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Jaký byl Den města?

Hodnocení měst v České republice
Možná někteří z vás zaznamenali článek na serveru aktualne.cz,
který zveřejnil hodnocení měst s rozšířenou působností, mezi která
Vítkov také patří. Celkem bylo posuzováno 206 měst a my jsme
skončili na velice nelichotivém 204. místě. Proto jsem hned začal na
internetu zjišťovat další informace. Na stránkách www.obcevdatech.
cz se dozvíme, že toto hodnocení zpracovala společnost Obce
v datech, s.r.o. se sídlem v Praze. Tato společnost vznikla 27.1.2017
a už za 18 dnů 14.2.2017 podala žádost o podporu z Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Byli
úspěšní a na projekt trvající přes 30 měsíců získali 3 999 972 Kč.
Podíl žadatele je 2 666 648 Kč. Na jeden měsíc připadá částka cca
218 578 Kč.
Obrátil jsem se na jediného společníka a jednatele Ing. Jana
Havránka, Ph.D., MBA, MPA s několika dotazy. Na některé jsem
odpověď dostal, na některé ne. Například jsem se nedozvěděl,
z jakých zdrojů bude zaplacen podíl žadatele. Předpokládám, že je
chtějí získat a získávají od měst, která musí zaplatit za zveřejnění
dalších podrobnějších údajů. Pokud bychom potřebnou částku
vydělili počtem měst, vycházelo by na jedno město necelých 13
000 Kč. Za zveřejnění údajů však požadují přibližně třikrát víc.
Je to pochopitelné, společnost s ručením omezeným je obchodní
společností, jejímž cílem je dosahování zisku. Pan Havránek mi
napsal, že náklady na vývoj řešení pro sběr dat, stejně tak jako
provoz společnosti, jsou násobně vyšší než poskytnutá podpora
z EU. Také mi potvrdil, že „společnost, která se tomu věnuje, je čistě
komerční“.
Podívejme se konkrétně na Vítkov. V celkovém hodnocení jsme
získali 1,3 bodu (204. v ČR / 20. v Moravskoslezském kraji). Toto číslo
bylo stanoveno ze třech hlavních kategorií. Zdraví a životní prostředí
2,0 bodu (200. v ČR / 19. v Moravskoslezském kraji). Materiální
zabezpečení 0,9 bodu (200. v ČR / 19. v Moravskoslezském kraji).
Vztahy a služby 1,6 bodu (174. v ČR / 15. v Moravskoslezském kraji).
Nepochopil jsem, jak z těchto tří hodnot vzniklo celkové hodnocení.
Všimněte si, že u všech tří hlavních kategorií jsme na lepším místě
jak v rámci ČR, tak v rámci Moravskoslezského kraje, než u výsledné
hodnoty. Ptal jsem se tedy pana Havránka, jaký matematický model
byl použit při výpočtu konečné hodnoty. Odpověď jsem nedostal.

V hodnocení byly jistě použity konkrétní údaje, ale protože je
neznáme, těžko tedy můžeme vědět, v čem je konkrétní problém.
To, že zveřejněné hodnocení nemáme přeceňovat, podporuje
i komentář Martina Fendrycha. Ten si můžete přečíst na https://
nazory.aktualne.cz/.
Samozřejmě nemůžeme čekat, že se umístíme na prvních příčkách,
ale osobně jsem přesvědčen, že 204. místo je nezasloužené. Také
se neztotožňuji s názorem pana Havránka: „Naše hodnocení slouží
spíše pro podporu pozice Vašeho města, stejně jako měst obdobných.
Může Vám umožnit efektivnější jednání s představiteli kraje, státu,
podporu při čerpání z fondů EU na řešení problematických oblastí.“
Nedovedu si vůbec představit, že by někdo z uvedených institucí bral
v potaz toto hodnocení. Pokud by to byla pravda, tak by se s trochou
nadsázky dalo říct, že města na prvních příčkách by neměla čerpat
žádnou státní ani evropskou podporu, protože mají „vše vyřešeno“.
Pokud nám pan Ing. Jan Havránek, Ph.D, MBA, MPA ještě dodatečně
odpoví, jeho stanovisko rádi zveřejníme.
Pavel Smolka
starosta města

ČESKO-POLSKÁ HUDEBNÍ SETKÁVÁNÍ SE VYDAŘILA
Krásné hudební zážitky pro své posluchače připravily pěvecké sbory a dechové orchestry z Vítkova a Kalet. Přinášíme malé fotograﬁcké
ohlédnutí.

Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou zprávy z jednání rady města ze dne 1. 6. 2018
a ze dne 5. 6. 2018. Závěry z jednání, která proběhla po uzávěrce,
budou v příštím zpravodaji.
Dne 1.6.2018 bylo svoláno jednání rady za účelem jmenování
ředitelů našich příspěvkových organizací. Termín byl stanoven
z důvodu zajištění účasti všech členů rady města. Rada města
jmenovala ředitelkou MŠ Vítkov Mgr. Miluši Špokovou a ředitelem
ZŠaG Vítkov Mgr. Miroslava Bučánka, s účinností od 1. 8. 2018.
Na svém řádném jednání rada schválila dodatek veřejnoprávní
smlouvy s obcí Větřkovice o zajištění provozu kamerového systému
v obci Větřkovice ze strany Městské policie Vítkov za úplatu. Rada
dále schválila výpověď smlouvy mezi městem a VZP Praha, která
se týkala zajištění úklidových prací v jejich pobočce ve Vítkově
zaměstnanci města.
Jako již každoročně rada schválila prominutí čtenářského
registračního poplatku v Městské knihovně Vítkov na dobu jednoho
roku žákům prvních tříd.
Schválena byla také změna v rejstříku škol pro SVČ Vítkov, kde bylo
doplněno další místo poskytování zájmového vzdělávání - TJ Jiskra
Březová.
Dále byl udělen souhlas s uzavřením mateřských škol ve dnech 27.
a 28. 8. 2018 z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků. MŠ
byl dále udělen souhlas s převodem části rezervního fondu ve výši
300 tisíc Kč do investičního fondu za účelem pořízení interaktivních
tabulí.
Firma DPOV a.s. poskytla ﬁnanční částku ve výši 15 tis. Kč na
environmentální vzdělávání v ZŠaG Vítkov, rada přijetí schválila.
Rada dále vzala na vědomí závěry a doporučení z dopravní
a bytové komise a schválila doplnění bytového pořadníku.

V souvislosti s rekonstrukcí kina ve Vítkově rada schválila podání
žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematograﬁe v rámci výzvy
Digitalizace a modernizace kin.

Současně vzala na vědomí informaci týkající se penalizace stavební
ﬁrmy, která provádí rekonstrukci kina, za zpoždění opravy střechy.
Výše penalizace bude stanovena po projednání s právníkem.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v květnu 2018
Pokuta až do výše 50.000 Kč hrozí 34letému muži z Vítkova, který
na veřejném parkovišti v Opavské ulici odstavil osobní vozidlo
technicky nezpůsobilé jízdy na pozemních komunikacích, neboť
předmětné vozidlo nemělo vylepenou platnou známku technické
kontroly. Jelikož se strážníky, kteří věc začali řešit na základě
oznámení, nekomunikoval, byla věc postoupena správnímu orgánu.
Krátce po půl sedmé hodině večerní 16. května byla hlídka MP
Vítkov přivolána do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde mělo dojít
ke krádeži zboží. Strážníci na místě zjistili, že 49letá žena z Vítkova
se přes pokladní zónu pokusila pronést bez zaplacení dvě láhve
destilátu v celkové hodnotě přes 200 Kč. Žena se hájila tvrzením,
že na láhve zapomněla a následně tyto i zaplatila. Vzhledem ke
skutečnosti, že pokus přestupku proti majetku je trestný, strážníci
tvrzení ženy neuvěřili a věc po zdokumentování postoupili správnímu
orgánu, kde ženě v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše
50.000 Kč, nebo do výše 70.000 Kč při opakovaném přestupku.
18. května kolem druhé hodiny odpolední přijala MP Vítkov
oznámení o výskytu zuboženého psa ve Staré ulici. Strážníci věc
po prvotním prověření postoupili Krajské veterinární správě pro
Moravskoslezský kraj pro podezření na možné týrání psa ve smyslu
zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pracovníci KVS 23. května
provedli šetření na místě samém, přičemž podezření z porušení
zákona se potvrdilo a pracovníci KVS podali návrh na zvláštní
opatření o okamžitém umístění psa do náhradní péče. Vzhledem ke
skutečnosti, že v místě umístění psa se nikdo nenacházel, strážníci
společně s Policií ČR týraného psa zajistili a umístili do záchytných
kotců MP Vítkov, kde byl následně vyšetřen veterinárním lékařem.
Z důvodu špatného zdravotního stavu a zamezení dalšího utrpení
psa, rozhodl veterinární lékař o jeho utracení. Majiteli psa, 58letému
občanu Vítkova, hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 500.000
Kč.

Na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě byl 27. května kolem
deváté hodiny večerní převezen 61letý muž z Kaménky. Strážníci
jej na základě telefonického oznámení nalezli ležícího na silnici asi
500 m za Vítkovem ve směru k přírodní nádrži „Balaton“. Vzhledem
k neschopnosti verbální komunikace a samostatné chůze bylo
rozhodnuto o jeho umístění na PZS k vystřízlivění, kam byl po
provedení nezbytných úkonů dopraven. Muž byl obviněn z přestupku
v dopravě, spáchaného porušením povinnosti chovat se ohleduplně
a ukázněně při účasti na silničním provozu tak, aby svým jednáním
neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
Za takový přestupek mu u správního orgánu hrozí v případě uznání
viny pokuta od 1.500 Kč až do výše 2.500 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

NABÍDKA
„SCHODOLEZU“
Město Vítkov nabízí fyzickým nebo právnickým osobám, které
provozují sociální služby na území města Vítkova, k převodu
šikmou mobilní schodišťovou plošinu (tzv. schodolez) pro osoby
se sníženou schopností pohybu.
Vaše nabídky očekáváme nejpozději do 20.7.2018.
Bližší informace poskytne Mgr. Oldřich Huška, tel: 605 441 661.

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí
• Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
• Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
• K žádosti už nepotřebujete papírovou fotograﬁi
Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k řidičskému průkazu, tak mít
možnost vyřídit si ho na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Od 1. července 2018 se toto přání stává skutečností.
Nadále platí, že výměna dokladu, jemuž končí platnost, je zdarma
a nově nemusíte pro řidičák chodit už ani s fotkou. Řekneme si ale
i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.
Pokud žijete mimo Vítkov, ale máte zde trvalé bydliště, nezbylo vám
než si vzít den volna a vydat se na vítkovský úřad. Polovinu dne
jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou průkazovou fotograﬁi
a následně přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě.
Nyní už se to dá zvládnout mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července totiž nabude účinnosti zákon č. 199/2017 Sb. a prováděcí
vyhláška č. 456/2017 Sb., díky nimž lze vyřídit některé záležitosti
spojené s řidičáky na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností
nebo na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje, celkově tedy na jednom z 206 míst v ČR.
V novém systému bude platit zásada: kde si o vydání či změnu v dokladu zažádám, tam si průkaz také vyzvednu.
Téměř vše vyřídíte na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce v autoškole, a to i v případě dalších rozšíření, dále také výměnu starého nebo neplatného průkazu
za nový, případně vydání karty řidiče do digitálního tachografu. Stejně
tak vám zde pomůžou při změně údajů (nejčastěji změna příjmení),
ztrátě, poškození, zničení, odcizení či reklamaci dokladu. I občané
jiných států mohou nově žádat na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností o výměnu průkazu, který vydal jiný stát, za český,
a to i v případě jeho ztráty, poškození, zničení nebo odcizení.
Také si na zvoleném úřadě můžete požádat o výpis z evidenční karty
řidiče nebo bodového hodnocení (udělené body za provedené přestupky) či vyřídit záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče.
Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde:
www.mdcr.cz/orp.
Výjimky, kdy musíte na úřad v místě trvalého bydliště
Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří např.
odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Na úřad s fotkou už jen při vyřízení mezinárodního řidičského
průkazu
Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotograﬁí, kterou pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle nové úpravy už se na úřad
s fotograﬁí nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte foto-

graﬁi v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního
pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit
se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba
se na první pohled neshoduje s fotograﬁí v existujících databázích,
vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost
pořídit si průkazové fotograﬁe. Nově se také na každý doklad bude
prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis
žadatele.
Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotograﬁi, je vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten má formát
malé knížky, který prozatím tisk digitální fotograﬁe neumožňuje).
Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv.
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit
na úřadě. Ten vám vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost
již minulostí. Od července se budou vydávat řidičské průkazy, které
údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za
výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho
platnosti, stále nebudete platit nic a dostanete ho zdarma. Při vydání
nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení
správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotograﬁi. Také se navýšil poplatek za zrychlené
vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka
za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za
vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále
700 Kč.
Před 1. 7.
2018

Po 1. 7.
2018

Výměna řidičského průkazu při uplynutí
jeho platnosti

zdarma

zdarma

Vydání nového řidičského průkazu

50 Kč

200 Kč

Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě
500 Kč
(do 5 pracovních dnů)

700 Kč

Mezinárodní řidičský průkaz

50 Kč

50 Kč

Vydání karty do digitálního tachografu

700 Kč

700 Kč

Kde se dozvíte další informace
Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7
Oddělení dopravy – registr řidičů (přízemí, dveře č. 106, p. Jarmila
Kaspříková)
Telefon: 556 312 249
E-mail: kasprikova@vitkov.info
Web: https://www.vitkov.info/o-meste/aktuality-1/-

MĚSTO VÍTKOV
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
vyhlašuje výběrová řízení:
na poskytnutí
půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2018

na poskytnutí
individuálních dotací pro 2. pololetí roku 2018

Podmínky výběrového řízení, včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu
rozvoje bydlení města Vítkova
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na internetové
stránce města Žádost o půjčku z FRB nebo u vedoucího ﬁnančního
odboru Ing. René Kyšáka na Městském úřadě ve Vítkově,
IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je stanovena
na 31. červenec 2018.

Podmínky výběrového řízení se řídí Pravidly pro poskytování
dotací z rozpočtu města Vítkova, které jsou k dispozici na webu
města. Součástí pravidel je i formulář Žádosti o programovou
dotaci. Pro žádost o individuální dotaci můžete použít stejný
formulář. Případné dotazy vám budou zodpovězeny u paní Jany
Knichalové na Městském úřadě ve Vítkově, v přízemí, v kanceláři
č. 101 hlavní budovy.
Uzávěrka přihlášek je stanovena na 31. červenec 2018.

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
• všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou
vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání
správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
• občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu
aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání
identiﬁkačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 –
10 číslic) – zadání není povinné,
• aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené
autentizaci držitele a k přístupu k identiﬁkačním údajům držitele,
• dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude
prováděna hromadná výměna dokladů),
• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
• lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však
umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších
lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních
dnů,
• občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní
úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských
částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
• občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu
zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude
zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
• převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin
lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání“).
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) (nelze
žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
v místě podání žádosti nebo - u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100
Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana
mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana
staršího 15 let ve zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.
KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu
ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal
žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud
požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský
průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního
poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo
u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
v místě podání žádosti nebo - u Ministerstva vnitra

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních
pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou
působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal
žádost o jeho vydání.

Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených
lhůtách, a to
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
• do 5 pracovních dnů.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud
cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal
žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu
vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti
a druhou při převzetí cestovního pasu.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených
lhůtách:
• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(„ORP“),
• v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
• u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24
hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
(metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve
zkrácených lhůtách

Sucho v krajině, dopady na kvalitu vod a způsoby
snížení dopadů sucha na krajinu
Sucho je nahodilý přírodní jev způsobený deﬁcitem srážek,
který následně vede k poklesu množství vody v různých částech
hydrologického cyklu. Sucho i nedostatek vody mohou způsobit
hospodářské ztráty v klíčových odvětvích využívajících vodu
a zároveň mohou mít environmentální dopady na biologickou
rozmanitost, jakost vody, zhoršování stavu vodních útvarů, úbytek
mokřadů, erozi půdy, degradaci a dezertiﬁkaci půdy.
Z historických pramenů a z novodobého pozorování je známo, že
události sucha přicházely a způsobovaly značné škody. Od počátku
dvacátého století bylo sucho zaznamenáno v letech 1904, 1911,
1921, 1947, 1976, na počátku 90. let 20. století, kdy se jednalo
o víceletý problém, v roce 2003 a naposledy v roce 2015, které
lokálně přetrvalo až do roku 2018.
Dopady sucha na jakost povrchových vod: malé průtoky se projeví
především snížením kapacity pro ředění vnášeného znečištění,
prodloužením doby zdržení vody v recipientu a ve změně teplotního
režimu. Teplota vody stimuluje růst fytoplanktonu, makrofyt a také
chování vodních organismů a dochází tak zejména ve stojatých
vodách k častějšímu rozvoji vodního květu, který znehodnocuje
kvalitu vody. V období sucha naopak slábne vliv znečištění látkami,
jako jsou minerální a organická hnojiva, přípravky na ochranu rostlin,
které se vsáknou rychle do půdy, kde se kumulují. V období nárůstu
srážek se pak tyto látky vyplavují a splachují do vodních toků i nádrží
a dochází k prudkému navýšení koncentrací znečištění z plošných
zdrojů v povrchových vodách i ve vodách podzemních.
Dopady sucha na jakost podzemních vod: během sucha
a bezprostředně po jeho skončení, lze předpokládat zhoršení jakosti

podzemní vody, což může zapříčinit problémy při procesu úpravy
na vodu pitnou. Proto je nezbytné přikročit k zavádění dostatečně
účinných opatření především na snižování míry plošného
znečištění. Toto opatření je nezbytné i bez ohledu na výskyt sucha.
Pokud k tomu nedojde, nelze se vyhnout rozsáhlým investicím
do vodárenských technologií a s tím souvisejícím nárůstem cen
za pitnou vodu. V oblastech kde je srážkový deﬁcit patrný nejvíce
dochází ke značnému úbytku zdrojů podzemních vod a v mnohých
oblastech až k úplnému vymizení podzemní vody.
Případy jak snížit dopady sucha na krajinu, ekosystémy
a obyvatelstvo:
Ve volné krajině:
- navrácení přirozených krajinných prvků zadržujících vodu (zřizování
remízků, mokřadů, rybníků a nádrží za účelem akumulace vody
v krajině, revitalizace menších toků za účelem delšího zdržení vody
v krajině, vhodně navržená protierozní opatření v krajině a podobně).
V zastavěných oblastech a v intravilánech měst a obcí :
- rozšíření nezpevněných ploch (zatravněné plochy s výsadbou
dřevin, výstavba vsakovacích průlehů, častější použití zatravňovacích
dlažeb a jiné),
- zřizování vegetačních střech,
- výstavba nádrží pro akumulaci vody (okrasné jezírka),
- zřizování dešťových zahrad,
- zadržování dešťové vody v retenčních nádržích a zpětné využití
pro závlahu a použití v domácnosti.

Omezení provozu na silnici č. II/442 Budišovská - Oderská pokračují
Přinášíme aktuální informaci o průběhu prací na rekonstrukci vodovodu a rekonstrukci silnice.
Opravy kanalizačních šachet v průběhu června 2018 byly posledními pracemi na rekonstrukci vodovodu. Stavba je dokončena
a hlavním cílem v současné době zůstává udržitelnost bezpečného
průjezdu místy zasypaných překopů. Tento stav potrvá do doby zahájení prací na pokládce nové vozovky. O průběhu prací podáváme
následující informaci :
Pod částečnou uzavírkou probíhá:
Budišovská od 26.03. do 31. 07. 2018
- oprava propustků v úseku cca 50 m pod železničním přejezdem
Budišovská od 21.06. do 14.08. 2018
- oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská - Wolkerova
Budišovská od 01.07. do 29.07. 2018
- výměna silničních obrub a vpustí v úseku od železničního přejezdu
po náměstí
Oderská od 02.05. do 29.07. 2018
- výměna silničních obrub a sil. vpustí v úseku od Švermovy ulice
po konec obce
Oderská od 16.07. do 23.07. 2017
- oprava propustku v úseku u sběrny druhotných surovin
Oderská od 15.08. do 14.09. 2018
- oprava opěrné zdi „u mlýna“
Oderská dne 16.08. 2018
- frézování v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru po Oderské ulici

Oderská od 31.08. do 01.09. 2018
- pokládka nového povrchu vozovky v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru
po Oderské ulici
Silniční provoz bude veden vždy po polovině vozovky.
Pod úplnou uzavírkou probíhá:
Budišovská od 09.06. do 20.06. 2018
- vynucené změny postupu při opravě opěrné zdi v úseku křižovatky
Budišovská- Wolkerova
Wolkerova od 09.06. 14.08. 2018
- oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská-Wolkerova
Oderská, Úvozní od 23.07. do 14.08.2018
- frézování + pokládka nového povrchu v úseku od křižovatky Švermova po konec obce
Budišovská od 15.08. do 16.08. 2018
- frézování povrchu v úseku od železničního přejezdu po náměstí
Budišovská od 17.08. do 22. 08. 2018
- recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky
v úseku od železničního přejezdu po vjezd k autodopravcům
Budišovská od 23.08. do 30.08. 2018
- recyklace podloží + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od
vjezdu k autodopravcům po náměstí
Oderská od 15.09. do 30.09. 2018
- oprava opěrné zdi „u mlýna“
Silniční provoz bude veden po určených objízdných trasách.
Zpracoval: Jiří Grigier

Projekt Operačního programu Zaměstnanost
– Terénní sociální práce Vítkov

Město Vítkov podalo v listopadu 2017 žádost o získání dotace
z Evropského sociálního fondu na projekt Terénní sociální práce
Vítkov. Dotace č. OPZ/2.1/052/0008919 byla v dubnu 2018
schválena a projekt se začal realizovat v červnu 2018. Bude probíhat
v průběhu 3 let do května 2021.
Cílovou skupinu v tomto projektu tvoří jednotlivci či rodiny žijící
v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) na území města Vítkova.
V těchto SVL žije kromě romských občanů i část majoritních obyvatel.
V analýze zpracované Agenturou pro sociální začleňování pro tuto
lokalitu je zdůrazněna nutnost zasadit cílovou skupinu do kontextu
indikátorů poukazujících na přítomnost sociálního znevýhodnění,
jakými jsou zadluženost/předluženost obyvatel, nízká úroveň
vzdělání, nestálost bydlení, dlouhodobá registrace na Úřadu práce,
zvýšená kriminalita, nedostatečná hygiena/zdravotní prevence, také
nárůst počtu osob pobírajících sociální dávky (dávky hmotné nouze).
Projekt řeší problém špatné životní situace obyvatel sociálně
vyloučené lokality (dále jen SVL), konkrétně pak stále rostoucí
zadluženost lidí v této oblasti a s tím související dostupnost
a stabilitu bydlení. V rámci projektu dojde k rozšíření terénních
sociálních služeb a vytvoření koncepce bydlení, zahrnující kromě
kapitoly sociálního bydlení také programy prevence ztráty bydlení.
Ve městě dosud nefunguje žádná forma terénní práce zaměřená na
dluhy a bydlení. Do této chvíle ve městě není pracovník zabývající
se prevencí ztráty bydlení. V oblasti dluhů ve městě funguje dluhová
ambulantní poradna, která od roku 2018 dokonce z důvodu velkého
nárůstu klientů s dluhy a exekucemi rozšířila ve Vítkově svou činnost
a provozní dobu. Poradna však funguje samostatně, v současné
době nespolupracuje s žádnými terénními pracovníky. Tento
nedostatek, tedy nepropojení ambulantní práce s terénní prací, má
za následek hlavně neposkytnutí pomoci všem klientům, kteří by tuto
pomoc potřebovali. Stávající terénní sociální práce bude doplněna
o terénní sociální pracovníky, kteří budou mít dostatečný prostor
věnovat se na území města Vítkova osobám žijícím v sociálně
vyloučených lokalitách (SVL). Díky vzniku těchto pracovních pozic
dojde k navýšení kapacitních možností terénní sociální práce v SVL.
Jeden pracovník bude zaměřen na terénní sociální práci s lidmi,
kteří mají dluhy a hrozí jim exekuce. Tento pracovník bude vhodným
doplněním fungující ambulantní dluhové poradny. Druhý pracovník
se zaměří na prevenci ztráty bydlení u obyvatel SVL. Sociální práce
zaměřená na prevenci ztráty bydlení je v tomto městě nezbytná.
Pracovník bude také v budoucnu pracovat s osobami, které budou
bydlet v městem plánovaných sociálních bytech.
Projektem dojde k rozšíření terénních služeb města vytvořením
dvou pozic terénních sociálních pracovníků, kteří doplní stávající
sociální pracovníky města Vítkova. Projekt přispěje k nastavení
komplexního přístupu k dluhové problematice a problematice
Rada města vyhlašuje

ZÁMĚR
na pronájem nebytových prostor v přízemí kulturního domu ve
Vítkově, Dělnická č.p. 746 na p.č. 1787 v k. ú. Vítkov. Jedná se o
nebytové prostory o velikosti 162 m2 . Možnost pronájmu ihned po
projednání v radě města.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a Městem
Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky

prevence ztráty bydlení. Zároveň bude v rámci projektu vytvořena
koncepce bydlení a program prevence ztráty bydlení. V rámci
pracovní skupiny Sociální služby, která se scházela při vytváření
SPSZ v této oblasti, vznikl požadavek na terénního sociálního
pracovníka (0,5 úvazku), který doplní fungování ambulantní dluhové
poradny terénní prací a bude se intenzivněji věnovat problémům
v oblasti zadluženosti obyvatel. Pracovník bude úzce spolupracovat
s pracovníky ambulantní dluhové poradny, bude doprovázet klienty na
poštu, matriku, informační centrum, úřad práce a další instituce, aby
pomohl při zajišťování podkladů pro řešení klientova případu. Bude
přítomen na schůzkách s insolvenčním správcem a pracovníkem
dluhové poradny (aby byl obeznámen s případem), bude kontrolovat
dodržování splátkových kalendářů, zjišťovat důvody nepřebírání
pošty klienty atd. Pracovník bude provádět rozhovory s klienty
a pořizovat písemné úřední záznamy, pomáhat při řešení problémů
v jejich nepříznivých sociálních podmínkách. Bude úzce
spolupracovat s podnikem bytového hospodářství a ostatními
majiteli bytů, Úřadem práce, městským úřadem a dalšími institucemi.
Na začátku měsíce dubna 2018 bylo vyhlášeno výběrové řízení na
pozici terénního sociálního pracovníka pro oblast zadluženosti, který
bude pracovat na území města Vítkova.
Cílem tohoto projektu je od června 2018 do konce května 2021
poskytnout cílové skupině terénní sociální služby pro oblast
zadluženosti a prevenci ztráty bydlení, které povedou ke zlepšení
jejich kompetencí k řešení jejich celkové životní situace. Projekt
přispěje také k rozvoji sociálního bydlení prostřednictvím vzniku
strategického dokumentu koncepce bydlení, zahrnujícím také
programy prevence ztráty bydlení.
Ve Vítkově dojde díky tomuto projektu k posílení terénní sociální
práce, která je v současné době poskytována na celém území ORP
zaměstnanci města. Protože zaměstnanci odboru sociálních věcí
pracují v rámci celého ORP, není prostor věnovat se dostatečně
konkrétním problémům a prevenci jejich vzniku. Tímto projektem
vznikne pracovní místo terénního sociálního pracovníka pro oblast
zadluženosti, který bude mít 0,5 pracovního úvazku zaměřenou
na práci s lidmi potýkajícími se s dluhy či exekucemi. Vznikne také
pracovní místo terénního sociálního pracovníka pro oblast prevence
ztráty bydlení, který bude mít 0,5 pracovního úvazku zaměřeno na
sociální práci v oblasti prevence ztráty bydlení pro obyvatele SVL.
Ve Vítkově žijí také některé matky samoživitelky, ale i otcové malých
dětí samostatně na ubytovně. Od projektu očekáváme, že se podaří
osamostatnit mladé rodiny, umožnit jim naučit se postarat se sami
o sebe. Terénní pracovníci budou spolupracovat nejenom s cílovou
komunitou, ale i s pracovníky úřadu a dluhovou poradnou. Od
projektu očekáváme, že se podaří eliminovat dlužné částky mladých
lidí na minimum a v důsledku toho budou mít mladí lidé, žijící na
okraji sociálního vyloučení, možnost získat pracovní návyky, později
obecní byt a lépe se začlení do společnosti.

či návrhy nájemce), popis činností.
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných
aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
Pronájem restaurace v KD do 12 hodin 31. 7. 2018 na
podatelnu Městského úřadu Vítkov, odbor služeb, ing. Kuboň
Zdeněk, kde je také možno dohodnout prohlídku nebytových
prostor (tel. 556 312 240).
Výběr bude prováděn na základě předložených písemných
návrhů.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

HŘBITOVNÍ ZEĎ
V KLOKOČOVĚ JE OPRAVENA
Město Vítkov předalo občanům Klokočova opravenou hřbitovní zeď, která byla v posledních letech v neutěšeném stavu.
Oprava byla realizována také díky tomu, že město Vítkov získalo dotaci z Ministerstva zemědělství, z Programu Údržba a
obnova kulturních a venkovských prvků.

ZÁCHRANA
KULTURNÍCH PAMÁTEK
Koncem května proběhla ve vítkovské knihovně přednáška s názvem
Záchrana kulturních památek na Vítkovsku, kterou přednesla Mgr.
Hana Pavelková z odloučeného pracoviště NPÚ v Opavě. Paní Pavelková představila již uskutečněné rekonstrukce památkově chráněných budov ve Vítkově a okolí. Vysvětlila, co je náplní práce památkáře a jakým způsobem památkář ve své činnosti postupuje.

Celkové náklady dosáhly výše 863.595 Kč, dotace byla ve výši
500.522 Kč. Kompletní opravu provedla ﬁrma STAMEX s. r. o.
z Březové na základě veřejné zakázky.
Během prací byla provedena oprava zdi, ovšem ne celé, ale pouze
té části, která je z bílých cihel. Jednotlivé plotové díly byly vystavěny novými cihlami, byla opravena podezdívka a římsa byla položena černými hřebeny. Také byla demontována a opravena železná
brána při vstupu na hřbitov. Věříme, že se podaří ve spolupráci
s městem dořešit i zbývající část. Přesto jsme rádi, že se realizace
povedla a odpočinek zemřelých na hřbitově bude důstojný.
Ingrid Adamusová
odbor služeb

Zlatým hřebem přednášky byla část o opravě vítkovského kina, které
je unikátně zachované nejen v uspořádání budovy, ale také v některých prvcích vybavení. Dochovaly se původní detaily – pulty, věšáky,
terasové podlahy, dřevěné prvky a další drobnosti, které po rekonstrukci budou vytvářet autentickou atmosféru historické budovy. Sondy také odhalily původní malby a jejich pestrou barevnost. Největším
překvapením bylo odkrytí obrovské avantgardní malby z roku 1930 na
stropě ve foyeru před kinosálem, což je naprosto unikátní nález, který
nemá v celém našem kraji obdobu.
Přednáška také obsahovala šťastný příběh rekonstrukce fary ve Starých Oldřůvkách, která byla ještě v roce 2007 v naprosto havarijním stavu. Do střechy zatékalo, zdivo bylo vlhké a trámy prožírala
dřevomorka. Majiteli se podařilo do roku 2017 objekt zrekonstruovat
a přitom zachovat historický ráz budovy. Kéž by takové štěstí měl
také bývalý lázeňský areál v Jánských Koupelích. O obnovu lázeňství
placená inzerce
se pokusila společnost Baneba na počátku našeho tisíciletí, ovšem
neuspěla v získání dotace, a proto se projekt obnovy neuskutečnil.
Objekty dále chátraly až do příchodu nových majitelů, kteří zatím nepředložili orgánům památkové péče žádné záměry. S jistotou lze pouze konstatovat, že se vlastníci neúspěšně pokusili objekty Jánských
Koupelí vyjmout z památkové ochrany na ministerstvu kultury. Jelikož
se stále jedná o objekty památkově chráněné, zahájil výkonný orgán,
tedy Městský úřad Vítkov, řízení ohledně nutných opatření určených
vlastníku kulturní památky. Co bude s areálem dál? Má šanci na obnovu? Nebo budou pozůstatky historických budov zplanýrovány a nahrazeny novostavbou? Budoucnost lze jen těžko předpovídat.
Radek Huška
pořadatel cyklu přednášek

Pomáhat je lidské
Vyhrává každý: ten, kdo se rozhodne pomáhat, i ten, komu se
pomoci dostává.
Letos se i Domov Vítkov zapojil do projektu „Dobrá duše“, který
vznikl v roce 2012 za podpory společnosti Hartmann - RICO, a.s.
Jeho cílem je oceňovat a motivovat dobrovolníky seniorského věku,
kteří pomáhají druhým bez nároku na ﬁnanční odměnu. Jedná se
o projekt, do kterého se může přihlásit jednotlivec nebo instituce. Za
Domov Vítkov byla do projektu přihlášena dlouholetá dobrovolnice
paní Marie Mikulíková.
Činnost dobrovolníků v zařízeních sociálních služeb je nedocenitelná.
Čas, který dobrovolníci seniorům věnují, a volnočasové aktivity, jež
pro ně připravují, pomáhají seniorům trávit volný čas příjemným
a plnohodnotným způsobem.
Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku projektu se
uskutečnilo 13. června v pražském klášteře Minoritů Svatého
Jakuba. I výběr místa byl symbolický, kláštery byly od napaměti právě
poskytovateli dobrovolné pomoci. Velkým úspěchem pro nás bylo
ocenění paní Marie Mikulíkové, snad nejmladší z nominovaných,
která je registrována v akreditovaném dobrovolnickém centru Elim
Opava, o.p.s.
K tomuto projektu patří i jeho patroni Vladimír Hron a Aleš Cibulka,
kteří celou slavnostní akci provázeli, a od roku 2016 i Taťána G.
Kuchařová, ředitelka nadace Krása pomoci. Mezi partnery se také
řadí i Ministerstvo práce a sociálních věcí, Asociace poskytovatelů
sociálních služeb, Gerontologické centrum Praha, které zastupovala
jeho ředitelka doc. MUDr. I. Holmerová, PhD. (na fotograﬁi s p.
Augustinoou a p. Mikulíkovou) a společnost HARTMANN-RICO a.s.,
jež celý projekt zaštiťuje.

A ještě slova oceněné p.Mikulíkové: „Pracuji pro druhé a tím i pro
sebe. Není lepší symbiózy. Ovšem nejdůležitější je, že jsem pro
dobrovolnictví za ta léta získala řadu studentů gymnázia, kteří
pomáhají druhým, a toho si já velmi vážím. Takže ocenění patří
i jim a Domovu Vítkov. Mimochodem, na slavnosti se sešli opravdu
„spříznění volbou“, takto si představuji podporu a propagaci
dobrovolnictví.“
Lucie Augustinová
Domov Vítkov
placená inzerce

KOMPOSTÉRY NA
BIOODPAD PRO
OBČANY MĚSTA
Technické služby města Vítkova,
p. o. získaly dotaci z ministerstva
životního prostředí na pořízení
500 ks kompostérů o objemu 900
l na biologicky rozložitelný odpad.
Distribuce
občanům
Vítkova
a jeho místních částí bude probíhat
v průběhu měsíce července. Bližší
informace o podmínkách přidělení
kompostérů budou zveřejněny na
webových stránkách města (www.
vitkov.info) a Technických služeb
města Vítkova (www.tsvitkov.cz).

Rozloučili jsme se ...
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým
smutnou zprávu, že nás dne 18. června ve věku 78 let navždy opustila
naše drahá a milovaná maminka, sestra, babička, prababička, teta
a švagrová, paní Edeltraud Lavičková z Vítkova.
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým
smutnou zprávu, že nás dne 23. června 2018 náhle opustil po krátké
nemoci ve věku nedožitých 81 let náš drahý a milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček, bratr, strýc, tchán a švagr, pan Rostislav Los
z Vítkova

OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ
KRONIKY MĚSTA VÍTKOVA
za rok 2017 k veřejnému
nahlédnutí
Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že
od 9. července do 9. srpna 2018 bude na Městském úřadě ve
Vítkově (oddělení kultury – paní Pavlína Bartošová) vyložena
k nahlédnutí kronika města Vítkova za rok 2017. V této době
mohou občané vznášet připomínky k zápisům.

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
LÉTO PLNÉ SOUTĚŽÍ

Připomínáme, že stále běží soutěž Rozkvetlé okno. Přihlášky
odevzdejte nejpozději do 7. července v informačním centru nebo
zašlete na adresu icvitkov@vitkov.info.
nezbytném zaškolení předány školám.
V květnu jsme také po roční odmlce rozběhli akci
Čtverce pro Afriku. Znovu pomáháme dětem
v Africe. Pleteme nebo háčkujeme čtverce,
které budou po sešití sloužit jako přikrývky pro
nemocné a opuštěné děti. Podrobný návod,
jak na to, najdete na našem webu nebo si jej
můžete vyzvednout v informačním centru, které
je zároveň sběrným místem.
A pro všechny milovníky pohybu připravujeme
na červenec akci Běžím srdcem ProTibet. Tuto
akci zaštiťuje o.p.s. MOST Pro Tibet, se kterou
domlouváme podrobné podmínky. Informace najdete začátkem
července na plakátcích a webu města. Každopádně – termín 14.
červenec od 7.00 do 9.00 hod. na vítkovském stadionu už známe
a těšíme se na vás.
A pro fotografy je vyhlášena soutěž Co se děje v trávě, která bude
ukončena v říjnu.
Bližší podmínky k soutěžím najdete na webu Volného času (https://
volnycas.vitkov.info)
Vyhlašujeme novou soutěž pro všechny kuchařky a hospodyňky
Sladký podzim. Letošním tématem doprovodné soutěže v rámci
akce Za plotem je výroba jablečné přesnídávky.
Podrobnosti najdete na webu města a v IC Vítkov, kde se budou
v září odevzdávat soutěžní vzorky.

NEJSME K SVĚTU LHOSTEJNÍ

Děkujeme všem, kteří jste se rozhodli podpořit vzdělávání dětí
v Gambii a připojili jste se k celorepublikové sbírce Kola pro Afriku.
Co bude s koly dál? Odvezeme je do centrálního skladu v Ostravě,
kde budou zkontrolována. Naloží se do kontejnerů a odvezou se
kamiony a lodí až do Gambie, kde budou spolu s náhradními díly a po

VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL

… v červenci na Praděd a v srpnu na Lysou horu.
Pro seniory jsme připravili na prázdninové měsíce další z aktivit
projektu Vystoupej na svůj vrchol. Po sérií kondičních vycházek
a cvičení je připraven pro seniory (60+) výstup na Praděd (16. 7.)
a Lysou horu (20. 8.). Přihlášky si můžete vyzvednout v informačním
centru.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA SE VRACÍ DO PROSTORU
LETNÍHO KOUPALIŠTĚ!
Koupaliště je otevřeno a „Lávka“ se tak může, za nových pravidel
užívání, opět konat v místech, kde se konala od svého založení. Toto
kulturně sportovní odpoledne se stalo pro mnohé z nás již tradiční
akcí plnou zábavy, sportu, dobrého jídla, pití a setkání s přáteli…
Nová pravidla pro nás znamenají přizpůsobit se novému povrchu
koupaliště a zajistit, aby při soutěžích nedošlo k jeho poškození.
Proběhly diskuse, dokonce padla i možnost zrušení „Lávky“, což
jsme naštěstí ustáli, ale změny v přejezdech a soutěžích budou…
Pro letošní rok Vítkovská lávka nese v názvu přívlastek TRADIČNĚ
NETRADIČNĚ.
A nač se vlastně můžete těšit 4. srpna, kdy proběhne již sedmý ročník? Areál stadionu bude zpřístupněn od 13.00 a program začne
v 14.00 hodin mladou opavskou kapelou 2-R. Mezitím bude probíhat klasická registrace soutěžících na přejezdy, soutěž gladiátorů
a na soutěže družstev. Zhruba od 15.00 začneme soutěžit. Přejezdy
budou v klasických kategoriích, avšak pouze na novém trakaři,
který je zčásti z plastu a zčásti z kovu a bude přizpůsoben tak, aby
jeho případný dopad na dno koupaliště nezpůsobil jeho protržení.
Přejezdy přes lávku na kolech jsou zrušeny, klasické kolo se nedá
nahradit kolem plastovým, proto nově zařazujeme soutěž gladiátorů, tzn. že se dvojice hráčů bude pomocí umělých obřích činek
shazovat do vody. Vše bude probíhat v kategoriích muži, ženy, děti.
Po soutěžích vystoupí kapela ATMO music a po ní přijdou na řadu
soutěže družstev, v nichž bude jedna nová disciplína a prakticky vše
při soutěžení bude přizpůsobeno novým podmínkám. Díky štědrosti sponzorů, kteří jsou s Vítkovskou lávkou již dlouhodobě spojeni,
čekají na všechny soutěžící pěkné ceny, u přejezdů budou oceněni
vždy první tři soutěžící, počet soutěžících není omezen. Jinak to je
u soutěže družstev, kdy se mohou přihlásit pouze čtyřčlenná druž-

stva a budou soutěžit ve třech disciplínách. Vítězné družstvo získá
celou pečenou kýtu, druzí v pořadí dostanou soudky piva a třetí poukaz na autokosmetiku.
Hlavní kapelou Vítkovské lávky je QUEENIE – world Queen tribute band, která nás pobaví svou jedinečnou show s „identickým“
Freddiem Mercurym. Tato show začíná až ve 21.00 hodin z důvodů
efektivity světelného doprovodu. Diváci se mají nač těšit, revival je
opravdu jedinečný!
A ostatní atrakce? Ty budou hlavně pro děti - tančení s Klárkou,
Klauni na volné noze, skákací hrad, minikross, malování na obličej
a další soutěže pro nejmenší. „Lávka“ potěší nejen sportovně založené jedince, kteří se utkají v soutěžích a svými výkony určitě pobaví ostatní návštěvníky, ale i ty, kteří si přijdou jen odpočinout, poklábosit s přáteli, či si zatančit, zazpívat, občerstvit se.
Pro ty, kteří možná zapomněli, připomínáme, že se Vítkovská lávka
koná i za deštíků, před kterými nás ochrání party stany a tribuna.
Vstupné zůstává opět lidové – 50 Kč a děti do 120 cm mají vstup
zdarma. Soutěžní družstva se již teď mohou hlásit na tel.: 605 551
136, nebo na e-mailu medunova@svc-vitkov.cz, do přejezdů přes
lávku se stačí přihlásit v den konání akce do 14.45 hod. Všechny
další informace najdete v informačních letáčcích, které jsou k dispozici v informačním centru, knihovně a u nás, ve SVČ, které pro vás
zajišťuje program a zábavu.
Za organizátory vás všechny srdečně zve
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Nabídka zájmových kroužků SVČ Vítkov pro děti a mládež na školní rok 2018 - 2019
6 – 8 let
Malý výtvarník
Mažoretky mladší
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
8 – 10 let
Florbal mladší
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba I.

Mažoretky starší
Programování
Automodelářský I.
Keramika
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Robotika
10 – 12 let
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký

Lukostřelba
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský I.
Badminton I.
Florbal mladší
Karate
Keramika
Gymnastika
Klub KaMeRa
Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Horolezecký SPIDER

Turnaj
v badmintonu
Již podruhé se 19. května utkaly starší děti z SVČ Vítkov a SVČ
Odry v badmintonu. Tentokrát se turnaj odehrál ve Vítkově.
Zápasy byly velice vyrovnané a děti zúročily celoroční práci
v kroužcích. V kategorii „A“ si vybojovali první místo Patrik Mlčák
a Ondra Rusňák z SVČ Vítkov. V kategorii „B“ vyhrál Miroslav
Lebánek a Ondra Glet z SVČ Odry. Pro všechny zúčastněné
hráče byly připraveny sladké odměny. Příště se utkáme zase
v Odrách.
Věroslava Dubová

12 – 15 let
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský II.
Badminton II.
Karate
Florbal starší
Keramika
Klub KaMeRa
Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný

Nerf Liga
Stolní tenis
Horolezecký SPIDER
15 – 18 let
Keramika
Klub KaMeRa
Divadelní
Divadelní Quo Vadis
18 – 22 let
Divadelní
Divadelní Quo Vadis

DEN MĚSTA POPRVÉ S KAPKAMI DEŠTĚ
Letos poprvé jsme si vyzkoušeli „mokrou“ variantu Dne města. Ani
účinkující ani diváky přívalový déšť neodradil. Tribuna i připravené
stany poskytly alespoň trošku místa v suchu, kabelové mosty
zajistily průchod suchou nohou mezi diváckou a gastro zónou.
Nakonec i zvukaři se poprali se šuměním dešťových kapek. Fanynky
Sebastiana statečně přijaly jeho absenci kvůli zdravotním potížím.
Byli jste, prostě, skvělé publikum a my se s vámi těšíme za rok zase
na shledanou.
Tým oddělení kultury

Mateřská škola Vítkov
DEN DĚTÍ VE ŠKOLCE

1. června jsme vyrazili za dobrodružstvím, které jsme pro děti
připravili k jejich svátku. Po cestě nás čekaly různé úkoly, např.
zazpívat písničku o sluníčku, poznávat kytky, poslouchat ptáky
v okolí, hodit šišku na označený strom apod. Na konci nás čekal
sladký poklad a medaile, abychom na tento sváteční Den dětí měli
památku.

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

8. června proběhlo v MŠ Husova „Pasování na školáky“. Děti si
během odpoledne splnily 9 úkolů, které by měl zvládnout každý
předškolák, pak byly následně pasovány na školáky. Počasí
nám po dopoledním dešti naštěstí vyšlo. Děti si tak na závěr
s rodiči opekly buřty na zahradě. Pak jsme se rozloučili s rodiči
a následovalo „Nocování ve školce s předškoláky“. V každé třídě
ve školce měly nachystané překvapení v podobě úkolu. Děti kreslily
školku, prolézaly bludiště, skládaly obrázky a také školku z kostek.
Na závěr zbývalo prokázat také odvahu a splnit poslední dva úkoly,
které se ukrývaly ve sklepě a na půdě. Jakmile všechny děti vše
zvládly, samy si nachystaly večeři a za setmění jsme mohli vyrazit do
parku hledat odměnu. Po světelných bludičkách se všem podařilo

najít správnou cestu bez problémů. Nocování všechny děti zvládly a
my jim přejeme mnoho úspěchů ve škole.

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ZÁVODY

a klimatické změny. V průběhu
jednotlivých etap bádali, počítali,
měřili, zhotovovali řadu prezentací,
anket, videí, myšlenkových a
pocitových map. Po slavnostním
zahájení a úvodním slovu ministra
životního prostředí Mgr. Richarda Brabce a senátorky RNDr. Jitky
Seitlové následovalo představení výsledků činností vítězných týmů,
vyhlášení vítězů, raut a zajímavá prohlídka historických sálů Senátu
a Valdštejnských zahrad. Týmu Ekokomisařů ve složení Alexander
Pisani, Lucie Pšenicová, Anežka Šrubařová, Jan Kundrát, Ivona
Repková a Patrik Lamatschek moc blahopřejeme.
Milena Mačáková

Mezinárodní projekt Globe Games

V pátek 1. června 2018 jsme v areálu naší školy uspořádali tradiční
mezinárodní sportovní závody. Kromě našich žáků se akce zúčastnili
také žáci z partnerských škol z polských Kalet a ze slovenského
Vrbového. Připraveny byly netradiční sporty: korfbal (turnaj
smíšených družstev v hale), interkros (turnaj družstev na asfaltové
ploše), streetbal (turnaj trojic na červené umělé ploše) a ultimate
(turnaj smíšených družstev na travnatém hřišti na stadionu). Našim
sportovcům se dařilo velmi dobře, protože z 16 kategorií zvítězili
v devíti a získali tak zlatý pohár pro celkového vítěze. Medaile předaly
vítězům ředitelky Mgr. Blanka Váňová a a Mgr. Dorota Manczak.
Velké díky patří nejen sportovcům, ale i vyučujícím tělesné výchovy,
zaměstnancům školního klubu a školní jídelny za to, že závody
připravili a poskytli žákům i učitelům skvělé zázemí. Děkujeme
a přejeme všem mnoho zdaru do dalších závodů.
Petr Molek

5. místo v celostátní soutěži CO2 liga
Ve čtvrtek 14. 6. převzali žáci sexty ve Valdštejnském paláci, sídle
Senátu Parlamentu České republiky, ocenění za 5. místo v celoroční
soutěži CO2 liga ekologického institutu Veronica. Soutěž probíhala
v rámci projektu „Resilience a adaptace na klimatickou změnu
v regionálních strategiích“ podpořeného grantem Ministerstva
životního prostředí. Ze 72 přihlášených základních a středních
škol z celé republiky zvládla náročnou soutěž dokončit pouhá
dvacítka. Jednotlivé školní týmy plnily od října 2017 do května
2018 prostřednictvím prvků projektového vyučování rozmanité
úlohy s problematikou stavu životního prostředí České republiky.
Věnovali se těmto okruhům: ovzduší, doprava, jídlo, energie, voda

Ve dnech 31. 5. – 3. 6. 2018 se žáci naší školy účastnili mezinárodního
projektu Globe Games v Humpolci. Naši školu na tomto setkání
reprezentovali Michael Nedzbala a Vojtěch Záklasník, Ondřej
Roháč a Adam Barbořák . Žáci prezentovali svůj projekt s názvem
Lidé a komunální odpady, který byl zaměřen na snižování produkce
komunálních odpadů. V projektu se zaměřili na to, jak skládky odpadů
ovlivňují vodu, půdu, ovzduší i biosféru. Dále pak zjišťovali, jestli jsou
si lidé vědomi toho, kolik komunálního odpadu vyprodukují a hlavně,
jestli by byli ochotni snižovat produkci odpadových materiálů. Kromě
konference projektů škol měli účastníci možnost poznat i okolí
Humpolce, byli na zajímavých exkurzích, či přednáškách a také
absolvovali terénní hru na zříceninu hradu Orlík.
Kristýna Krejčí

Křížem krážem přírodou Jesenicka
Škola obdržela Rozhodnutí o poskytnutí ﬁnančních prostředků ze
Státního fondu životního prostředí ČR na pětidenní ozdravný pobyt
80 žáků čtvrtých ročníků v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší.
Nedílnou součástí ozdravného pobytu je ekologický výukový
program s názvem Křížem krážem přírodou Jesenicka. Z dotace je
žákům hrazena doprava, ubytování, stravování a výukový program.
Akce se uskuteční v říjnu 2018, celková výše podpory formou
neinvestiční dotace je 112.000,- Kč.
Blanka Váňová
ředitelka školy

1. místo v celostátní soutěži Ministerstva Předávání cen Svět slova 2018
průmyslu a obchodu Spotřeba pro život

Dne 24. května 2018 jsme se zúčastnily 11. ročníku slavnostního
vyhlášení a předání cen literární a výtvarné soutěže Svět slova
v kostele Svatého Josefa ve Fulneku.

Tým sexty ve složení Jan Kundrát, Alexandr Pisani a Patrik
Lamatschek se zapojil do 10. ročníku soutěže Spotřeba pro život,
kterou vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně
Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Hlavním
úkolem žáků bylo vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu
pro mládež na téma Mobilní operátoři. Tým sexty prokázal své
schopnosti obstát v džungli českého telekomunikačního trhu
a znalosti svých práv a povinností vůči mobilním operátorům.
Sestavil poutavý a graﬁcky výborně provedený časopis, který
v široké konkurenci 54 středních škol získal 1. místo. Žáci tak dostáli
mottu soutěže: Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či
služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.
Hlavní výhrou je podzimní zájezd do sídla Evropského parlamentu
v Bruselu nebo Štrasburku a roční předplatné časopisu dTest.
Výhercům gratulujeme.
Milena Mačáková

Okresní kolo Pythagoriády
„Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“
Pythagoras ze Sámu

Ve třetí kategorii získala cenu poroty Nela Chrastinová a ve čtvrté
kategorii jsme se umístily na prvním a druhém místě s našimi
pracemi Zatoulaný skřítek. Při samotném vyhlášení jsme byly
pozvány na pódium, kde nám paní Řezníčková z nadačního fondu
Kousek po kousku předala diplomy a poukazy do knihkupectví. Pak
jsme dostaly kytice a vyfotily jsme se s princeznou Terezkou.
Marcela Křížová a Štěpánka Fajkusová

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena
všem žákům z pátých až osmých ročníků základních škol a jim
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího
počtu žáků.
Soutěž má dvě kola - školní a okresní. Úspěšným řešitelem se stává
ten žák, který z maximálního počtu15 bodů získá minimálně 10.
Pořadatelé okresního kola pak určí bodovou hranici pro postup.
Ve školním kole jsme měli osm úspěšných řešitelů, z toho čtyři
získali postup do vyššího kola. Okresní kolo se uskutečnilo
v aule Slezské univerzity ve dnech 28. a 29. května 2018.
Žák Aleš Till a Daniel Juroška ze sekundy se ve velké
konkurenci mladých matematiků z celého okresu zařadili
k těm, kteří získali titul úspěšný řešitel okresního kola. Oběma
chlapcům děkujeme za skvělou reprezentaci a ostatním
zúčastněným za jejich nasazení při řešení zadaných úloh. Všem
přejeme, aby matematika byla zábavnou hrou i výzvou k řešení
problémů. Věříme, že účast naší školy na této soutěži k tomuto cíli
přispěla.
Helena Kozlová

Úspěšně v základním vzdělávání
– v základní škole, školní družině
a školním klubu
Škola získala dotaci na projekt Úspěšně v základním vzdělávání,
registrační
číslo
projektu
CZ.02.3.68/0.0/18_063/0008681
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy
02_18_063. Projekt je určen žákům základní školy, školní družiny
a školního klubu. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 2.838.209,Kč. Z projektu bude podpořena práce školního asistenta ve škole
a ve školní družině a školním klubu, doučování žáků ohrožených
školním neúspěchem, školní speciální pedagog, školní psycholog,
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, klub zábavné
logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce, badatelský
klub, projektové dny ve školní družině a školním klubu a projektové
dny mimo školní družinu a školní klub. Projekt bude realizován od
1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.
Blanka Váňová
ředitelka školy

PŘEDÁVÁNÍ
MATURITNÍCH
VYSVĚDČENÍ
V úterý 22. května 2018 proběhlo
v sále Městského úřadu ve Vítkově
slavnostní předávání maturitních
vysvědčení. Po úvodních proslovech
Oldřicha Víchy a Mgr. Blanky Váňové,
ředitelky školy, došlo k slavnostnímu
aktu
–
předání
maturitních
vysvědčení. Po poděkování zástupce
maturantů
proběhlo
hudební
vystoupení absolventa Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. Poté se
všichni rozešli do nového života,
většinou s úsměvem, ale i s malou
slzou u oka.
Tomáš Kaluža
třídní učitel

MINIMATURITY
Nejen maturanti, ale také studenti letošní kvarty si mohou
konečně oddechnout. První červnové pondělí na naší škole patřilo
minimaturitám, na které se připravovali již od začátku školního roku.
Součastí tzv. minimaturit, které jsou jakýmsi mezníkem mezi nižším
a vyšším gymnáziem, je odborná práce na studentem zvolené téma
a její následná prezentace před svými rodiči a také před komisí, jež
je tvořena vyučujícími.

Zaměření prací v letošním roce bylo velmi různorodé, a celé
dopoledne tak bylo bohaté na informace z mnoha oborů. Někteří
ze studentů čerpali ze svých osobních zkušeností a zvolili pro svou
práci téma, které se jich dotýká v každodenním životě. Jiní naopak
sáhli po svých zálibách, které utvařejí jejich volný čas.
Celková úroveň prací byla velmi dobrá, výkony vystupujících
sebejisté a tak nám kvartáni dokázali, že se během posledních
let mnohému naučili a jsou připraveni stát se studenty vyššího
gymnázia.
Veronika Trlicová
Vážení čtenáři, již po osmnácté naši kvartáni obhajovali své
minimaturitní práce a my vám přinášíme krátkou ukázku z jedné
z nich, která se zabývá osudy volyňských Čechů:

Vzpomínky naší babičky
Moje babička Anna Alexandrovna Šlanhof se narodila 19. května
1935 ve vesničce Molodava (Molodava Česká II., oblast Rovno, rajon
Dubno) na Ukrajině. Vesnice Molodavy byly tři – jedna ukrajinská
a dvě české.

Rodina Šlanhofova pocházela z jižních Čech. Na Volyň odešli
pravděpodobně koncem 19. století. Babiččina babička, která se
dožila 86 let a zemřela až po návratu zpět do ČSR, se tam stěhovala
jako malá.
Babiččin otec pocházel asi ze šesti sourozenců, téměř všichni
bydleli v jedné vesnici, jeden bratr hned v sousedství. Zajímavostí
je, že babiččini rodiče byli strýc a neteř - pradědeček si vzal za ženu
dceru své starší sestry. Babička měla jednoho bratra, který už nežije.
Jejich statek se skládal z obytného domu, chléva a stodoly (ta za
války vyhořela). Obytný dům se skládal ze dvou částí - v jedné žili
oni, ve druhé jejich babička (pradědečkova maminka). Jejich část
se skládala ze dvou velkých místností - kuchyně, ve které převážně
bydleli, a světnice. Mezi nimi se nacházely komory a velká pec, ve
které si pekli chleba apod.
Hned za domem měli asi 18 ha polí v jednom lánu. Byla tam úplná
rovina, takže viděli na druhý konec. V okolí skoro nebyly lesy, měli
jen malý listnatý lesík na okraji pole, který působil proti větru. Měli
2 koně a 6 krav. U domu byl velký ovocný sad a za domem několik
velkých ořešáků.
Hodně pomáhala svému tatínkovi na poli, protože její maminka
bývala často nemocná a bratra práce na poli nebavila. Pěstovali
chmel a tabák. Její práce byla např. odlamovat tabákové listy
a ukládat je do hromádek. Až listy změkly a zežloutly, napichovala
je na dráty, na kterých dosychaly. Pak ho prodávali. Část si tatínek
nechal, nakrájel a kouřil v cigaretách. Obilí mleli v nedalekém mlýně.
Všichni byli pravoslavného vyznání. (Babička se musela nechat
před svatbou ve Vítkově pokřtít a její babičku dokonce nechtěl kněz
na hřbitově ve Vítkově pohřbít.) V neděli chodili do kostela (říkali do

církve) asi 3 km daleko. Celou dobu se tam stálo a hodně zpívali
ukrajinské písně.
Škola jim během války vyhořela. Potom chodili do školy do domu
jednoho bohatého strýce, který měl dvě volné místnosti - třídu
a kabinet pro učitelku. Učitelku měli českou. Učili se češtinu,
ukrajinštinu a ruštinu.
Na začátku války v jejich světnici bydlel německý důstojník. Byl prý
velmi slušný, hezký a usměvavý. Líbila se mu babiččina maminka
a s její babičkou si povídali německy. Prý měl doma v Německu
přibližně stejně starou dcerku, jako byla tenkrát babička.
Na konci války ve stejné světnici bydlelo asi 20 ruských vojáků.
Důstojník bydlel u babičky. Po jejich odchodu musel pradědeček
vyměnit podlahu, protože v ní bylo strašně moc blech. Aby se před
nimi bránili, umývali podlahu i sebe vodou, ve které vyvařili tabák.
Pradědeček se přidal k 1. československému armádnímu sboru,
zúčastnil se bitvy na Dukle. Od generála Svobody přivezl babičce
panenku. Během armádního postupu šli přes Opavsko a pradědovi
se líbilo na Hlučínsku. Tam ale nebyly volné statky, proto skončili
v Prostředním dvoře. Další členové rodiny žijí na Olomoucku. Jeden
pradědův bratr zůstal na Ukrajině, protože si vzala Ukrajinku. I jeho
děti si vzaly Ukrajince.

V době, kdy byl praděda na frontě, jim pomáhal s hospodářstvím
strýc a jeho syn – babiččin bratranec. Jeho sestra se taky přidala
k armádě (z vesnice šla tři děvčata). Potom jim pomáhali chudí
Ukrajinci, kteří bydleli na seně. Prababička pravidelně napekla
chleba, koláče a buchty („honzíkovské“) a jezdila s vozem do Dubna
prodávat je Ukrajincům.
Do ČSR se přestěhovali v roce 1947. Babička měla nastoupit do
Vítkova do tzv. měšťanky (6. - 9. ročník), ale aby se zdokonalila
v češtině, chodila ještě rok do obecné školy v Prostředním dvoře.
Do třídy tak chodila děvčata až o dva roky mladší.
Vzhledem k tomu, že se babička do ČSR přistěhovala ve svých
necelých dvanácti letech, na život na Ukrajině jako období svého
dětství vzpomíná ráda, ale už si moc nepamatuje. A některé věci ji
ani v té době nezajímaly.
V loňském roce se do babiččina rodiště jel podívat strýc a vyfotil
např. její rodný dům (na fotograﬁi).
Tomáš Gros
kvarta

Kácení máje v Prostředním Dvoře
Letošní kácení spojené se sportováním a soutěžením
u příležitosti svátku Dne dětí se konalo oproti zvyklostem
opožděně, a to až v sobotu 9. června. Důvodem byly jiné
aktivity místních obyvatel v obvyklém termínu, tj. na konci května. Změna však nikomu nevadila. Nezalekli jsme
se ani počasí, které nás trochu potrápilo. Akci zahájily
tradičně děti výpravou za pokladem. Start i cíl - hřiště.
Barevné fáborky vedly děti přes louky a les zpět. Během
cesty se bavily hledáním sladkostí. Na konci trasy je
čekala lesní víla, která hlídala poklad. Děti si ho ovšem
musely najít, což se jim za vydatného hřmění podařilo.
Už cestou jsme měli obavy, aby nás silná bouřka nepřekvapila v lese. Na hřiště jsme doběhli s prvními kapkami
deště. Ten ovšem dětem nepřekážel, běhaly za míčem
a honily se, i když pršelo. Dospělí se natlačili pod stan
a čas využili k občerstvení a klábosení. Když se počasí umoudřilo, děti si i s rodiči zasoutěžily. Nejoblíbenější
je mezi malými dětmi stříhání bonbónů se zavázanýma
očima. Větší děti závodily na koloběžkách a v jízdě s ob-

sazeným trakařem. Kluci a chlapi si zahráli s nadšením fotbal. Holčičky se vyřádily na klouzačce
a houpačce. S pokácením máje se vypořádal
Pavel, další z našich mladých mužů „čekajících“
na ženění. O tom, že to neměl snadné, vypovídala jeho soustředěná tvář a napnuté svaly. Dřevo
z májky jsme ihned využili na oheň a pustili se
do opékání špekáčků. Volná zábava pokračovala
až do pozdních nočních hodin. Poděkování patří všem, kteří ve svém volném čase pomohli se
zajištěním akce, především paní Ivetě Macíčkové
za vynikající koláče! O tom, že se akce podařila,
nejlépe vypovídá večerní pláč a smlouvání dětí:
„Já ještě nechci jít domů!!“
Hana Odstrčilová
osadní výbor

Vítkovský box - ukonční sezony
Vážení sportovní přátelé,
oddíl TJ Box club Vítkov ukončil v tomto školním roce úspěšně ligu
Severomoravské oblasti. Poslední zápas se uskutečnil v Kopřivnici,
kde náš oddíl opět reprezentoval naše město. Během uplynulého
školního roku jsme se poctivě připravovali na turnaje.
Z patnácti družstev oblasti jsme se umístili takto:
školní mládež (přípravka) 6. místo
školní mládež (kadeti)
9. místo
junioři
4. místo
senioři
7. místo
Na mistrovství České republiky jsme vybojovali 2 stříbrné medaile Barča Řehulková a Filip Juříček.
Náš oddíl je mladý. Trénujeme pouze jeden rok, ale naši svěřenci
bojují s elánem a chutí. Box je sport velmi náročný, o to větší uznání
patří našim sportovcům za jejih dobrou práci.
Naše společné úsilí jsme završili setkáním na vítkovském „Balatoně“
za přítomnosti rodičů a výboru oddílu. Oslavili jsme úspěchy a nyní
může naše mládež dva měsíce odpočívat. Po prázdninách však opět
začínáme s tréninky, na které bychom tímto chtěli přizvat případné
zájemce o tento sport. Vítána je i účast rodičů (kontakt 778042777).
Přijďte mezi nás, jsme dobrá parta chlapců i dívek.
V říjnu 2018 pořádáme ve vítkovském kulturním domě jedno kolo
oblastní soutěže a byli bychom rádi, kdybyste náš oddíl přišli podpořit svojí účastí, tak jak tomu bylo v říjnu 2017.
Na závěr bychom chtěli sdělit, že oddíly Severomoravské oblasti získaly nejlepší medailové umístění ve všech kategoriích v celé
České republice.
Ivan a Ivo Deszkásovi, Kamil Řehulka
trenéři

Úspěchy našich mladých hasičů

Nastala sezóna jarních hasičských soutěží a s tím spojených pilných
tréninků. Mladí hasiči SDH Vítkov jsou zapojeni do Ligy čtyř okrsků,
jejíž součástí bylo jarní kolo hry Plamen, které se konalo 28. dubna
v Leskovci. kde se soutěžilo ve štafetě CTIF (běh na 100 m s překážkami) a ve štafetě 4x 60 m s překážkami. Mladší žáci obsadili
1.místo, starší žáci 4.místo.
Další součásti ligy byla pohárová soutěž O vítkovského Soptíka,
pořádaná na domácí půdě. Letos jsme poprvé zařadili do soutěže
dorosteneckou kategorii, aby se zapojily i ty děti, jimž věk už neumožňuje soutěžit v naší lize. Členové z SDH Jančí, Březová a Leskovec vytvořili tým „Jabrle“ a z SDH Vítkov a Budišov nad Budišovkou vznikl tým „Vítkovské princezny z Budišova“. Soutěž proběhla

ve dvou kolech, v nichž Vítkovské princezny z Budišova zvítězily
a Jabrle obsadili 2.místo. Poté proběhla soutěž žáků, kde se utkalo
13 družstev. SDH Vítkov obsadil v obou kategoriích, tedy mladších
i straších žáků, krásné 2. místo. V ligové tabulce stále drží mladí
hasiči z Vítkova v obou kategoriích 1.místo.
Soutěž O vítkovského Soptíka byla již 4. ročníkem. Pořádalo ji SDH
Vítkov ve spolupráci s SVČ za podpory města Vítkova. Soutěž podpořili také sponzoři (Štěpán Hutník s.r.o, Davidův mlýn, Simply you,
Fair Credit). Všem uvedeným děkujeme. Poděkování patří také
všem členům SDH Vítkov, kteří se podíleli na organizaci.
Po Soptíkovi se v ligové tabulce drží naši mladí hasiči v obou kategoriích stále na 1.místě.
Posledním kolem ligy byla červnová pohárová soutěž v požárním
útoku v Leskovci, kde pořadatelem bylo SDH Hrabství. V pohárové
soutěži se mladší žáci i přes nádherný čas neumístili pro neplatný
pokus, a to z důvodu přešlapu na nástřikové čáře. Starší žáci obsadili 2.místo. V Leskovci proběhlo také ukončení a závěrečné vyhodnocení Ligy čtyř okrsků za rok 2017/2018. Mladší žáci skončili v ligové tabulce na 3.místě a starší žáci v lize zvítězili. Do Vítkova dovezli
krásný putovní pohár a tím si zajistili postup do okresního kola!
K těmto skvělým úspěchům mladým hasičům SDH Vítkov gratulujeme. I přesto, že podmínky k tréninkům jsou zatím nevyhovující,
neboť žáci trénují na daleko menším a tvrdším prostoru, než jaký je
třeba, snaží se na soutěžích podat co nejlepší výsledky.
Martina Krejčí

Městská knihovna ve Vítkově o prázdninách
Prázdninová půjčovní doba v knihovně

(1. 7. – 31. 8. 2017)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
zavřeno

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00

Obalování učebnic

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

Výprodej vyřazených knih

V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 20. srpna
do 14. září 2018 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města.
Seznam knih nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy lze
zakoupit pouze na místě bez možnosti odložení či rezervování
předem.

Kdo si hraje, nezlobí aneb deskové hry
v knihovně

Městská knihovna ve Vítkově stále rozšiřuje své služby a od 1.
července 2018 nabízí svým čtenářů novinku - půjčování deskových
her.
Moderní deskové a stolní hry zažívají v posledních letech návrat
a stávají se opět populární aktivitou. Umožňují příjemně strávit
volný čas s rodinou a přáteli a zároveň trénují paměť, rozvíjí logické
myšlení a rozšiřují vědomosti.

6. Při převzetí je čtenář povinen ve vlastním zájmu zkontrolovat stav
a obsah hry, jelikož v případě absence námitek odpovídá za stav hry
po jejím převzetí.
Vrácení
1. Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu.
2. Při překročení výpůjční lhůty se postupuje podle Knihovního řádu.
3. V případě poškození či ztráty už jednoho komponentu hry nebo
hry samotné je čtenář povinen uhradit vzniklou ujmu. V případě,
že se jedná o újmu nahraditelnou uvedením do původního stavu
(komponent běžně samostatně dostupný) nahradí čtenář újmu
knihovně tímto způsobem nejpozději do 14 dnů po datu zjištění
vzniklé újmy.
4. V případě, že poškození nebo ztráta hry nejsou samostatně
nahraditelné uvedením do původního stavu, je čtenář povinen
nahradit škodu ve výši ceny nové hry, přičemž se použije cena
obvyklá při ceně na trhu ke dni vzniku škody, a to včetně poštovného.
5. Čtenář vrací hru nejpozději hodinu před ukončením výpůjční doby
a ve vlastním zájmu si počká na přepočítání všech komponentů.

PLÁŽOVÁ KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU
Také pro letošní koupací sezónu zajistila Městská knihovna ve Vítkově
ve spolupráci s Technickými službami města Vítkova PŮJČOVÁNÍ
KNIH A ČASOPISŮ na městském koupališti. Návštěvníci si tak
mohou zkrátit dlouhou chvíli zapůjčením knih i časopisů z několika
desítek titulů. K dispozici je literatura pro děti i pro dospělé. Kdo
nerad čte, může si zalistovat v časopisech.
PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ V PLÁŽOVÉ KNIHOVNĚ
• Plážová knihovna je provozována v prostorách městského
koupaliště ve Vítkově. Její provoz je podřízen Provoznímu řádu
městského koupaliště ve Vítkově.
• Zapůjčení knih je poskytováno vždy v otevírací době koupaliště.
• Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům koupaliště.
• Zapůjčení knih je bezplatné. Není potřeba žádné registrace čtenáře.
• Pokud Vás kniha zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou
knihou, kterou do knihovničky přinesete.
• Také knihy v plážové knihovně si zaslouží slušné zacházení.
• Zapůjčené knihy a časopisy po přečtení neponechávejte mimo
prostor knihovničky.
Návštěvníci koupaliště si mohou knihy půjčit bezplatně a po
prohlédnutí, či přečtení zpět vrátit do plážové knihovničky.
Případné připomínky k provozu sdělte prosím na knihovna@vitkov.
eu
Krásné léto přejí knihovnice z městské knihovny ve Vítkově.

Pravidla půjčování deskových her
Půjčování
1. Absenčně se půjčuje pouze 1 desková hra na 1 měsíc bez
možnosti prodloužení.
2. Deskovou hru si mohou půjčit pouze čtenáři registrovaní
v Městské knihovně ve Vítkově s platnou registrací nejméně
6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči knihovně.
3. Pokud čtenář nesplňuje podmínku délky členství, může si půjčit
hru po složení kauce ve výši její pořizovací hodnoty.
4. Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu
zákonného zástupce.
5. Před půjčením je zkontrolován obsah hry podle vlepeného
seznamu všech komponentů.

KALENDÁŘ AKCÍ
14. 7.
BĚŽÍM SRDCEM PRO TIBET
7.00 - 9.00 hod. Stadion Emila Zátopka Vítkov
18. 7.
16.00 hod.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ - KULATÝ STŮL
„Koncepce přípravy na stárnutí populace ve
Vítkově na období následujících 15 let“
Sál městského úřadu ve Vítkově

4. 8.

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

1. 9.

AHOJ, PRÁZDNINY
Loučení s prázdninami, akce je určena dětem i
celým rodinám. Program a občerstvení zajištěno,
večerní promítání ﬁlmu Ferdinand v letním kině.

ZŠG Vítkov - Přehled příměstských prázdninových
táborů 2018
NETRADIČNĚ – TRADIČNÍ SPORTOVNÍ
9. 7. – 13. 7. 2018
- tábor je určen žákům 5. – 9. ročníků
KOUZELNICKÝ
9. – 13. 7. 2018
- tábor je určen žákům 1. – 5. ročníků
ACTIVE ENGLISH WEEK
16. 7. – 20. 7. 2018
- tábor je určen žákům 1. – 5. ročníků

18. 7.
25. 7.

SEZONA 2018
NA ZREKONSTRUOVANÉM
KOUPALIŠTI

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

PERMANENTKY (20 vstupů)
Dospělí
Děti, studenti do 25 let, senioři
nad 65 let, ZTP

STARŠÍ:
4. 7.
PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN/ZKUŠEBNA
5. 7.
ZAVŘENO
11. 7.
HLEDÁNÍ BRIGÁD/ PRÁCE

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

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

Martina Víchová
geodetické práce

BUDU PRVŇÁČKEM
20. 8. – 24. 8. 2018
- tábor je určen budoucím prvňáčkům

MLADŠÍ:
2. 7.
PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN
9. 7.
TOUR DE FRANCE
16. 7. HERNÍ ODPOLEDNE
23. 7. FILMOVÉ ODPOLEDNE
30. 7. LETNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY

50 Kč
25 Kč
25 Kč
zdarma
25 Kč
zdarma

Místní školy a školky v rámci plavecké výuky platí hromadné
vstupné (nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor
ZDARMA. Tato cena platí v období školního vyučování, tedy
kromě července a srpna.

STŘEDOVĚKÝ
23. 7. – 27. 7. 2018
- tábor je určen žákům 1. – 5. ročníků

PROGRAM V NZDM NA ČERVENEC- ZKRÁCENÁ VERZE

BESEDA KYBERŠIKANA
FILMOVÉ ODPOLEDNE

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

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

Uzávěrka příštího čísla je 19
19.. č e r v e n c e 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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