov
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Jak šmakuje Moravskoslezsko
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ VYHLÁSIL DALŠÍ
ROČNÍK KULINÁŘSKÉ SOUTĚŽE „JAK ŠMAKUJE
MORAVSKOSLEZSKO“
Jaké jídlo je typické pro Moravskoslezský kraj a zároveň nejlépe
chutná? To pomůže odhalit čtvrtý ročník kulinářské soutěže „Jak
šmakuje Moravskoslezsko“, který právě odstartoval.
Úspěšný projekt na podporu gastroturistiky, jehož cílem je objevit
původní regionální recepty typické pro Moravskoslezský kraj,
pokračuje i letos. Zájemci mohou do 30. června prostřednictvím
webových stránek www.msregion.cz „poklady“ našich předků
přihlašovat do soutěže. Recepty pak zhodnotí odborná komise
a vybere ty nejlepší, jejichž autoři budou oceněni na podzimním
gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“.
V roce 2013 bylo do soutěže přihlášeno 91 receptů. První místo
od odborníků získal „Kiščok od babičky“ autorky Heleny Febrové,
druhá byla „Maslovka“ Renaty Konopkové a „bronzovou medaili“
získala „Vánoční černá mačka“, kterou do soutěže poslala paní
Simona Linartová. Cenu médií si odnesl pan Přemysl Košut za
recept na dýňovou polévku.
„Že jídlo táhne, to je ověřená věc. Všechny nejnavštěvovanější

země světa - třeba Francie, Itálie, Španělsko - na to vsadily. Jíte
a pijete bez ohledu na počasí, na architekturu, pamětihodnosti
a další atraktivity. Existuje také něco jako chuťová paměť, člověk
automaticky spojuje určitá místa s kulinářskými zážitky. Proto jsme
začali vytahovat z půdy recepty našich babiček,“ vysvětlil náměstek
hejtmana Ivan Strachoň.
Všichni, kdo recepty vyzkoušeli, tvrdí, že podle nich jde opravdu
vařit originálně, levně a zdravě. Dokazují také, že můžeme v kraji
návštěvníkům nabídnout něco, co jinde nemají.
Více informací najdou zájemci na adrese: www.jaksmakuje.cz a na
www.facebook.com/jaksmakujemoravskoslezsko.

Jaro plné cestovatelských zážitků
Všichni pomalu plánujeme aktivity na letní měsíce. Mnoho zážitků
nabízí také Vítkovsko a my vám doporučujeme:
Návštěvu naučné stezky Dědictví břidlice, kterou jsme otevřeli
v září loňského roku. Pokud jste si v loni nestihli stezku projít,
vydejte se krajinou plnou břidlice právě teď. Trasa je dlouhá cca
7 km a můžete ji absolvovat buď individuálně nebo s průvodcem,
kterého si je třeba předem dohodnout na http://os-zaluzne.
webnode.cz/dedictvi-bridlice-naucna-stezka/ nebo na tel. čísle 722
085 248.
Pokud budete chtít načerpat ještě více informací o těžbě břidlice,
doporučujeme návštěvu budišovského Muzea břidlice.
A což takhle pohled na svět z koňského hřbetu? Pak doporučujeme
návštěvu klokočovského hřebčína. Po vyjížďce můžete ochutnat
sýry vyrobené přímo ve Františkově Dvoře. Nabídka je opravdu
přepestrá. Vybírat můžete z výrobků z kozího, ovčího nebo
kravského mléka. Děti určitě potěší návštěva výběhu koz a pohled
na ovečky a koně ve výbězích. Výlet můžete doplnit o návštěvu
poutního místa Panny Marie ve skále v Klokočůvku.
Pro ty, kteří hledají dobrodružství, doporučujeme návštěvu
Davidova mlýna, kde si zvýšeného adrenalinu užijete v lanovém
centru. A když vám i tohle bude málo, je pro vás připraven 12 metrů
vysoký „Mlynářův skok“. Mysl pak zklidníte při lovu ryb, při putting
golfu nebo v keramické dílně. S dětmi určitě navštivte malou farmu
a nakrmte kozy a ovečky.
Pro vyznavače cykloturistiky je připravena nová stezka vedená
náročným terénem vhodná pro MTB. Ostatní mohou využít vyjížďky
na kole po nedaleké trase 551 Moravice, které u hráze Kružberské
přehrady navazuje na cyklotrasu 503 Odersko.
Pro pěší doporučujeme hustou síť značených turistických tras,
kterých je na Vítkovsku nepřeberně.
Téměř všude jsou vítání také vaši pejsci, takže je určitě vezměte
s sebou.
Z organizovaných akcí pro vás připravujeme v měsíci květnu
Otevírání turistické sezóny (1. 5. – NS Dědictví břidlice, 2. 5. –
prohlídky Vítkova; 3. 5. – Klokočov, hřebčín ve Františkově Dvoře,
4. 5. – Vikštejn, zřícenina hradu) a Vítkovskou padesátku (8. 5.).
Více informací k připravovaným akcím najdete od měsíce dubna
na www.vitkov.info.

Kde najdete více informací:
http://www.vitkov.info
http://www.daviduvmlyn.cz
http://www.frantiskuvdvur.cz

V informačním centru na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově, tel. 556
312 255, e-mail: infocentrum@vitkov.info.
Od května bude v IC zahájen opět letní provoz. Informační centrum
bude pro vás otevřeno také každou sobotu, a to od 8.00 do 14.00
hod.
Mimo turistických informací zde získáte také výstupy z Czech
Pointu a kopírovací služby.

Chystáte se na …

vodu – http://www.hydromagazin.cz/kalendar-akci/?od=2014-02-28
kolo – http://www.cykloserver.cz
nebo za turistikou v Česku i zahraničí – http://www.treking.cz
… zkuste se podívat pro inspiraci právě sem.

Pozvánka na
zasedání zastupitelstva
města
27. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční ve středu 9. dubna 2014 v 15.30 hodin v reprezentačním sále Městského úřadu Vítkov. Program jednání bude zveřejněn na úřední
desce a webových stránkách www.vitkov.info.
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Podnikání a pracovní příležitosti v Evropské unii

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Slavnostní zahájení projektu proběhlo v sále Městského úřadu ve
Vítkově za přítomnosti starosty města Kalety Kladiusza Kandzii,
primátora města Vrbového Jána Jánošky, místostarosty města
Vítkova Zdeňka Hegara a tajemnice městského úřadu Šárky
Petrtýlové.

Odtud pokračovali účastníci projektu do Střední školy ve Vítkově
Podhradí, kde je zástupkyně ředitelky školy Soňa Černínová
seznámila s vyučovanými obory i uplatněním žáků odborného
školství na současném trhu práce.
Program pokračoval návštěvou vítkovské obchodně zemědělské
společnosti ZEMPOL spol. s r.o., kde se účastníci seznámili
a vyměnili si zkušenosti s podnikáním v oblasti zemědělství v rámci
EU.
U zemědělství jsme už ten den zůstali a pokračovali jsme prohlídkou
bioplynové stanice Vítkovské zemědělské s.r.o. v Klokočově,
návštěvou hřebčína, sýrárny, seznámili se s podmínkami vedoucími
ke skloubení provozu farmy a provozování agroturistiky včetně
všech doplňkových služeb pro turisty.
Během společného večerního setkání měli účastníci možnost
ochutnat dva regionální výrobky – pečivo z Pekařství Vlček
z Vítkova a produkty z klokočovské sýrárny (Vítkovská zemědělská
s.r.o.).

Druhý den se účastníci seznámili s podporou rozvoje podnikání
v oblasti cestovního ruchu ze strany samosprávy. Město Vítkov
v loňském roce dokončilo z prostředků Evropské unie výstavbu
naučné stezky Dědictví břidlice, kterou provozuje ve spolupráci
s občanským sdružením Zálužné. V tomto případě se tři subjekty
podílejí na rozvoji cestovního ruchu v oblasti Vítkovska – městská
samospráva, občanské sdružení i občané a podnikatelé. Pro ty je
stezka vhodnou doplňkovou službou nabídky jejich ubytovacího
a stravovacího zařízení.
Odpolední blok programu probíhal v kulturním domě, kde byla
připravena konference na téma práce cizinců v České republice
a práce českých občanů v zahraničí a zaměstnávání cizinců v rámci
EU. Pro podnikatele a zájemce o podnikání pak byla připravena
přednáška na téma podnikání v ČR a v Evropské unii. V závěru
odpoledního bloku se představila vítkovská pražírna kávy – La
Boheme Café a firma in-SPORT-line. Obě mají bohaté zkušenosti
s obchodováním se zahraničím a pražírna kávy také s budováním
přímých obchodních vztahů s partnery, tzv. Direct Trade.

V rámci večerního programu se představilo řeznictví a uzenářství
Miroslava Macáše z Vítkova a Pekařství Vlček rovněž z Vítkova.
Samotné výrobky byly připraveny v rámci ochutnávky.
Poslední den byl věnován podnikání v autodopravě. Navštívili
jsme firmu Štěpán Hutník s.r.o. Odtud jsme pokračovali na skládku
TKO v Nových Těchanovicích. S provozem skládky, tříděním
odpadu ve městě, linkou na separaci plastů i s nově vybudovanou
kompostárnou seznámil účastníky projektu ředitel Technických
služeb města Vítkova p.o.
Pobyt jsme zakončili prohlídkou Davidova mlýna, kde byla
příležitost k výměně zkušeností s budováním rekreačních zařízení
z prostředků EU a provozování rekreačních zařízení s bohatou
nabídkou doplňkových aktivit pro aktivní trávení volného času.
Vedení města Vítkova děkuje všem podnikatelům, za umožnění
prohlídky jejich zařízení a za připravené ochutnávky regionálních
produktů v rámci programu česko-slovensko-polského setkání
podnikatelů.
Daniela Olbertová

Nabízíme
LETNÍ PNEUMATIKY
za akční ceny!
Štěpán Hutník s.r.o. Budišovská 908, Vítkov,
tel. 556 301 301, 721 177 177

http://www.stepan-hutnik.cz
Najdete nás také na Facebooku (www.facebook.com/stepanhutnik)

Ceny jsou platné do vyprodání zásob. Při nákupu 4 ks pneu NOKIAN - dárek zdarma (plážová sada).
Název

cena s
DPH

Název

cena s
DPH

pneu 155/70 R 13 75T Brilantis 2 Barum

781 Kč

pneu 185/65 R 15 i3 88T Nokian

1 344 Kč

pneu 165/70 R 13 79 T Brilantis 2 Barum

837 Kč

pneu 195/55 R 15 85H Bravuris 3 HM Barum

1 585 Kč

pneu 165/70 R 13 79T Pasio 2 Debica

732 Kč

pneu 195/55 R 16 87V Bravuris 3 Barum

1 651 Kč

pneu 165/70 R 13 Atracta 79T Lassa

936 Kč

pneu 195/65 R 15 91H MP 44 Elite 3 Matador

1 194 Kč

pneu 165/70 R 13 MP 16 Stella 2 79T Matador

837 Kč

pneu 195/65 R 15 Line 91T Nokian

1 377 Kč

pneu 165/70 R 13 Perfekta 79T Sava

796 Kč

pneu 195/65 R 15 91H Impetus Revo+ Lassa

1 188 Kč

pneu 165/70 R 14 81T i3 Nokian

1 187 Kč pneu 195/65 R 15 Efficientgrip 91H Goodyear

1 426 Kč

pneu 165/70 R 14 K 425 81T Hankook

1 042 Kč pneu 195/65 R 15 i3 91T Nokian

1 309 Kč

pneu 165/70 R 14 TL Brilantis 2 81T Barum

926 Kč

pneu 165/70 R 14 81T Atracta Lassa

1 023 Kč pneu 195/65 R 15 K425 91T Hankook

pneu 195/65 R 15 Intensa HP 91H Sava

1 300 Kč

1 125 Kč

pneu 165/70 R 14 81T MP 16 Stella 2 Matador

926 Kč

pneu 195/65 R 15 Premium Contact 5 91H Continental

1 561 Kč

pneu 165/70 R 14 Perfecta 81T Sava

914 Kč

pneu 195/65 R 15 SP BluResponse Dunlop

1 426 Kč

pneu 175/65 R 14 82T Atracta Lassa

1 052 Kč pneu 205/50 R 17 93Y zLine XL Nokian

2 986 Kč

pneu 175/65 R 14 Perfekta 82T Sava

946 Kč

pneu 205/55 R 16 91H Impetus Revo+ Lassa

1 563 Kč

pneu 175/70 R 13 Brilantis 2 TL 82T Barum

884 Kč

pneu 205/55 R 16 91V Bravuris 3 Barum

1 518 Kč

pneu 175/70 R 14 Brilantis 2 84T Barum

1 127 Kč pneu 205/55 R 16 91V ContiPrem.Contact 5 Continental

2 103 Kč

pneu 185/60 R 14 82 T Brilantis 2 Barum

1 004 Kč pneu 205/55 R 16 H 91V Line Nokian

1 666 Kč

pneu 185/60 R 14 82H Impetus Revo Lassa

1 167 Kč pneu 205/55 R 16 Intensa HP 91H Sava

1 534 Kč

pneu 185/60 R 14 Perfecta 82T Sava

986 Kč

1 575 Kč

pneu 185/60 R 15 H Line 88H XL Nokian

1 719 Kč pneu 225/55 R 17 Z Line 101Y XL Nokian

3 566 Kč

pneu 185/65 R 14 86T Brilantis 2 Barum

1 004 Kč pneu 195/70 R 15C Hakka C Van 104/106 Nokian

1 934 Kč

pneu 185/65 R 14 Perfecta 86T Sava

1 027 Kč pneu 235/65 R 16 C Hakka C Cargo 121/119R Nokian

3 329 Kč

pneu 205/55 R 16 K 115 91H FR Hankook

Nabízíme novou technologii VIPSEAL
Technologie je na vodní bázi. Produkt zabraňuje před propíchnutím pneu, VIPSEAL zabraňuje ztrátě tlaku v pneumatikách
a je šetrný k životnímu prostředí. V důsledku toho VIPSEAL zvyšuje životnost pneumatiky, snižuje spotřebu paliva
a současně vám umožňuje řídit bez obav. Více na http://www.vipseal.sk.

Dále nabízíme prodej technických plynů Messer Gas a propan-butanů.
Ceník propan-butanů: 2 kg – 91 Kč, 10 kg – 375 Kč a 33 kg – 1192 Kč s DPH.
Také nabízíme k prodeji pramenitou vodu. Při větším odběru nabízíme bezplatný
pronájem výdejníků pro maximální komfort při spotřebě balené vody s možností
ohřevu (až 95°C) či chlazení (5-15°C).
S jejich pomocí si snadno připravíte kávu, čaj či různé pokrmy.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V
AREÁLU SVČ VÍTKOV

Hřiště je otevřeno pro děti, mládež a veřejnost od 1. 3. do 31. 11.
2014 v závislosti na počasí.
V provozu od PO – PÁ a to od 8.00 – 19.00 hod.
V SO a v NE hřiště otevřeno pro dospělé zájemce, kteří si hřiště
dopředu zamluví.
Pro děti a mládež je hřiště zdarma. Dospělí zaplatí za 1 hod. 70 Kč
a musí si hřiště dopředu objednat (tel. 553 038 200, 556 300 362,
732 607 373).
Pro všechny návštěvníky hřiště platí návštěvní řád (vyvěšen na
hřišti a na stránkách www.svc-vitkov.cz). Za nepříznivého počasí
(déšť) bude hřiště uzavřeno do jeho vyschnutí.
Na hřišti si můžete zahrát malou kopanou, tenis, basketbal,
nohejbal, badminton a další míčové hry.
Při zorganizování vlastních sportovních turnajů vám rádi pomohou
s organizací pracovníci SVČ.
Vstup na hřiště jen ve sportovní obuvi (nesmí být kopačky).

ZŠ na témata drogy a kriminalita. Uspořádali jsme výlet pro rodiče
a děti předškolního věku ze sociálně znevýhodněných rodin do
dětského ranče v Hlučíně a výlet do aquaparku v Hranicích na
Moravě. Nakonec jsme si s dětmi předškolního věku ve výtvarném
workshopu vyrobili barevná mydélka a předškolní děti dostaly
balíček předškoláka, kde mohly najít omalovánky, pastelky, fixy
nebo plastelíny a další předměty. Tímto bych ráda poděkovala Míši
Noskové, Kájovi Šivákovi a Haidi Filové za velikou pomoc a ochotu
věnovat se druhým dětem i přes studijní vytíženost.
Projekt „Sobě a všem – pomůžem“ je projekt podpořený Nadací
Telefónica.

SOBĚ A VŠEM – POMŮŽEM!

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Tunnel se parta
několika klientů a pracovníků Tunnelu zasloužila o zdárné
zakončení půlročního projektu s názvem Sobě a všem – pomůžem.
Smyslem celého projektu bylo spojit své síly a udělat něco pro
druhé i pro sebe, a tak z toho všeho vzniklo nově vybavené
zázemí v prostorách klubu, kde se budou promítat filmy, pořádat
přednášky, relaxovat a pokračovat v preventivních programech,
což byl další nápad, jak udělat něco pro druhé. V rámci projektu
se uskutečnily dva preventivní programy pro děti druhého stupně

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
17. 6. – 26. 6.
OZDRAVNÝ POBYT V JIŽNÍ ITÁLII
Pořádáme pro děti od 6 do 17 let a pro rodiče s dětmi ozdravný
pobyt v českém kempu. Bližší informace najdete na www.svcvitkov.cz/clanky/letni-tabory.
Cena od: 4.900 Kč (v ceně je zahrnuta doprava ze Suchdolu nad
Odrou a zpět, ubytování, polopenze, cest. pojištění, svačinka
na cestu zpět, pedagogický dozor, služby českého delegáta a
zdravotníka)
6. 7. – 13. 7.
LETNÍ TÁBOR - PEVNOST BOYARD V BOLATICÍCH
Tábor je určený pro děti od 8 – 15 let. Budeme podnikat výlety po
krásném okolí (skanzen, hřebčín, sportovní areál,… navštívíme
hezké koupaliště v Bolaticích, aquapark v Kravařích, budeme hrát
hry, soutěže, hledat indicie, pořádat diskotéky. Ubytováni budeme
v pěkné turistické základně. Cena: 3 100 Kč (v ceně je ubytování,
odjezd autobusem z Vítkova do Bolatic a zpět, stravné, vstupné,
cestovné, pojištění, odměny…)
18. 7. – 25. 7.
LETNÍ TÁBOR - KOVBOJOVÉ A INDIÁNI V KLOKOČOVĚ
Pořádáme již IV. ročník tohoto oblíbeného tábora pro děti od 7 –
10 let. Tábor je vhodný pro úplné táborové nováčky, pro milovníky
koní a pro všechny děti, které si s námi chtějí užít parádní
týden plný her a zábavy. Ubytování na naší turistické základně
v Klokočově.
Cena: 2 300 Kč

25. 7. – 1. 8. 2014
POD OLYMPIJSKÝMI KRUHY
SVČ Vítkov p.o., Vítkovské Ympulsy o.p. s. a TJ Vítkov pořádají
pro děti od 8 – 15 let dětský sportovně zaměřený letní tábor.
Pohybové aktivity budou zaměřeny na lukostřelbu, plavání,
skauting a základy turistiky. Účastníci se naučí pracovat s buzolou,
seznámí se s ukázkami práce Policie ČR, hasičů a zdravotníků.
Cena: 2 300 Kč
4. – 8. 8. 2014
CYKLISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor je vhodný pro děti od 10 do 15 let, které mají
rády sportování a přírodu. SVČ Vítkov disponuje vlastními koly
a přilbami, dítě tedy nemusí mít vlastní. Náročnost tras odpovídá
okolnímu terénu. Délka denní trasy nepřesáhne 25km tam i zpět.
Cena: 650 Kč
11. 8. – 15. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VÍTKOVĚ – MALÝ TÁBORNÍK lll.
Tábor je určený pro děti od 7 – 12 let. Děti se v průběhu tábora
budou učit formou různých her tábornickým dovednostem.
Podnikneme výpravy do blízkého okolí, budeme jezdit na koni,
střílet z luku, poznávat přírodu. Zahrajeme si na cestovatele,
budeme určovat cestu podle nápovědy, hledat tajné zprávy
a indicie, které nás přivedou k pokladu. Cena: 750,- (v ceně jsou
zahrnuty obědy, pitný režim, jízdné, vstupné, pojištění, ceny do
soutěží).
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Lipová alej Radkov – Dubová
Lipová alej roste podél silnice III/44337, jejím vlastníkem je
Moravskoslezský kraj, správcem Správa silnic Moravskoslezského
kraje.
Podle pamětníků byla alej vysázená v roce 1826 jako doprovod
kočárové cesty, která vedla od kostela v Radkově do zámku
v Dubové. V současné době je alej zachována pouze v úseku
mezi obcemi Radkov a Dubová. Oboustranně lemuje silnici a je
nasměrována přímo na hlavní bránu zámku. V roce 1969 byla
„zámecká alej“ navržena k vyhlášení za chráněný přírodní výtvor.
K vyhlášení však nedošlo. Alej totiž není ani kulturní památkou,
i když přímo souvisí se zámkem. V roce 2003 byla lipová alej
zaregistrována orgánem ochrany přírody jako významný krajinný
prvek.
V aleji roste 61 lip - 47 lip velkolistých a 14 lip srdčitých. Pozoruhodný
je způsob, jakým byly stromy pěstovány. Existuje názor, že při
výsadbě byly sesazeny dva až tři kmínky těsně vedle sebe a ty
postupně srostly v jeden strom. Kmeny a větve byly tvarovány tak,
že jsou rozšířené podél silnice a úzké kolmo na silnici.
Alej je mimořádná a cenná především z hlediska historického
a estetického. Je jednou z nejpozoruhodnějších alejí v blízkém
okolí. Její obnova je však problematická z důvodu obtížného
zajištění obdobně tvarovaných stromů a z důvodu zvyšujícího
se silničního provozu. Šířka vozovky neodpovídá současným
potřebám a stromy trpí provozem i zimní údržbou.
V roce 2003 a 2008 zajistilo město Vítkov ošetření aleje z finančních
prostředků získaných z dotačních titulů ministerstva životního
prostředí. V rámci ošetření byl realizován ořez všech stromů „na
babku“, aby se odlehčily koruny a zbytečně tak nezatěžovaly
chatrné kmeny. V korunách stromů, u kterých hrozilo rozlomení,
byly instalovány bezpečnostní vazby a u některých stromů byly
ošetřeny dutiny.
Podrobné prověření stavu jednotlivých stromů v aleji provedli
v červnu minulého roku pracovníci z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR. Zjistili, že přes vynaloženou péči pokračuje stárnutí
aleje a stav stromů se zhoršuje. Kromě chátrajících kmenů
a vylamujících se větví byl u 10 stromů zjištěn výskyt dřevomoru
kořenového, který způsobuje hnilobu kmenů. Rozsah napadení
však může být i větší, protože plodnice houby se mohou vyskytovat
pod úrovní terénu a jsou vizuálně nezjistitelné.

Odborníci doporučili pokácení dvou stromů, u ostatních navrhli
opatření pro zlepšení jejich stability. Jediným možným způsobem
údržby aleje je pokračovat v redukčním řezu, jinak hrozí rozlamování
stromů nebo častější vývraty. Redukční řezy by se měly opakovat
v intervalech cca 5 let. U některých stromů bylo navrženo doplnit
vazby v korunách, ošetření pahýlů, ulomených a prasklých větví
a odstranění suchých větví. Pro zpomalení šíření nebezpečné
houby doporučili odborníci zálivku stromů kyselinou boritou.
Ve věci záchrany historické aleje pomáhá občanské sdružení
„Radkov“, občanské sdružení „Za Opavu“ a organizace „Arnika“,
odbornou pomoc poskytuje Ing. Milada Tošková.
V srpnu minulého roku občanské sdružení „Radkov“ zorganizovalo
záchrannou akci a spolu s dalšími dobrovolníky za odborného
dozoru Ing. Toškové odstranili výmladky u kmenů stromů
a provedli zálivku pro zpomalení růstu nebezpečné houby. Práce
prováděli zadarmo, potřebný materiál zaplatila Správa silnic
Moravskoslezského kraje.
Město Vítkov se pokouší získat finanční prostředky z vyhlášených
dotačních zdrojů na potřebný ořez stromů. O dotaci žádalo se
souhlasem Správy silnic Moravskoslezského kraje už v minulém
roce. Akce ale nebyla zařazena mezi prioritní a nebyla podpořena.
Podání nové žádosti v letošním roce schválilo Zastupitelstvo
města Vítkova na svém zasedání dne 26. 2. 2014. Žádost již byla
zpracována a podána u sběrného místa Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, střediska Ostrava.
Správa silnic Moravskoslezského kraje zajistila zpracování
projektové dokumentace na ošetření jednotlivých stromů v aleji
a přislíbila, že se bude na ošetření aleje podílet podle svých
finančních možností. Při záchraně aleje rovněž spolupracuje Obec
Radkov.
Územně plánovací dokumentace obce Radkov řeší zachování aleje
s tím, že silnice lemovaná stromy bude sloužit pro pěší a cyklisty
a pro silniční dopravu je navržena nová souběžná komunikace.
Obchvat tohoto úseku silnice je zařazen v seznamu investičních
staveb na silniční sítí II. a III. tříd Moravskoslezského kraje v tzv.
„Bílé knize“. V současné době je třeba vyvinout úsilí zejména ze
strany obce Radkov, orgánů ochrany přírody i veřejnosti, aby byl
obchvat realizován co nejdříve.
Jarmila Wesselská
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DOMÁCÍ
ZABÍJAČKA
V DOMOVĚ VÍTKOV
Začátkem měsíce března proběhla v Domově Vítkov zabíjačka
spojená s maškarní veselicí. Už od samého rána bylo rušno. Tento
výjimečný den si chtěl každý užít. Venkovní prostředí bylo pečlivě
připraveno nejen k zabíjačce, ale také k posezení uživatelů. Byli
tak součástí veškerého dění při zpracovávání masa a přípravy
výrobků. Probíhaly úžasné rozhovory s řezníkem, a tak si tuto
akci všichni užívali plnými doušky. Uživatelé tak pozorně sledovali
zpracovávání masa, výrobu tlačenky, jitrnic, jelítek, a také škvarků.
Kdo se chtěl zahřát, měl ve vnitřních prostorách připravené takové
mini sportování, nebo se nabízel čaj s rumem. Házelo se jitrnicemi
a jelítky, které jsme si ušili v našem klubu šikovných rukou. Soutěže
doplňoval zabíjačkový kvíz. Po obědě se už každý strojil na
zábavu. Živá hudba krásně hrála a společenská místnost se brzy
zaplnila. Kdo měl chuť, tančil, jiní si alespoň společně s hudbou
zazpívali známé písničky. Celý den se nesl v duchu zabíjačky,
a tak nechyběly různé kostýmy a také hraný pohádkový příběh:
„Dařbuján a Pandrhola“. Podávaly se zabíjačkové dobroty i pivečko.
Masopustní tradice se u nás dodržela.
Ludmila Grossmannová

Nová sociální
služba ve Vítkově
Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že od
1. 4. 2014 bude poskytována osobám ve věku 16 – 64 let sociální
služba Sociální rehabilitace. Tato služba je určena pro osoby
s duševním onemocněním a mentálním a zdravotním postižením.
Tuto službu poskytuje FOKUS Opava, o. s. na Vodní 173 ve Vítkově
ve dnech pondělí a středa od 8:00 – 15:30 hod a v pátek od 8:00
– 12:00 hod.
Sociální služba sociální rehabilitace je poskytována dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností osoby. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb. Služby budou poskytovat
kvalifikovaní pracovníci, návštěvy je možné domluvit osobně nebo
telefonicky na č. 607 107 806. Sociální služba rovněž umožňuje
zprostředkování postižených osob se společenským prostředím,
výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti, pomáchá při uplatňování
práv a při obstarávání osobních záležitostí.
Tato služba je poskytována v rámci Individuálního projektu
Moravskoslezského kraje.
Hana Klapetková
vedoucí odboru sociálních věcí

Společně proti stárnutí – Čeští a polští
senioři žijí aktivně

KDYŽ JSOU
SENIOŘI AKTIVNÍ
výstava o možnostech trávení volného
času a rukodělných činnostech seniorů
23. dubna 2014 v 16.30 hod.
v malé výstavní síni
Kulturního domu ve Vítkově

Školst ví

STRANA 16

DUBEN 2014

Základní škola a gymnázium Vítkov

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“
je spolufinancovaný z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Lyžařská školička Malá Morávka - 17. – 21. 2. 2014

Letošní lyžařský výcvik se nám pro žáky pátých tříd podařilo zajistit pomocí financování z prostředků EU v rámci projektu „KUK
aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“. Mohli jsme si tedy dovolit uspořádat výcvik v populárním lyžařském areálu Kopřivná
na Malé Morávce v Jeseníkách. Tamní hotel Neptun poskytoval své služby nám i partnerské škole z Vrbového. Ze slovenské
strany dorazilo třicet lyžařů. Naši žáci vytvořili tři desetičlenná družstva. Během výcviku se naše dovednosti zlepšovaly na kvalitně
upravené sjezdovce, večer během přednášek a videoprojekcí jsme získávali teoretické znalosti. Poslední večer byl věnován československému soutěžení ve společenských hrách. Domů jsme si přivezli plno pozitivních dojmů a dobrý pocit z lyžařských pokroků.
Těšíme se na další setkání v květnu, kdy budeme putovat po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.

Úspěch v krajském kole soutěže „Evropa
ve škole“
„Evropa ve škole“ je výtvarnou a literární soutěží, kterou
už třiadvacet let vyhlašuje ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Její základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi,
žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských
zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud
Evropy s důrazem na výchovu k evropanství a demokratickému
evropskému myšlení.
Letošního ročníku, který bude vrcholit koncem května, se ve
3. kategorii (15 - 17 let) literární části soutěže zúčastnily Kateřina
Kubesová (septima) a Anna Jakubíková (kvinta). Vzhledem k
tomu, že je letošní rok „Rokem české hudby“, vybraly si obě
studentky jako téma slova Alberta Einsteina „Konec světa bude,
až lidé přestanou zpívat,“ a napsaly práci s názvem „Čím je pro
mne hudba“.
5. března bylo jejich úsilí korunováno úspěchem, neboť Kateřina
Kubesová v kraji získala 1. místo a Anna Jakubíková 3. místo.
Oběma blahopřejeme a držíme palce při postupu do ústředního
kola.
Miroslav Bučánek

Mezinárodní soutěž
Vrbové 2014

sci-fi

povídka

–

Velkého úspěchu dosáhl Michal Škrobánek z oktávy, který
v Mezinárodní literární soutěži - sci-fi povídka Keď si vymýšľam ve slovenském Vrbovém dosáhl ve své kategorii z 33 soutěžících
krásného 3. místa a 10. dubna se zúčastní ve Vrbovém slavnostního
vyhodnocení a ocenění vítězů.

Soutěž v programování
Blahopřejeme žákyním kvarty Kristýně Plačkové a Aleně
Poláškové, které získaly druhé a páté místo v okresním kole
Soutěže v programování kategorie Aplikační software - kancelářské
aplikace.

Studentská vědecké konference
V pátek 14. 3. 2014 jsme se v rámci spolupráce s naší partnerskou
školou - Gymnáziem J. B. Magina ve Vrbovém - zúčastnili

Studentské vědecké konference. Naší školu reprezentovali:
1. Vít Mužík, David Machač a Denis Dimitrov – Voda a životní
prostředí Moravskoslezského kraje
2. Dan Janečka – Psychologie muže a ženy a rozdíly mezi nimi
aneb Jak se vyhnout nejběžnějším nedorozuměním
3. Anna Krajíčková – Lidé s Downovým syndromem a společnost
4. Vít Mužík, Lenka Bílková – Ekologie v rámci tvorby krajiny
v návaznosti na těžbu uhlí – Energetická koncepce s ohledem na
náš kraj
5. Kateřina Kubesová – Obchodní řetězce
Po prezentacích následovala prohlídka města Vrbové a závěrečné
vyhodnocení prezentací s příslibem další spolupráce.
Milena Mačáková

Dětská scéna úspěšná
V letošním školním roce probíhal již 43. ročník přehlídky dětských
recitátorů. Okresního kola, které se konalo 7. března v Loutkovém
divadle v Opavě, se zúčastnilo 45 nejlepších recitátorů z Opavska.
Odbornou porotu zaujala svým přednesem básně Vinař ze
Champagne Klára Kubesová, která bude reprezentovat Opavsko
v krajském kole ve třetí věkové kategorii.
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Univerzální kotel na spalování
kusového dřeva, štěpky, uhlí
a pelet ze zásobníku, s možností
automatického provozu
(řízení počítačem).
Sestava na přestavbu stávajícího
kotle na automatický provoz
spalování uhlí, štěpky, pelet.
UHLÍ 290Kč/q
PELETY 310Kč/q

KOTLE-EG
www.kotle-eg.com
tel.: 552 304 894

DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA
Radkov – Dubová 141,
příspěvková organizace
Děti a zaměstnanci dětského domova
vás srdečně zvou na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ,
který proběhne v prostorech
zámku v Radkově-Dubové

info@kotle-eg.com
mob.: 605 720 377

Těšíme se na vás
ve čtvrtek 17. dubna 2014

Autokemp Balaton vás zve
v sobotu 10. května 2014
do Kulturního domu ve Vítkově
od 20.00 hodin na
SSROHêQRVW5GORGTƃGZ
OptimitVURVHVÊGOHP
Y}2GU¾FKMHVRXê¾VWÊQDGQ¾URGQÊKR
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TRAVESTI
SHOW
DIVOKÉ
KOČKY
večerem a afterparty bude provázet
Dj Honza Benko
Pro velký úspěch a hojnou účast na akci loni
v létě u nás na Balatonu jsme se rozhodli
udělat pokračování s novým programem.
Kulturní dům bude otevřen od 18 hodin, bar
s obsluhou zajištěn, případný odvoz z akce
taktéž zajištěn.
Cena vstupenky:
předprodej
s rezervací u stolu
na místě v den konání akce

140 Kč
160 Kč
210 Kč

Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit
v informačním centru města Vítkova a nebo
u nás po tel. domluvě na čísle 728 819 742.
Více informací o akci můžete najít na našem
facebooku Balaton – Vítkov nebo na webu
www.balaton-vitkov.cz.

YYYUGORGTƃGZEQO

(KTOC5GORGTƃGZ1RVKOKVUTQ
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PCRTCEQXPÉOÉUVQ
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s VFKRSHQGRMÊ{GøQÊQDQHSįHWU{LWÚSURYR]



OSOBNÍ POHOVORY SE ZÁJEMCI O NABÍZENÉ PRACOVNÍ
MÍSTO SE KONAJÍ -#m&¹é6846'-0#2'4510.0©/
¶68#478&1$÷QFFQJQFKP

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.
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Ze života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Partneři projektu Comenius
„Magické mosty“ se setkali
ve Vrbovém na Slovensku
Mimořádně krásné slunečné počasí přivítalo nejen studenty
a pedagogy naší školy, ale také partnery z Turecka a Itálie v týdnu
od 11. 3. do 14.3. 2014 ve Vrbovém na Slovensku. Tam totiž
sídlí čtvrtá partnerská škola, která se zhostila nelehkého úkolu
zorganizovat společnou schůzku pro čtyřicet mladých lidí a jejich
pedagogů. Dokázala tak, že mosty stále spojují lidi bez ohledu na
jejich původ, náboženství či rodnou řeč.
Program setkání byl nabitý do poslední minuty. Po úvodním
představení a seznámení všech zúčastněných a po slavnostním
obědě jsme už všichni společně vyrazili do Piešťan na prohlídku
nejen samotných lázní, ale také plnit první společné úkoly, které
z projektu vyplývají. Jak již napovídá jeho samotný název, hlavním
cílem byly piešťanské mosty – Krajinský most, Kolonádový most
a Most zal´úbených, který byl slavnostně otevřen na Sv. Valentýna
v roce 2012 přímo na lázeňské promenádě. Další den jsme si
prohlédli školu s provozovnami kadeřnictví a kosmetiky a na
městském úřadě nás všechny osobně přivítal primátor města Vrbové
Ing. Ján Jánoška. Odpoledne pak děvčata z každé země promítala
připravené prezentace o kultuře jednotlivých zemí, jejich školském
systému a konkrétní škole. Vzájemná komunikace probíhala
v anglickém jazyce, a pak jsme si všichni mohli prohlédnout
fotografie v prezentacích a porovnat rozdíly ve způsobech
vzdělávání a systému školství v jednotlivých zemích. Večer pak
děvčata v mezinárodních družstvech soutěžila ve skládání puzzle
s námětem nejnovějšího bratislavského mostu Apollo. Následující
den jsme pak připravovali nástěnky s fotografiemi nejznámějších
mostů našich zemí pro putovní výstavu. Pak ještě probíhaly
prezentace jednotlivých mostů všech zúčastněných zemí, ale také
mostů z místa, kde každá škola sídlí.
A protože jsme byli na Slovensku a nedaleko od hlavního města,
navštívili jsme také Bratislavu. Prohlídka města začala stylově –
přímo z vyhlídkové plošiny nad restaurací UFO, která je umístěna
na hlavici jediného mostního pylonu známého mostu SNP (Nového

mostu) ve výšce 86 metrů a je z ní výhled až 100 km. Pak jsme
si prohlédli i zblízka Bratislavský hrad a střed města. Prohlídku
jsme ukončili v nejmodernější části Bratislavy – centru Eurovea na
pobřeží Dunaje. Po příjezdu na ubytování a po společné večeři jsme
pokračovali v plánování dalších aktivit projektu, domlouvali termíny
a program dalších společných setkání v Itáli, Turecku a České
republice. Plánovali jsme další společné soutěže ve vědomostech
žáků o jednotlivých zemích a mostech, výtvarné výstavy, práce na
kalendáři a na turistickém průvodci Evropou prostřednictvím mostů.
Na řadu přišla také sbírka příběhů o mostech a práce na společné
kronice projektu, která již nyní průběžně vzniká na webových
stránkách jednotlivých škol. A po celou dobu jsme neustále měli
na mysli a potvrzovali si pravdivost říkanky básníka Jiřího Žáčka:
„K čemu jsou mosty přes řeku? Aby měl člověk blíž k člověku.“

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015 proběhne v pondělí 12. května od 8,00 do 15,30 hod. V průběhu měsíce
dubna si mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých mateřských školách „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“ nebo si žádost stáhnout
z webových stránek www.vitkovms.cz. Na zadní straně přihlášky je nutno doplnit razítko dětského lékaře. Vyplněnou žádost donesou
rodiče do jednotlivých mateřských škol v době zápisu, tj. 12. 5. 2014.
03. 06. 2013 – v 15,30 hod. proběhne v MŠ Husova informativní schůzka s rodiči dětí, které budou přijaty na MŠ Husova.
04. 06. 2013 – v 15,30 hod. proběhne na MŠ Opavská informativní schůzka s rodiči dětí, které budou přijaty na MŠ Opavská.
Pro adaptaci nových dětí v MŠ Opavská a MŠ Husova budou určeny adaptační hodiny v těchto termínech:
12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6. v době od 15,30 do 16,30 hod. (za doprovodu rodičů se budou děti seznamovat s prostředím mateřské
školy, vezměte dětem přezůvky).
Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Radkov a MŠ Čermná se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami na
jednotlivých školách.
Miluše Špoková
ředitelka školy
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Přijeli k nám za poznáním
Koncem měsíce února přijela do Vítkova
na poznávací výlet skupina členů
Klubu českých turistů, sekce zdravotně
postižených. Prohlídku jsme začali
v sále městského úřadu a pokračovali
přes náměstí do výstavní síně kulturního
domu, kde jsme si prohlédli výstavu
fotografií Dalibora Bednáře. Abychom
se vyhnuli čilému ruchu v centru města,
vydali jsme se přes areál školy na
vítkovský stadion a přes park k hrobu
Jana Zajíce.
Mnozí z účastníků přiznali, že nejsou ve
Vítkově poprvé, ale doposud městem
vždy jen projížděli a ani netušili, jak máme
krásný sportovní areál, koupaliště, park
a pohled na kostel znali jen z náměstí.
Jsme rádi, že jsme je touto malou
procházkou
inspirovali
k
dalším
návštěvám nejen našeho města, ale
celého Vítkovska, které má turistům
určitě co nabídnout.

(foto – autor: Vítězslav Zlotý, předseda sekce zdravotně postižených KČT)

KALENDÁŘ AKCÍ
4. 4.

NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování v knihovně pro dětské
čtenáře
Knihovna Vítkov

5. 4.
8.00 – 12.00 h.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL
– VELIKONOCE
Výroba velikonoční výzdoby pro váš domov
(dírkované kraslice – vyfouknutá vajíčka s
sebou, pletení velikonoční pomlázky, zdobení
perníčků, velikonoční aranžování…)
Kulturní dům Vítkov

6. 4.
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
14.00 – 17.00 h. V KLOKOČOVĚ
Výroba velikonoční výzdoby pro váš domov
(dírkované a malované kraslice, pletení
velikonoční pomlázky, pečení mazanců
a zajíčků, velikonoční aranžování…)
Sokolovna Klokočov
8. 4.
16.30 hod.

OKRASNÉ STROMY A KEŘE
V ZAHRADÁCH II.
Přednáška Dáši Remešové v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ
Vstupné 20 Kč.
Knihovna Vítkov

12. 4.
8.15 hod.

4. TURNAJ OKRESNÍHO PŘEBORU
MLÁDEŽE V RAPID ŠACHU - GRAND PRIX
2013 - 2014
Startovné: 30 Kč
Penzion Velké Sedlo, Kružberk

14. – 27. 4.
8.00 – 17.00 h.

VÝSTAVA OLGY HAVLOVÉ
Budova ZŠaG ve Vítkově

15. 4.
16.30 hod.

MEXIKO
Cestopisná přednáška Antonína Roba v rámci
projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI
SOBĚ
Vstupné 20 Kč.
Knihovna Vítkov

16. 4.

TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY A
LUKOSTŘELBA
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku,
Střelecký turnaj. Přihlášení do turnaje 13.00 –
14.00 hod. v Sokolovně. S sebou sportovní
obuv. Nejlepší střelce čeká diplom a sladká
odměna.

17. 4.
14.00 hod.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
SVČ Vítkov pořádá pro chlapce i děvčata turnaj
v malé kopané. Vytvořte si družstvo a přijďte si
zahrát. Hrajeme 4+1. Pro všechny sladké
odměny, pro vítězné družstvo diplom a Vítězný
pohár.
Hřiště SVČ Vítkov

18. 4.

ZOO OLOMOUC
Pro děti a jejich rodiče pořádá SVČ Vítkov výlet
do zoologické zahrady v Olomouci. Sraz je na
vlakovém nádraží v 9:30, předpokládaný
návrat je do 20:00. Účast hlaste do 17. 4. 2014
na tel. 730 517 216 nebo na e-mail:
svc.chudiova@gmail.com
Cena pro dítě: 200 Kč, dospělý: 380 Kč

22. – 23. 4.

PŘIJÍMACÍ POHOVORY NA GYMNÁZIUM
VE VÍTKOVĚ

23. 4.
9.00 hod.

NECHCI ŽÍT V ULITĚ
Soubor přednášek a besed zakončený

Nabídka akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ
společným posezením, který je připraven
v rámci společného česko-polského projektu
„Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři
žijí aktivně“.
23. 4.
14. 00 hod.

TURNAJ VE FLORBALU „O ZLATÉ VEJCE“
Pro kluky i děvčata, kteří mají rádi tento sport
a mají chuť si zahrát o zlaté vejce. Sraz
v Sokolovně. S sebou: sportovní oděv a obuv.
Pro všechny florbalisty sladké odměny.

25.4
15.00 hod.

TURNAJ V BOWLINGU PRO DĚTI
OD 9 – 15 LET
Sraz před bowlingem. Na turnaj se musíte
přihlásit, máme omezený počet hráčů.
E-mail: svc.skurkova@seznam.cz, tel: 553 038
200, mob: 604 357 609. Vítěz bude sladce
odměněn. Cena: 50 Kč

26. 4.
15.00 hod.

28. 4.
15.00 hod.

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Proběhne volba Miss Čarodějnice, můžete
jezdit na hracím koni za 10 Kč. Uděláme si
táborák, přineste si s sebou špekáček a chleba.
Pro děti budou připravené různé hry, kterých
se mohou zúčastnit i děti bez masek.
Zahrada Střediska volného času Vítkov
ZÁVODY NA AUTODRÁZE PRO DĚTI
A RODIČE
SVČ zve rodiče a děti na auto modelářské
závody. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Pro malé závodníky sladká odměna.
Vstup: 5 Kč

28. 4. – 29. 4.

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
ZŠaG Vítkov

29. 4.
16.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ
DÍLNĚ V SVČ VÍTKOV
Přijďte se podívat do keramické dílny a
vyzkoušet si, jak se pracuje s keramickou
hlínou a jak se točí na hrnčířském kruhu.

1. - 4. 5.
1. 5.
2. 5.

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY NA
VÍTKOVSKU
Mokřinky – Naučná stezka Dědictví břidlice
Poznáváme naše město – komentované pro
hlídky

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
600 ks
4 / 2014
4. dubna 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

3. 5.
4. 5.
5. 5.
16.00 hod.

Klokočov, hřebčín ve Františkově Dvoře
Vikštejn – zřícenina hradu
OSVOBOZENÍ MĚSTA
Pietní vzpomínka u památníku osvobození
v Oderské ulici

8. 5.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA – JARO 2014
Pěší trasy: 10 – 50 km
Start od 7.00 do 10.00 hod. z budovy
Městského úřadu ve Vítkově

17. 5.

VIKŠTEJN 2014
Mezinárodní jízda pravidelnosti historických
motocyklů do vrchu
Více informací na http://amk.hyperlink.cz

16. – 18. 5.

PŘIJEĎTE K NÁM NA VÍKEND
Víkend v Moravskoslezském kraji
Nový společný česko-slovenský projekt, který
bude na přelomu května a června pokračovat
na slovenské straně. Více informací najdete na
webových stránkách města a v příštím čísle
Vítkovského zpravodaje.

20. 5.
20.00 hod.

ÚSPĚŠNÁ KOMEDIE
Sheldon a jeho matka paní Levinová
Hrají: Naďa Konvalinková a Jan Zadražil
Kulturní dům Vítkov
Cena: 200 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov od
14. dubna 2014.

27. 5.
20.00 hod.

KONCERT SLÁVKA JANOUŠKA
Doprovod – dobrista z Druhé trávy Luboš
Novotný.
Kulturní dům Vítkov
Cena: 80 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov od
14. dubna 2014.

29. 5. – 1. 6.

PŘIJEĎTE K NÁM NA VÍKEND
Víkend v Trnavském kraji

Letopisecká komise hledá občana Vítkova, který
byl jako návštěvník na zimní olympiádě v Soči.
Kontakt: kronika@vitkov.eu, tel.: 732 506 136

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

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 21.. dubna 2014 v 09: 00 h o d in

