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Aktuálně ze stavby silnice II/462 - směr Větřkovice a Podhradí
V březnu byla zahájena stavba silnice č. II/462 Vítkov – Větřkovice,
která si vyžádala a dále vyžádá dopravní omezení na komunikaci
Opavská ve směru Větřkovice a Podhradí, komunikaci Zemědělská,
Dělnická, Křivá a U nemocnice. Stavba, která je rozdělená do osmi
úseků, probíhá postupně podle předem stanovených termínů a její
ukončení je plánováno na 30. listopad 2014.
Jak jsme předpokládali, největší zatěž nesou občané, kteří bydlí
v Opavské a Zemědělské ulici. Stavba si vynutila provedení řady
přeložek inženýrských sítí včetně přípojek k rodinným domům.
I samotné město muselo řešit některé složité situace. V těchto
úsecích nadále platí, že je umožněn přístup pouze k jednotlivým
nemovitostem a příjezd integrovaného záchranného sboru. Ne vždy
se ale společnosti SKANSKA a. s., Ostrava, která je zhotovitelem
stavby, daří vše zajistit podle stanovených podmínek. Nečekané
komplikace se vyskytly při realizaci přeložky vodovodního řadu,
kdy bylo třeba uspíšit omezení v Zemědělské ulici, kde aktuálně
řešíme i bezpečný přístup k nemovitostem.
I přesto, že už před zahájením stavby jsme věděli, že Dělnická
ulice bude značně frekventovaná, dnes se soustřeďujeme hlavně
na její čistotu a usměrnění rychlosti, a proto jsme osadili dopravní
značku omezující rychlost na 40 km/hod. Městská policie rovněž
umístila informační radar a provádíme nárazové čistění.

u pekárny realizovaný v období od 31. března do 4. května,
- úsek č. 2 - spojovací komunikace mezi Opavskou ulicí
a Zemědělskou ulicí realizovaný od 5. května do 22. června,
- úsek č. 8 - silnice mimo město směr Větřkovice od křižovatky se
silnicí do Prostředního Dvora po napojení na část již postavené
silnice u Větřkovic realizované od 31. března do 22. června.

23. června jsme zahájili práce na úsecích:
- úsek č. 3 - Zemědělská ul. směr Větřkovice v místě od křižovatky
s místní komunikaci Křivá po křižovatku prvního ramene
komunikace Dělnická s předpokládaným dokončením 7. září,
- úsek č. 7 – silnice mimo město směr Větřkovice od místa samoty
po křižovatku se silnicí do Prostředního Dvora s předpokládaným
dokončením 10. srpna. V tomto případě byla veškerá doprava
z Vítkova do Prostředního Dvora převedena na trasu Vítkov přes
Větřkovice do Prostředního Dvora. Pro urychlení průběhu stavby
opravil její zhotovitel na vlastní náklady účelovou komunikaci
v majetku města, která spojuje samotu s Prostředním Dvorem, a tím
k uzavření připojil i úsek č. 6 - silnice mimo město směr Větřkovice
od místa cca 50 m za sjezdem k provozu inSPORTline s.r.o. Vítkov
až po samotu u Prostředního Dvora.
Ukončení dopravní obslužnosti obce Prostřední Dvůr ze strany
TQM holding s.r.o. Opava si vyžádalo hledání náhradního řešení.
Podle upraveného jízdního řádu město v omezeném rozsahu
zajišťuje tuto přepravu prostřednictvím Technických služeb Vítkov.
Na základě vyhodnocení vytíženosti jednotlivých spojů nelze
vyloučit, že po dobu letních prázdnin přistoupíme k určitému
omezení.
Před položením finální obrusné asfaltové vrstvy již dnes využíváme
tyto úseky:
- úsek č. 1 - Opavská ulice směr Podhradí v místě křižovatky

Posledními úseky stavby jsou úseky č. 4 – Opavská ulice směr
Podhradí v místě od křižovatky se Zemědělskou ulicí v délce cca
50 m v plánovaném období od 8. září do 26. října,
- úsek č. 5 – Zemědělská ulice směr Větřkovice v místě od prvního
ramene komunikace Dělnická až po místo cca 50 m za sjezdem
k provozu inSPORTline s.r.o. Vítkov v plánovaném období od
11. srpna do 30. listopadu. V této souvislosti byla zahájena
i stavba druhé části průmyslové zóny, která poslouží, mimo jiné,
k náhradnímu příjezdu k heliportu a uvedené firmě.
Jiří Grigier
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Krátce z radnice
Rada města Vítkova na svém jednání 27. května projednala
37 bodů programu, kromě běžné agendy schválila Informační
koncepci MěÚ na roky 2014 – 2018, která stanovuje dlouhodobé
cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti informačního systému
veřejné správy. Pověřila členy Zastupitelstva města Vítkova,
před kterými mohou snoubenci projevit vůli, že spolu vstupují
do manželství. Pověřeni byli: Olga Burianová, PhDr. Marie
Mikulíková, Ing. Ivan Petrtýl, Mgr. Blanka Váňová a Alena
Zemanová. Pověření platí do konce volebního období 2010 až
2014. Tradičně schválila žákům prvních tříd prominutí čtenářského
registračního poplatku v Městské knihovně na jeden rok. Rozhodla
o bezúplatném převodu požárního vozidla KAROSA-CAS K25L
101 dobrovolným hasičům v obci Melč. Pro naše dobrovolné
hasiče se po získání nového vozidla od Moravskoslezského kraje
stalo toto auto nepotřebným. Schválila výběr nejvhodnější nabídky
na lesní audit v oblasti hospodaření v městských lesích. Vzala na
vědomí dopis občanů z ulice Úvozní ve věci postupu opravy této
místní komunikace. Schválila smlouvu o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM. Na základě výsledků
separace v loňském roce byl městu přiznán bonus 260 tis. Kč.
V případě, že budou naši občané důsledně třídit odpady, bude
tento bonus navyšován, tak společně přispějeme k úhradě nákladů
spojených se zajišťováním separace a svozu odpadů. Rozhodla
o pronájmu obřadní síně na hřbitově Pohřební službě Grigier na
dobu 10 let. Schválila vybudování prodloužení místní komunikace
v průmyslové zóně tak, aby byl zajištěn příjezd k firmě Seven-sport,
a to po dobu rekonstrukce obchvatu silnice Vítkov – Větřkovice.
Schválila výběr nejvhodnější nabídky na akci: Výměna oken
Budišovská 877, Vítkov, s úpravou zasklení chodby a schodiště.
Práce provede firma Ing. Vít Lesák z Opavy za 2 mil. a 40 tis. Kč.
Na schůzi 17. června rada města schválila vyřazení knih
z městské knihovny. Tyto knihy se budou prodávat v knihovně za
5 Kč/ks. Rozhodla o poskytnutí dotace 25 tis. Kč organizaci Elim

Opava na podporu činnosti dobrovolnictví ve Vítkově. Na činnosti
se podílí i 5 vítkovských občanů. Schválila bytový pořadník na II.
pololetí. Úřad má v evidenci celkem 89 žádostí o byt. Vzala na
vědomí výběr nejvhodnější nabídky na rekonstrukci rozvodů vody
a odpadů v Mateřské škole v Husově ulici. Nejnižší cenu nabídla
firma Lumosta, spol. s r.o. z Kobeřic - 747 tis. Kč včetně DPH.
Rekonstrukce bude probíhat v době letních prázdnin. Mimo běžnou
agendu bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6/2014.
28. května zasedalo Zastupitelstvo města Vítkova, které
schválilo přijetí dotací: 180 tis. Kč od Státního zemědělského
a intervenčního fondu na vybavení učebny pro volnočasové aktivity
v kulturním domě a 170 tis. z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Schválilo finanční spoluúčast na opravě křižovatky ulic
Wolkerova x Těchanovická se SSMSK Ostrava. Tato křižovatka je
dlouhodobě ve špatném stavu, a protože město není vlastníkem
těchto komunikací, snažíme se aspoň takto dosáhnout změny
k lepšímu. Byly schváleny prodeje pozemků, na které již byly
vyhlášeny záměry, a také jsme vyhlásili záměry na nové prodeje.
Byla schválena rozpočtová opatření č. 5/2014 a smlouvy o zápůjčce
finančních prostředků SVČ Vítkov a TS Vítkov na profinancování
dotačních akcí. Po obdržení dotací budou tyto fin. prostředky
vráceny do rozpočtu města. Byl projednáván návrh Obecně
závazné vyhlášky o zákazu provozování některých sázkových her,
loterií a jiných podobných her. Po zvážení všech názorů pro i proti,
nebyla vyhláška přijata. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet
hospodaření města Vítkova za rok 2013, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, bez výhrad. V závěru byla vzata na
vědomí informace o možné rekonstrukci veřejného osvětlení ve
Vítkově a jeho místních částech.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Rušení nočního klidu…
Vážení občané, v nadcházejícím letním období bychom vás
chtěli upozornit na problematiku rušení nočního klidu. Některé
restaurace a provozovny zahájily provoz zahradních posezení,
na kterých pořádají nejrůznější zábavní akce pro občany, kdy je
předpoklad, že se zábava protáhne do pozdních nočních hodin. Je
proto nutno mít na paměti, že porušení nočního klidu je porušení
klidu v noční době. Po zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
České socialistické republiky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která noční klid upravovala, si
obce upravují dobu nočního klidu samy v jimi vydávaných obecně
závazných vyhláškách.
Ve Vítkově a místních částech platí Obecně závazná vyhláška
města Vítkova č. 2/2008, o ochraně nočního klidu, která v čl. 2
stanovuje noční klid v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V této
době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.
Rozdíl je tak pouze v tom, kdo je za porušení nočního klidu v danou
chvíli zodpovědný. Porušení nočního klidu se tak může dopustit
fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, nebo právnická osoba.
Fyzická osoba může porušit noční klid např. hlasitou reprodukcí
hudby nebo hlasitými projevy jako je křik nebo zpěv. V tomto
případě se jedná o přestupek dle § 47 odst. 1 písm. b) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy
takové osobě může správní orgán uložit pokutu až do výše 5.000
Kč. Jestliže se však porušení nočního klidu dopustí při výkonu
své podnikatelské činnosti provozovatel restaurace či provozovny,
tj. jako fyzická osoba podnikající, nebo právnická osoba, např.
hlasitou reprodukcí hudby, jedná se o správní delikt ve smyslu
ustanovení § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, za který může správní orgán uložit pokutu

až do výše 200.000 Kč. Každý by měl korigovat své jednání tak,
aby nikoho v okolí nerušil a neporušoval zákon, čímž předejde
zbytečným nepříjemnostem v podobě následných sankcí.
V případě, že dojde k porušení nočního klidu, je za účelem
okamžitého zjednání nápravy možnost obrátit se na Městskou
policii Města Vítkov nebo Policii ČR, což jsou orgány příslušné
k prošetření případného protiprávního jednání a zároveň jsou
schopné dostavit se bezprostředně poté na místo a celou situaci
prověřit a zadokumentovat. Městská policie má za úkol, mimo jiné,
preventivně monitorovat prostory častého možného porušování
nočního klidu. Za účelem zkvalitnění činnosti městské policie
a případného eliminování subjektivního posouzení intenzity hluku
strážníky jsme zakoupili v roce 2013 měřič hluku, který je určen
právě pro potřeby strážníků v terénu. Podle výsledku konkrétního
zjištění jsou pak činěna další opatření v souladu se zákonem.
Závěrem je nutno poznamenat, že výše uvedené neznamená, že
občané v našem městě a místních částech nemohou navštěvovat
zábavní akce a nemohou se veselit i v nočních hodinách. Vždy
je však potřeba mít na paměti, že ne všichni se ve stejnou chvíli
mohou a chtějí bavit.
Dotazy k této problematice vám rádi zodpoví pracovníci odboru
správních činností a obecního živnostenského úřadu Městského
úřadu Vítkov pracující na úseku přestupků, správních deliktů
a pokut, kanceláře č. 115 a 116, budova MěÚ Vítkov, nám. Jana
Zajíce 4.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
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Městská policie v květnu 2014
Téměř dvě promile alkoholu v dechu naměřili strážníci 20letému
muži z Kudlova krátce poté, co jej 1. května kolem desáté hodiny
večerní na základě oznámení nalezli ležícího na zemi v blízkosti
vlakového nádraží. Muž místo návštěvy hudebního festivalu na
Hadince skončil na PZS Opava, kam byl dodán k vystřízlivění.
Dotyčný byl strážníky obviněn z přestupku vzbuzení veřejného
pohoršení, za což mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše
5.000 Kč.
Do PZS v Opavě byli 21. května krátce po sedmé hodině ranní
převezeni k vystřízlivění dva muži ve věku 45 a 54 let z Budišova
nad Budišovkou. Oba muži pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky budili svým chováním veřejné pohoršení, když se povalovali
u jedné z laviček na nám. Jana Zajíce. Mužům bylo naměřeno od
2,784 do 3,137 alkoholu v dechu a nebyli schopni vlastní chůze ani
verbální komunikace. Přestupky proti veřejnému pořádku se bude
zabývat správní orgán, kam byla věc postoupena. Oběma mužům
hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.
23. května po sedmé hodině večerní byla hlídka MP Vítkov vyslána
do areálu skateparku, kde se nacházely nezletilé osoby, které
požívaly alkoholický nápoj a chovaly se nepřístojně. Hlídka MP
Vítkov po příjezdu na místo zjistila, že tři mladíci se při spatření
strážníků dali na útěk směrem k přírodní nádrži „Balaton“. Zhruba
200 m od sportovního areálu byli všichni mladíci zajištěni krátce
poté, co se schovali v poli. Mladíci ve věku 15-16 let z Vítkova
byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, proto
bylo u všech provedeno kontrolní měření na množství alkoholu
v dechu, které bylo u všech pozitivní. Mladíkům bylo naměřeno
od 0,143 do 1,052 promile alkoholu v dechu. Alkoholický nápoj,
láhev piva o objemu 2l, zakoupili bez problému v jedné z prodejen
v centru města. Všichni nezletilí byli předáni zákonným zástupcům.
Prodavačce z Budišova nad Budišovkou strážníci uložili blokovou
pokutu ve výši 1.000 Kč za přestupek na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi, jelikož prodala alkoholický
nápoj osobě mladší 18ti let.

DOTACE 2014

Termín pro podání žádostí o dotace do II. výběrového kola
roku 2014 je stanoven do 31. 7. 2014.
Na co lze dotaci poskytnout?
Dotaci lze poskytnout pouze na akce a činnosti, které budou
probíhat na území města a jeho místních částí, příp. na akce,
které budou naše město reprezentovat v tuzemsku či v zahraničí.
Kdo může o dotaci požádat?
O dotace mohou požádat fyzické osoby podnikající a právnické
osoby, které jsou registrované, tzn. ty, které mají přidělené IČ
a vedou účetnictví.
Tito žadatelé musí čestným prohlášením rovněž doložit, že
nemají vůči Městu Vítkovu a jím zřízeným organizacím žádné
závazky po lhůtě splatnosti.
Žádosti musí být předloženy písemně na příslušném formuláři
a ve stanoveném termínu. Razítko podání je rozhodující pro
dodržení termínu podání.
Jeden subjekt může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
Bližší informace, pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici
u sl. Hájkové, v budově nám. Jana Zajíce 4, druhé podlaží,
kancelář č. 204, na informačním centru, nebo na internetových
stránkách města
http://www.vitkov.info/modules/file_storage/download.
php?file=146a06f2|437

Z přestupku na úseku týrání zvířat je podezřelý 34letý muž
z Vítkova, který chová své dva psy v nevyhovujících podmínkách
a navíc omezuje jejich výživu a napájení. MP Vítkov toto podezření
pojala na základě oznámení, kdy byli strážníci 30. května
v dopoledních hodinách přivoláni k jedné ze zahrad u rodinného
domu v Opavské ulici ve Vítkově. Hlídka MP Vítkov na místě věc
zdokumentovala a podezření z porušení zákona na ochranu zvířat
proti týrání postoupila inspektorátu Krajské veterinární správy
v Opavě. V případě, že se podezření strážníků potvrdí, hrozí
majiteli psů pokuta až do výše 500.000 Kč.
31. května krátce po druhé hodině odpolední si hlídka MP Vítkov
všimla osobního vozidla jedoucího od Lhotky po komunikaci
Těchanovická, kde odbočilo do Nové ulice. Vozidlo, ve kterém jeli
dva muži, bylo v zadní části zcela naložené dřevní hmotou. Jelikož
se jeho řidič choval podezřele, strážníci vozidlo zastavili a po
osádce vozidla požadovali vysvětlení, jak byla dřevní hmota nabyta.
Jak se ukázalo, muži na ni neměli žádné povolení a poté tvrdili, že
dřevní hmotu, která byla nařezána na metr dlouhou kulatinu, nalezli
v blíže neurčeném lesním porostu. Strážníci následně zjistili, že
ani jeden z mužů nemá u sebe průkaz totožnosti a řidič vozidla
navíc nebyl držitelem řidičského oprávnění. Z uvedeného důvodu
byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu
šetření pro podezření ze spáchání přestupku v dopravě, kterého
se dopustil 20letý muž z Vítkova a přestupku proti majetku, kterého
se mimo řidiče vozidla dopustil i spolujezdec z Vítkova ve věku 42
let. Muži, který řídil vozidlo, přičemž nevlastní příslušné řidičské
oprávnění, nyní hrozí pokuta od 25.000 Kč do 50.000 Kč a zákaz
činnosti až na dva roky. Navíc oběma mužům hrozí za přestupek
proti majetku pokuta až do výše 15.000 Kč, jelikož si přivlastnili
dřevní hmotu nálezem.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Půjčovní doba knihovny v době
letních prázdnin
Po
Út
Stř
Čt
Pá

10.00 – 12.00
zavřeno
zavřeno
10.00 – 12.00
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13.00 – 17.00

PRÁZDNINOVÝ
BALÍČEK
Městská knihovna ve Vítkově připravila pro své čtenáře novou
letní službu tzv. „Prázdninový balíček“, kdy vám na základě
vašeho čtenářského zájmu připravíme balíček knih na prázdniny
či dovolenou. Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem či
osobně v knihovně: tel: 556 300 190, e-mail: knihovna@vitkov.info.

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.

STRANA 4

In fo rmace pro obč any

ČERVENEC 2014

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu
V minulých číslech Vítkovského zpravodaje obdrželi občané
několik informací týkajících se změn v nakládání s odpady ve
městě. Tyto změny umožnily investice, které díky dotacím z fondů
EU získalo samotné město Vítkov a rovněž jím zřízená příspěvková
organizace Technické služby města Vítkova. Základem byla
výstavba kompostárny v areálu skládky v Nových Těchanovicích
v hodnotě více jak 6 mil. Kč. Na tuto vysokou investici pak navazovalo
pořízení technologie na zpracování vstupní suroviny (bioodpadu),
určené ke kompostování, jejímž výsledkem není odpad, který by
se musel draze uložit na skládku, ale kvalitní hnojivo – kompost.
Jedná se o čelní nakladač, drtič vstupní suroviny a překopávač
kompostu. Tyto stroje zpracovávají vstupní biomasu drcením
a mícháním složky obsahující hlavně dusík (např. travní porost,
zbytky rostlin ze zahrádek, apod.) a složky obsahující uhlík (dřevní
štěpka, větve po ořezu stromů, kůra, piliny, apod.). Správný poměr
těchto dvou složek je nutný k tomu, aby se nastartoval potřebný
kompostovací proces. Hodnota těchto zařízení je cca 2,5 mil. Kč.
Dalším důležitým segmentem systému jsou sběrné nádoby
a kontejnery sloužící k uložení bioodpadu. Tyto nádoby pak
doplňuje speciální svozový automobil, který je určen ke svozu
bioodpadu od občanů do kompostárny. Hodnota těchto zařízení je
cca 3,2 mil. Kč. Jedná se o vcelku složitá a drahá zařízení, která
byla městem a Technickými službami města Vítkova i díky dotacím
pořízena.

k panu starostovi, který již v předchozím Vítkovském zpravodaji
o tomto problému psal, a prosím občany města, zejména ty, kteří
soustřeďují bioodpad do „anonymních“ kontejnerů umístěných na
veřejných prostranstvích, aby byli ukáznění a vhazovali do nich
pouze to, co tam patří. Bude to určitá forma uznání nelehké práce
lidí, kteří musejí následně z nelibě páchnoucí hmoty ručně vytřídit
to, co tam někdo nezodpovědně vhodil. Hlavně však může dojít
k poškození nebo zničení drahých strojů, které vstupní bioodpad na
kompostárně zpracovávají. Jejich oprava následně zvýší náklady
na likvidaci odpadů a v konečném důsledku i cenu pro občany
města. Aby systém nakládání s bioodpadem, který město jistě
správně a promyšleně zavedlo, dobře fungoval, bude záležet nejen
na pracovnicích Technických služeb města Vítkova, ale zejména
na všech občanech města, kteří tento systém vyžívají. Technické
služby města Vítkova jsou připraveny pro tuto věc učinit maximum!
Občané mohou obdržet informace o bioodpadech na internetových
stránkách Technických služeb města Vítkova www.tsvitkov.cz,
nebo na telefonech 734 738 821 nebo 734 654 514.
Budeme rovněž vděčni za všechny podněty, které využijeme
k dalšímu zlepšení této služby.
František Vrchovecký
ředitel TS
Rozmístění kontejnerů na svoz bilogocky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO)
kontejner velký natahovací 15,5 m3
stanoviště

délka doby přistavení / četnost
svozu

SVČ Skřivánčí pole
každý sudý týden v pondělí přistaven
(stávající hnízdo u brány
každý lichý týden v pondělí odvezen
SVČ vedle hřbitova)
Lesní ulice
(u zahrádek)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

parkoviště
u nemocnice

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

ulice Nová / Spojovací každý sudý týden v pondělí přistaven
(u p. Hušky)
každý lichý týden v pondělí odvezen
Žádný, byť sebedokonalejší systém na zpracování odpadů však
nemůže dobře fungovat bez spolupráce s jeho původci, tedy
s občany a dalšími subjekty, kteří tento systém využívají. Do
samotného města a jeho místních částí bylo rozmístěno 6 ks
velkoobjemových kontejnerů, které se pravidelně na určených
stanovištích střídají. Ke sběrným hnízdům tříděného odpadu
přibyly dále kontejnery na bioodpad o objemu 1100 l. Technickými
službami bylo zapůjčeno 200 ks plastových kontejnerů o obsahu
240 l občanům žijícím v rodinných domcích. Technické služby
města Vítkova evidují k dnešnímu dni ještě dalších 50 zájemců
z řad občanů města, na které již plastové kontejnery nezbyly.
Vedení města rozhodlo přikoupit další kontejnery, aby všechny
požadavky občanů byly uspokojeny. Po více jak měsíci provozu lze
konstatovat, že tato nová služba byla občany přijata vcelku dobře
a začínají si na ni zvykat.
Bohužel se však stále vyskytují případy, kdy občané do sběrných
nádob odkládají něco, co je velmi vzdáleno bioodpadu. Kromě
toho, že pracovníci Technických služeb města Vítkova musejí
na kompostárně následně tyto „věci“ ručně vybírat, mohou kusy
betonu, obrubníky, železo, PVC plachty apod., které se tam
mnohdy vyskytují, hrubě nebo nenávratně poškodit drahé stroje
a zařízení, které jsem výše úmyslně popisoval. Připojuji se proto

Selská ulice (u fa Rigó)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Pohostinství
„U Berana“

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Klokočov (u sokolovny)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Klokočov (váha)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Jelenice
(u hasičské zbrojince)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Prostřední Dvůr
(hřiště)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Podhradí (u obchodu)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Nové Těchanovice
(u zastávky)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Lhotka u Vítkov
(u kaple)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen
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Kdy zahájí provoz nově vybudovaný sběrný dvůr Vítkov?
V minulém čísle Vítkovského zpravodaje byli občané informováni
o vybudování sběrného dvora, který byl postaven díky dotaci
z operačního programu Źivotní prostředí fondů EU. Otevřením
nově vybudovaného sběrného dvora se významně zkvalitní
systém odpadového hospodářství v našem městě. Město Vítkov
se tak zařadilo mezi města a obce, která mají vybudovaný
komplexní systém nakládání s odpady ve smyslu zákonů ČR
i EU. Do tohoto systému patří skládka komunálního odpadu
v Nových Těchanovicích s třídící linkou na zpracování plastů
a papíru, kompostárna v areálu skládky na zpracování biologické
složky komunálního odpadu s logistikou svozu a shromažďování
bioodpadu a sběrný dvůr v Dělnické ulici. Celkové investiční
náklady města Vítkova a jeho příspěvkové organizace Technické
služby města Vítkova činily cca 18 mil. Kč.
Cílem této promyšlené a zejména do budoucna cílené strategie
města, kromě povinnosti samosprávy dodržovat platné zákony na
úseku životního prostředí týkající se nakládání s odpady, je rovněž
snaha o snížení nebo alespoň zbytečné nezvyšování ceny za
likvidaci komunálních odpadů. Státní orgány avizují, že s přijetím
nového zákona o odpadech se cena za jeho likvidaci dále výrazně
zvýší zavedením dalších daní a poplatků. Toto připravované
zdražení má přinutit obce a jejich občany produkovaný komunální
odpad co nejvíce třídit na dále využitelné složky a tím minimalizovat
jeho množství, které se zbytečně ukládá na skládky nebo spaluje
ve spalovnách. Občané tak budou moci na jednom místě pohodlně
a bezplatně odevzdávat odpady, ať už půjde o objemný odpad,
bioodpad, plast, papír, lepenku, dřevo obsahující nebezpečné
látky (např. laky, lepidla apod.), sklo, textil, baterie, pneumatiky,
kovový odpad, stavební sutě, ale i nebezpečné látky jako oleje,
pesticidy, absorpční činidla, filtrační látky, odpadní barvy a laky,
fotochemikálie, vyřazené zářivky a odpad obsahující rtuť, elektrická
a elektronická zařízení a další odpady uvedené na seznamu
odpadů, který je umístěn u vjezdu do brány sběrného dvora.
Provoz sběrného dvora se řídí zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a souvisejících právních předpisech, hlavně vyhláškou
MŽP č. 381/2001 Sb., katalogu odpadů a přílohou č.1 Vyhlášky
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
Objemné a stavební odpady budou soustřeďovány do
velkokapacitních kontejnerů na venkovní ploše a nebezpečné
odpady pak do „ekoskladu“, který je zabezpečen proti možnosti

úniku škodlivých látek do okolního prostoru a poškození
životního prostředí. Na sběrném dvoře se rovněž nachází sklad
elektrozařízení pro jejich zpětný odběr, který je určen pro občany,
kteří se mohou elektrozařízení bezplatně „zbavit“ přivezením
do areálu sběrného dvora. Jedná se např. o ledničky, pračky,
počítače, televizní a radiové přístroje apod. Srdcem objektu je
kancelář obsluhy, kde je umístěn počítač s napojením na mostní
elektronickou váhu a registrační zařízení, které zaznamenává
množství odpadu převezeného na sběrný dvůr a jeho původce.
Roční kapacita sběrného dvora je 457 t komunálního odpadu a 6 t
nebezpečného odpadu. Okamžitá kapacita je pak 50 t komunálního
odpadu a 0,5 t nebezpečného odpadu. Nashromážděný odpad,
který je zde přechodně soustředěn, se následně předává
oprávněné osobě k dalšímu zpracování či ekologické likvidaci.
Vlastníkem sběrného dvora je město Vítkov a provoz technicky
zajišťuje příspěvková organizace města Technické služby města
Vítkova. V měsíci červnu proběhla kolaudace nově vybudovaného
zařízení, byly napojeny potřebné sítě a uvedeny do chodu další
systémy, které budou zajišťovat evidenci shromažďovaných
odpadů a ochranu areálu (kamerový a zabezpečovací výstražný
systém apod.). Sběrný dvůr je v první fázi určen ke sběru, výkupu
a přechodnému umístění odpadů kategorie Ostatní odpad
a Nebezpečný odpad, který byl do zařízení soustředěn od občanů
města Vítkova a jeho místních částí za účelem jeho předání
k dalšímu využití. Po vyřízení patřičných povolení se předpokládá,
že bude sloužit rovněž drobným podnikatelům na území města,
zejména pro odebírání nebezpečných složek komunálního odpadu.
Provozní doba sběrného dvora:
středa: 12 - 18 h., sobota: 8 - 12 h.
Odpovědný pracovník: p. Miloslav Daňa, tel. 733 188 915
Další informace o provozu sběrného dvora lze získat na tel. číslech
734 654 514 a 734 738 821 nebo na www.tsvitkov.cz nebo www.
vitkov.info.
Poprvé bude sběrný dvůr otevřen ve středu dne 2. 7. 2014.
František Vrchovecký
ředitel TS

S E Z O N A A P R O V O Z N A K O U PA L I Š T I
OTEVÍRACÍ DOBA:
10.00 hod. - 19.00 hod.
CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

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

Z hygienických důvodů není možno používat na koupání
v bazénu plavky s dlouhými nohavicemi (bermudy), legíny,
šaty, sukně, trička a košile.
Odpovědná osoba: p. Jan Pataki
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel. 731 828 567
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Pomoc obětem trestných činů ve Vítkově
Projekt „Proč zrovna já?“ reálně pomáhá lidem zasaženým trestnou činností
Od února roku 2013 nabízí Probační a mediační služba ČR
pomocnou ruku obětem trestných činů v rámci projektu „Proč zrovna
já?“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu. Projekt navazuje na předešlé
úspěšné projekty poradenství pro oběti trestných činů realizované
PMS ČR v partnerství s Asociací občanských poraden.
Aktivity projektu se zaměřují na poskytování poradenství a podpory
obětem trestných činů. Probíhá ve 30 projektových městech
v ČR, kde fungují „Poradny pro oběti trestných činů“ při střediscích
PMS ČR. Činnost poraden doplňují další služby poskytovatelů
z nestátních neziskových organizací, kteří již byli, nebo budou
vybráni ve veřejných zakázkách na dodavatele služeb. Poradenství
je nabízeno všem lidem bez ohledu na druh trestného činu nebo na
stav trestního řízení – je poskytováno zdarma a anonymně.
Projekt se také zaměřuje na podporu a koordinaci služeb dalších
zainteresovaných subjektů na místní úrovni. Z toho důvodu byly
vytvořeny tzv. „Týmy pro oběti trestné činnosti“. Tyto týmy se
opakovaně sešly ve všech projektových městech. Pravidelně
se účastnícími členy týmů jsou zástupci veřejnoprávních
i soukromoprávních institucí, zejména pak orgánů činných
v trestním řízení, justičních orgánů, samosprávných i neziskových
organizací. Aktivita týmů směřuje především k podpoře vzájemné
spolupráce subjektů zainteresovaných v pomoci lidem, kteří se
stali oběťmi trestných činů. Jedním z konkrétních výsledků je
vznik informačních materiálů s kontakty, jež usnadňují orientaci
v příslušných institucích a subjektech nejen samotným obětem,
ale také profesionálům, kteří se s nimi setkávají. Cílem je nejen
monitorovat potřeby obětí trestných činů na místní úrovni, ale také
propojovat další potřebné a relevantní služby.
Aktivity spojené s realizací Týmů pro oběti uskutečňuje
6 regionálních koordinátorů, kteří pokrývají svou činností celou ČR.
Jednou z dalších aktivit projektu je i systematický kvalitativní
monitoring potřeb obětí trestných činů.
Lidé, kteří se stanou obětí trestného činu, se mohou obrátit na
jakékoli středisko Probační a mediační služby ČR. Více informací
včetně kontaktů na poradny projektu „Proč zrovna já“?

Městská policie Vítkov (www.vitkov.info/o-meste/mestskapolicie)
nám. Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov, tel. 556 312 277, 603 262 069,
e-mail: mestska.policie@vitkov.info, misacek@vitkov.info
Tísňová volání
Tísňová linka
Městská policie
Policie ČR
Zdravotnická záchranná služba
SMS tísňová linka pro neslyšící
Krizová a poradenská linka
pomoci seniorům

112
156
158
155
603 111 158
800 157 157

Jako oběť trestného činu máte právo zejména na:
• respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup,
• bezplatnou odbornou pomoc a právní informace.,
• ochranu před hrozícím nebezpečím a na opatření k zajištění
bezpečí,
• informace o místě a způsobu podání trestního oznámení,
• informace kde získat podrobnosti o průběhu trestního řízení,
• doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení,
• na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek.
Podání trestního oznámení:
Trestní oznámení lze podat ústně či písemně (klasickým dopisem,
faxem, elektronickou poštou). Oznámení je povinen převzít každý
útvar Policie ČR a každé státní zastupitelství.
Obvodní oddělení Vítkov - Policie České republiky
(www.policie.cz)
Komenského 137, 749 01 Vítkov, tel. 556 300 333, 974 737 711,
e-mail: op.oo.vitkov@pcr.cz
Trestní oznámení je možno podat rovněž na všech služebnách
Policie ČR.

Městský úřad Vítkov (www.vitkov.info)
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, tel. 556 312 200
Datová schránka:
3seb39i
E-mail:
podatelna@vitkov.info

Okresní státní zastupitelství v Opavě (www.justice.cz)
Lidická 23, 746 80 Opava, tel. 553 607 611, e-mail: podatelna@
osz.opa.justice.cz, datová schránka: j3saidg
Po
7:00 – 15:45
Út
7:00 – 15:15
St
7:00 – 15:15
Čt
7:00 – 15:15
Pá
7:00 – 14:45

Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí
nám. Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov,
Po, St
8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
Út, Čt
8:00 – 11:30
Pá
8:00 – 11:30

Pomoc a poradenství obětem trestných činů:
Bezplatné poradenství, poskytnutí právních informací, pomoc
s orientací v trestním řízení, poradenství o možnostech náhrady
škody, zprostředkování mimosoudního řešení následků trestného
činu, psychická podpora.

vedoucí odboru, tel. 556 312 222, e-mail: klapetkova@vitkov.info
sociálně-právní ochrana dětí
tel. 556 312 226, 556 312 224, 556 312 220, e-mail: ambrozova@
vitkov.info, hartmannova@vitkov.info, svobodova@vitkov.info

Probační mediační služba ČR, středisko Opava (www.
pmscr.cz)
Opavská 8/14, 747 77 Opava tel. 553 791 495, 731 692 776, 731
692 771, e-mail: pdvorakova@pms.justice.cz, phejatko@pms.
justice.cz

péče o občany, sociální služby
tel. 556 312 233, 556 312 225, 556 312 227, e-mail: holeckova@
vitkov.info, putkova@vitkov.info, vicha.michael@vitkov.info

Občanská poradna Opava (www.obcanskaporadnaopava.cz)
Kylešovská 10, 746 01 Opava,tel. 553 616 437, 731 316 552
E-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz
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Poradenské středisko EUROTOPIA Opava (www.
eurotopia.cz),
Zacpalova 27, 746 01 Opava, tel. 774 883 619, e-mail: hana.
sobkova@eurotopia.cz

vykázané osoby, pomoc na základě žádosti osoby ohrožené
násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo
i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.

Asistenční, mediační a terapeutické centrum při
Fondu ohrožených dětí Opava (www.fod.cz, www.amtopava.
cz)
Zacpalova 27, 746 01 Opava, tel. 724 667 747, 724 667 651,
724 667 610, e-mail: ana.fischerova@fod.cz, renata.prokesova@
fod.cz, hana.kroheova@fod.cz

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím
násilím (www.domacinasili.cz)
28. října 124, 702 00 Ostrava, tel. 597 489 207, e-mail: ic.ostrava@
bkb.cz

Domácí násilí:
Bezplatná pomoc

osobám

ohroženým

násilným

Krizové centrum Elim Opava (www.elimopava.cz)
Rolnická 21A, 747 05 Opava, tel.: 775 938 077, e-mail: poradna@
elimopava.cz

chováním

DOVOLENÁ
MUDr. Iveta Švestková
oznamuje dovolenou
v těchto termínech:

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

od 7. 7. do 11. 7. 2014
od 11. 8. do 22. 8. 2014
Akutní případy
ošetří MUDr. Lenka
Škařupová.

„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

Odvaděč vody do sudu
Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm
Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.
V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

PODĚKOVÁNÍ

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,
impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Váš poradce: David Richtar, mobil: 725 675 611
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA,
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Děkuji primářce
MUDr. Ludmile
Prusíkové
a zdravotnickému
personálu vítkovské
interní ambulance
za odbornou péči,
kterou poskytli mému
manželovi dne
27. 5. 2014.
Věra Bardasová
manželka

VODNÍ MLÝN
WESSELSKÝ
v Loučkách vás zve
6. 7. 2014 na zábavné
odpoledne

Moderátor - Vodník
Kebule, Kovář - ukázky
řemesla, Cimbálová
muzika Slanina, Hrnčíř ukázky řemesla, Hraná
pohádka Čert a Káča,
Jízda v historickém
kočáře, Jan Neuvirth,
Malování na obličej,
Fotokoutek, Soutěžní
cesta pro děti,
Dílny pro děti, Čtení
pohádek pro malé
i velké
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FOND MIKROPROJEKTŮ

PŘIJEĎTE K NÁM NA VÍKEND

Děkujeme, že jste přijali naše pozvání na víkendové putování
a vydali se s námi po zajímavých místech Vítkovska, Opavska,
Fulnecka a Novojičínska.
Projekt jsme zahájili čtvrtečním podvečerním koncertem
v modlitebně Českobratrské církve evangelické ve Vítkově, ve
kterém se krásnými, nejen duchovními, skladbami představil
vítkovský Chrámový sbor.
Oficiální zahájení proběhlo ve velkém sále kulturního domu za
přítomnosti starostů partnerských měst, účastníků projektu a členů
účinkujícího pěveckého sboru.

První den jsme věnovali poznávání Vítkovska. Prošli jsme si
naučnou stezku Dědictví břidlice, zastavili se s průvodcem
panem Tomášem Skalíkem u hrobu Razumovských v Radkově.
Ten nás pak provedl kočárovou alejí mezi Radkovem a Dubovou
a zříceninou hradu Vikštejn.
Poznávací část jsme zakončili procházkou z Podhradí přes Annino
údolí až do Nýtku.
Večerní část programu byla věnována povídání o turistických
a cykloturistických možnostem nejen na Vítkovsku, ale v rámci
celého Moravskoslezského kraje.

Druhý den jsme věnovali Opavsku. Než jsme se vydali na cestu,
prohlédli jsme si historickou část Vítkova – společenský sál
městského úřadu, kostely, park a zastavili jsme se u hrobu Jana
Zajíce.
Cestou mezi Vítkovem a Opavou není možné nezastavit se na zámku
v Hradci nad Moravicí. Prohlédli jsme si nejen samotný zámek,

ale také přírodně krajinářský zámecký park s nádhernými výhledy
do údolí Moravice, sochami a Bezručovou vyhlídkou. Pak už nás
čekala Opava. Do Slezského zemského muzea jsme se protáhli
přes Dolní a Horní náměstí, kde jsme se zastavili u významných
opavských památek a staveb. Na nejstarší české muzeum byli
zvědaví především účastníci z Vrbového. Po prohlídce jsme se
vrátili zpět do centra, kde jsme vystoupali na Hlásku. Fantastický
rozhled z věže nám nabídl opravdu úžasnou podívanou. V rámci
individuálního programu pak někteří pokračovali po pěší zóně
k Obecnímu domu, jiní zvolili prohlídku městských sadů a některé
oslovilo nedávno zrekonstruované obchodní centrum Breda &
Weinstein.
Večerní část programu byla tentokrát vyhrazena regionální historii
– těžbě břidlice.

Poslední den jsme se společně vydali do Památníku J. A.
Komenského, učitele národů ve Fulneku. Cestou ke kostelu sv.
Josefa při Kapucínském klášteře jsme se zastavili u kaple sv.
Rocha a Šebestiána. Z fulneckého náměstí jsme prošli klasicistní
branou a vyšlapali ke kostelu Nejsvětější Trojice a po prohlídce
kostela pokračovali dále k Černé věži, odkud jsme měli Fulnek
jako na dlani. Naše putování jsme zakončili v rodném domku otce
národa Františka Palackého v Hodslavicích.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří nám při zajištění
programu byli nápomocni a bez jejichž pomoci bychom přišli nejen
o mnoho zážitků, ale především o mnoho cenných informací, ať již
z historie, hudby nebo ze života významných českých osobností.
Paní Zdeňce Formánkové, kurátorce farního sboru Českobratrské
církve evangelické ve Vítkově za možnost uspořádat koncert
v prostorách vítkovského evangelického kostela.
Dirigentu panu Davidu Jančálkovi za přípravu programu koncertu
a celému Chrámovému sboru z Vítkova za krásný hudební zážitek.
Obci Radkov a jejím pracovnicím paní Blaženě Mrovcové
a Lindě Kudlové, které nás provedly obecním muzeem umístěným
v budově bývalé fary.
Panu faráři Peteru Kerakovi, který nám umožnil nejen prohlídku
radkovského kostela, ale byl nám v Radkově také průvodcem
a společníkem.
Panu faráři Lubomíru Červenkovi, který nám umožnil prohlídku
evangelického kostela v Hodslavicích a seznámil nás s historií
Českobratrské církve evangelické v českých zemích.
Ti z vás, kteří se nemohli do projektu zapojit, si mohou v informačním
centru ve Vítkově vyzvednout propagační materiál mapující naše
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putování nejen na české straně, ale najdete v něm také turistické
cíle na slovenské straně, které společně navštívíme od 17. do 20.
července.
Přejeme vám příjemné prázdninové toulání po krásných místech
České a Slovenské republiky.

NA PODZIM DO KURZŮ

Na podzim proběhnou na české i slovenské straně rukodělné kurzy,
do kterých se můžete hlásit od měsíce srpna prostřednictvím IC
Vítkov.
11. – 12. října 2014 ve Vítkově
Paličkování, drátování, zdobení velikonočních kraslic, zdobení
perníčků, košíkářství (pedig).
24. – 26. října 2014 ve Vrbovém
Paličkování, zdobení velikonočních kraslic, patchwork, ruční
výroba textilních kabelek, košíkářství (pedig).

MLÁDEŽ V POHYBU

… tak se jmenuje mikroprojekt Střediska volného času Vítkov,
p.o., který je podpořen z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013,
spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje.
Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu jsou schválené ve výši
22.927,46 eur, finanční příspěvek z ERDF ve výši 19.488,34 eur
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a 3.439,12 Eur činí spoluúčast města Vítkova.
Mikroprojekt se realizuje od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014, je zaměřen
na vytvoření trvalé přeshraniční spolupráce pedagogů a pracovníků
s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit, získání nových
a výměnu stávajících zkušeností s prací s mládeží. Chceme
odstranit bariéry mezi českými a slovenskými dětmi a mládeží, učit
je vnímat a poznávat tradice, specifika a povědomí o druhé zemi
nejen v oblasti volnočasových aktivit.
Výstupem pro českou i slovenskou mládež ve věku od 10 do 19 let
budou dva týdenní výměnné pobyty v době letních prázdnin (8. 7.
– 14. 7. v Klokočově, 28. 7. – 3. 8. ve Vrbovém) pro celkem 60 dětí,
třídenní výměnný pobyt 40 fotbalistů kategorie dorost (15.7. – 17.
7. v Klokočově), třídenní výměnný pobyt pro 20 mladých redaktorů
a žurnalistů (19. 9. – 21. 9. v Klokočově a ve Vratimově) a závěrečný
dvoudenní seminář pro 10 pedagogů a pracovníků s mládeží
z Vítkova a Vrbového (17. 10. – 18. 10.2014). Během těchto pobytů
budou kromě zájmové činnosti podpořeny společné aktivity, ze
kterých vzniknou nové a trvalé hodnoty na nově zrekonstruované
Turistické základně v Klokočově, a to nová klubovna, nové zázemí
ohniště s totemem přátelství, bude zakoupena fotbalová tréninková
sada, tréninkové bundy pro fotbalisty a trička pro ostatní účastníky
projektu.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p.o.

Středisko volného času Vítkov informuje
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2014

DEN DĚTÍ PLNÝ HER

2. srpna od 14,00 hodin zveme všechny Vítkováky i přespolní na
další přejezdy přes lávku na kolech a na trakaři o ceny, dále soutěž
čtyřčlenných družstev o tradiční výhru – pečenou vepřovou kýtu
a rovněž plážový volejbal pod vedením manželů Bartošových.
Tradiční Vítkovská lávka, kterou již třetím rokem pořádáme ve
spolupráci s TS města Vítkova, opět 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,
porozprávět s přáteli, či zatančit, zazpívat, občerstvit se.
Doprovodný program je tentokrát připraven ve stylu bojových umění
a hlavní hvězdou večera bude Vilém Čok se svou kapelou Bypass,
který má pro vás připravenu hudební show. Během odpoledne
vystoupí také místní kapela Desperado a úspěšná Bubenická
škola Ivo Samiece, večerní taneční zábavu povede vám známý
moderátor a DJ Rádia ČAS Honza Gavelčík. Samozřejmě jsme
nezapomněli na děti s animačním programem, skákacím hradem,
trampolínou, slackline, skákacími botami, minikrossem a dalšími
atrakcemi. Každý si na Vítkovské lávce najde své místo, program
a hlavně dobré občerstvení.
Pro ty, kteří možná zapomněli, připomínáme, že se Vítkovská
lávka koná na koupališti ve Vítkově a bude probíhat i za malých
deštíků, před kterými nás ochrání velké party stany. Vstupné
zůstává opět lidové – 50 Kč a děti do 120 cm mají vstup zdarma.
Soutěžní družstva se již teď mohou hlásit na tel.: 605 55 11 36,
nebo na e-mailu svc.vitkov@seznam.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, Technických službách a samozřejmě u nás,
ve Středisku volného času.
Za organizátory vás všechny srdečně zve

Každoročně pořádáme Den dětí na naši zahradě SVČ Vítkov.
Tentokrát jsme akci uspořádali v bývalém sportovním areálu TJ,
dnes areálu města Vítkova, který má celý ve správě od 1. 1. 2014
naše organizace.
Největší obavy jsme měli z počasí, ale to nás nakonec příjemně
překvapilo. Děti si mohly zajezdit na koni nebo oslíku, vyzkoušet si
minikross, skákací hrad a kolotoč. U překážkové dráhy předvedly
svou zdatnost a obratnost, kterou si mohly vyzkoušet i při chůzi po
laně. Svou zručnost dokázaly při výrobě píšťalek pod vedením pana
Fábika a jeho synů. Pro nejmenší děti byla připravena disciplína
lovení rybiček z bazénku. Za plnění různých úkolů děti dostávaly
sladké odměny. Program nám obohatily děti a mládež z našich
kroužků. Mladší a starší děti z hasičského kroužku pod vedením
Martiny Krejčí a Jiřího Ondráška, děvčata z Line Dance pod vedením
Kateřiny Mikulové a divadelní kroužek se svým představením Dívčí
válka pod vedením Pavla Vaňáska. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nám pomáhali, zejména našim vedoucím
jednotlivých zájmových útvarů, ale i MěÚ a občanskému sdružení
Vítkovské Ympulsy, kteří byli spolupořadateli této akce. Děkujeme
všem, kteří se naší akce zúčastnili, a doufáme, že s námi strávili
hezký den.

Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

Květuše Skurková
pedagog volného času

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN V SVČ VÍTKOV

14. 7. – 18. 7. 2014
Středisko volného času Vítkov nabízí rodičům volná místa pro děti
1. a 2. tříd v prázdninovém zábavném týdnu plném her, soutěží,
vycházek po okolí, koupání a sportování od 14. 7. – 18. 7. 2014.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Předběžnou nabídku zájmových kroužků SVČ pro rok 2014/2015
naleznete na www.vitkov.info a celkovou ve zpravodaji č. 9/2014.
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Revitalizace hrací plochy vítkovského stadionu
V měsíci červnu začala revitalizace trávníku fotbalového hřiště ve sportovním areálu, jehož provozovatelem je SVČ Vítkov p. o.. TJ Vítkov
hraje v současné době 1. A krajskou soutěž, kde jsou požadavky na hrací plochu samozřejmě vyšší a vznikla tak potřeba zkvalitnit trávník
hrací plochy. Nutno podotknout, že poslední velká oprava hrací plochy byla provedena před 9 lety firmou Fotbal Jakubčovice a.s.. Tuto
potřebu vyslyšela firma ZEMPOL a. s. a díky vstřícné reakci jednatelů firmy, pánů Jaroslava Maretha a Karla Müllera, se vítkovský trávník
za použití nejmodernějších agrochemických a agrotechnických postupů dostane na velmi kvalitní úroveň. Revitalizace bude probíhat po
celý červenec a na začátku srpna. Po celou dobu bude hřiště uzavřeno s přísným zákazem vstupu. Vše musí být provedeno a hotovo do
13. 8., kdy proběhne slavnostní otevření utkáním se SFC Opava, která je již druholigová - tímto Opavě blahopřejeme. Prostřednictvím
Vítkovského zpravodaje chci pánům Jaroslavu Marethovi a Karlu Müllerovi a celé firmě ZEMPOL a. s. jménem TJ Vítkov poděkovat za
její přínos pro sport ve Vítkově. Děkujeme rovněž ředitelce SVČ Vítkov paní Šárce Medunové za vstřícné a rychlé jednání.
Na závěr: Sportu zdar a fotbalu zvláště - 13. 8. 2014 v 17:30 na utkání TJ Vítkov – SFC Opava.
Josef Jakubec
Místopředseda TJ Vítkov

Den D - Den poté
Den D. Nebo spíše „Den poté“? Ano, tak se jmenovala divadelní
hra, kterou studenti vítkovského gymnázia připravili k loňským
oslavám 60. výročí založení školy. Necelý rok poté předvedli její
rozšířenou a mírně upravenou verzi, jejímž autorem je dnes již
absolvent gymnázia Michal Škrobánek. Režie se ujal jeho neméně
zkušený kolega a kamarád ze školní lavice Jan Suda. Pod jejich
taktovkou dostávala hra postupně svou podobu, kterou nabídli
veřejnosti 30. května v místním kulturním domě.
„Děkuji všem, kteří se na tvorbě této hry nějakým způsobem
podíleli. Chceme dělat divadlo pro širší okruh diváků. Jsem proto
velmi rád, že si nás vítkovská veřejnost pomalu všímá a dostáváme
se do podvědomí místních. Nebýt ovšem skvělých nadšenců, kteří
do toho šli s námi, nikdy bychom nic takového nedokázali. Byl bych
rád, aby byl náš Den poté jakýmsi impulsem i pro další ochotnické
divadelní počiny ve Vítkově a přispěl tak k rozšíření kulturního
života. Opravdu smekám před výkony našich herců. Když uvážím,
že jsme amatéři, studenti a náš nejmladší herec navštěvuje teprve
primu, jsem na nás docela pyšný“, dodává Michal Škrobánek.
Den poté je příběh o penězích, mafii, pomstě a lásce v nepravý
čas. Celá hra je zasazena do období prohibice v USA a line se
v žánru tragikomickém s prvky parodie. Jak dopadne zápletka
mezi vychytralým právníkem a těhotnou prostitutkou? Jak se
mafie vyrovná se zradou ve vlastních řadách? A jak moc se přes
noc změní život jednoho starého mládence? I o tom je Den poté.
Soubor tvoří studenti všech ročníků – na fotografii septimáni Viktor
Vašátko a Daniel Janečka v rolích protřelých mafiánů. Onoho
právníka si zahrál Michal Škrobánek, starého mládence Jan Suda,
taxikáře Denis Dimitrov, které skvěle doplňovaly Míša Konečná,
Lucie Šustková, Klára Nováková, Zina Krajíčková a další. Ocenění
si zaslouží i všichni ti, kteří vytvářeli dobře fungující bezejmenné
zázemí.
Příznivé reakce diváků, kteří se opravdu výborně bavili a ocenili
elán a nemalý kus práce divadelního kroužku, jenž pracuje pod SVČ Vítkov, vedly nakonec k myšlence, že by stálo za to hru reprízovat.
Takže bychom rádi už nyní pozvali příznivce studentského divadla na konec září, kdy proběhne repríza této vtipné a svěží hry.

SENIOŘI V POHYBU
Ještě stále se můžete hlásit prostřednictvím IC Vítkov na dvoudenní pobyt (9. – 10. července) v Davidově mlýně, kde je v rámci
programu pro vás připraveno: lekce jógy, nordic walkingu, návštěva lázní Klimkovice, keramická dílna, putting golf, přednáška…
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IX. ročník výstavy voříšků a psů bez PP
Z 8 vystavovaných skupin vyšlo 8 vítězů a ti se pak spolu utkali
o nejvyšší ocenění.
Tituly „Nejkrásnější voříšek“ zároveň „VÍTĚZ VÝSTAVY“ si odvezl
pes KIM paní Andrey Reichmannové z Nového Jičína (kříženec
plemen maďarský ohař a rhodéský ridgeback).
Nejkrásnějším psem bez PP se stala fenka bígla Sally chovatelky
Miroslavy Grulichové z Valašského Meziříčí.
Vítězství v divácké soutěži Pes sympaťák získal leonberger Nero
pana Pavla Pilaře z Nové Vsi nad Ondřejnicí.
Kompletní vyhodnocení podle jednotlivých kruhů a fotografie
z výstavy najdete na webových stránkách klubu: http://www.
zkovitkov.estranky.cz/

7. června proběhl v areálu kynologického klubu ve Vítkově IX.
ročník výstavy voříšků a psů bez PP. Pravidelně se naší výstavy
zúčastňuje okolo 50 vystavovatelů převážně ze severu Moravy.
Ale vždy se najde několik statečných, kteří mají delší cestu, proto
oceňujeme i nejvzdálenějšího účastníka výstavy. Letošní ročník
se může pochlubit dokonce zahraniční účastí. Nejvzdálenějším
účastníkem byla 14letá Karin Pajerská z Bratislavy s voříškem
Bulenkem. Další drobné dárky dostal také první přihlášený – pan
Rudolf Dobrozemský z Ostravy a nejmenší účastník – Karolínka
Kosterová z Vítkova.
Vystavování probíhá v jednotlivých kruzích v počtu 5 - 7 psů. Kruhy
jsou zpravidla tvořeny podle velikosti psů – voříšci, nebo podle
plemen tak, aby si byli vystavovaní psi alespoň v něčem podobní.

ZŠ na náměstí Jana Zajíce
POHÁDKOVÝ BOUZOV – „RYTÍŘI A LAPKOVÉ“

Díky finanční dotaci města Vítkova jsme 12. června uspořádali
zájezd pro naše žáky do historického areálu Bouzov, kde jsme měli
objednaný program s historickou tématikou pod názvem „Rytíři
a lapkové“.
V centru areálu Bouzova se nachází amfiteátr se zastřešeným
stupňovitým hledištěm. Kryté pódium bylo vyzdobeno v duchu
středověku. Prohlédli jsme si výstavky zbraní, části výstroje
i dobových mučících nástrojů.
Celému areálu vévodí 15 metrů vysoký „Trojský kůň“, největší
dřevěná stavba koně na světě, která je základem expozice
válečných strojů.
Tříhodinový program byl rozdělen do několika částí, např. lučištnický
turnaj „o glejt Robina Hooda“, kterého se za naši školu zúčastnil
Erik Sivák a obsadil 3. místo. Stejně poutavý byl rytířský turnaj, kde
se volila královna, kterou se stala Vlasta Malá a volba princezny
- do této role se mohla vžívat Kristýna Siváková. Následovala
prohlídka Trojského koně, středověkých válečných strojů, střelba
z kuše na terč „O glejt Viléma Tella“, střelba z flobertového
revolveru na sklápěcí figurky, ukázka vynálezu střelného prachu
a pohádkové divadelní představení „Uloupený poklad“. Loupežnická
pohádka zaujala hlavně ty nejmenší, ale ani starší se nenudili.
V závěru jsme zhlédli rytířský turnaj z doby gotické, ukázky soubojů
s různými druhy zbraní a pážecí turnaj o titul rytířský. Ten vyhrála
za 1. třídu Viktorie Bílá, která svým peškem první klepla po hlavě
svoji soupeřku.
Na Bouzově jsme strávili několik hodin a plni skvělých zážitků
a dojmů jsme se rozjeli do Hranic na Moravě. V aquparku jsme

s dětmi absolvovali základy plaveckého výcviku a užili si tobogánu,
vířivky i sauny. Děti, které navštívily krytý bazén poprvé, byly
nadšené. Zaujaly je už v šatně skříňky na osobní věci, sprchy
a sušáky na vlasy. Dále pak vodní atrakce, příjemně teplá voda,
plavání i potápění poskytly všem dětem nezapomenutelné zážitky.
Do Vítkova jsme dojeli sice se zpožděním, ale všichni zdraví
a spokojení. Takže se těšíme na další zajímavou akci.
Jarmila Štěpánová

Školst ví
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Základní škola a gymnázium Vítkov

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

PUTOVÁNÍ PO HRADECH A ZÁMCÍCH
V OKOLÍ ŘEKY VÁHU
19. 5. – 23. 5. 2014

Základní škola a gymnázium Vítkov je zapojena do celé řady
zajímavých projektů. Jedním z nich je projekt „KUK aneb
objevujeme česká a slovenská zákoutí“, na kterém již druhým
rokem společně pracujeme se slovenskou partnerskou školou
ve Vrbovém. Vzájemné přátelství jsme posílili v předchozích
aktivitách. V zimě jsme pro žáky společně pořádali lyžařské
školičky, v letních měsících jsme putovali po hradech a zámcích.
V rámci projektu jsme si vyměnili mnoho pedagogických zkušeností
prostřednictvím aktivity – Setkání pedagogických sborů. Z projektu
vznikla také nová učebna vybavena moderní technikou, kde

pravidelně probíhají videokonference se slovenským partnerem.
Naše dvouleté snažení vyvrcholilo poslední aktivitou Putování po
hradech a zámcích v okolí řeky Váhu, která proběhla ve dnech
19. – 23. května 2014. Žáci 4. a 5. tříd měli možnost poznat krásu
slovenských hradů a zřícenin. Běhen týdne jsme navštívili kouzelný
hrad Červený kámen a tajemné Čachtice. Líbil se i hrad Beckov
a Trenčínský hrad. Milovníci historie se tak mohli seznámit se
životem panovníků na hradech i s těžkým životem prostých
lidí v podhradí. Uchvátilo nás i muzeum v Beckově a krásné
lázeňské město Piešťany. Své zážitky žáci společně zachytili
během literárních a výtvarných dílen. Nechyběly ani sportovní
aktivity. Ubytování v Podvišňové nemělo chybu a počasí bylo také
bezvadné. Naši žáci si našli mnoho nových slovenských kamarádů.
Společný dvouletý projekt jsme poslední aktivitou ukončili, ale naše
partnerství pokračuje a my se těšíme na další spolupráci.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013,
projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03276, název mikroprojektu

POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ“.

„

V termínu 4. 6. – 7. 6. 2014 jsme spolu s polskými žáky a kolegy vyrazili za poznáním lidových řemesel našich moravskoslezských
a polských předků. Během obou akcí jsme absolvovali odborné exkurze a navštívili muzea, kde jsme se seznámili s různými technikami,
nářadím apod. Sami jsme měli možnost vyzkoušet si kování kovu, dlabání dřeva, malování na sklo, vyrobit si hračku, ochutnat těsto, prát
prádlo, vyrobit papír, apod. Praktické dovednosti jsme doladili přímo u odborníků, mnohé jsme se dočetli ve starých kronikách. Večerní
program patřil tvořivým dílnám. Navázali jsme nová přátelství s polskými kamarády. Celý projekt byl velmi přínosný, ukázal nám nelehký
život našich předků. Uvědomili jsme si důležitost zachování řemeslných tradic.
Terezie Šímová, Karína Kopecká – vedoucí akce

Úspěchy žáků školy
VÍCENÁSOBNÝ ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Naše škola tradičně klade velký důraz na ekologickou výchovu
dětí a pravidelně se účastní nejrůznějších projektů a soutěží
spojených s touto tématikou. Proto jsme se i letos zapojili do XVII.
ročníku výtvarné a XII. ročníku literární soutěže, které pořádá
Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Zeleným křížem ČR
a sekretariátem České komise pro UNESCO. Letošní ročník byl
pro nás velmi úspěšný, protože jsme získali hned více umístění.
V I. kategorii literární soutěže jsme obsadili všechna tři první
místa – 1. místo Markéta Švestková, 2. místo Kateřina Foltýnová
a 3. místo Magdalena Tomešová – všechny žákyně čtvrté třídy.
V rámci druhé kategorie výtvarné soutěže jsme obsadili třetí místo,
které získala Kamila Juřínková z 8. třídy.
Všechna děvčata se ve čtvrtek 5. června 2014 zúčastnila
slavnostního předávání ocenění v prostorách Ministerstva
zahraničních věcí ČR v Černínském paláci v Praze. Po převzetí
cen následovala prohlídka některých prostor této instituce,
včetně bývalého ministerského bytu Jana Masaryka a po malém

občerstvení jsme pak již sami podnikli procházku Pražským
hradem. Děkujeme všech děvčatům i jejich vyučujícím za skvělou
reprezentaci naší školy.
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
V dubnu se naši žáci jako každým rokem zapojili do výtvarné
a literární soutěže Požární ochrana očima dětí vyhlašované
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Příjemným
překvapením pro nás bylo skvělé umístění žákyně 4. A Simony
Kunzové, jejíž literární příspěvek s požární tematikou zvítězil
nejprve v okresním kole soutěže, následně získal druhé místo
v kraji a posléze Simona postoupila do celorepublikového kola.
Slavnostní vyhodnocení nejlepších prací proběhlo 6. června
v Litoměřicích. Gratulujeme.
Lenka Schleiderová
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PĚKNÝ VÝSLEDEK NAŠICH ŽÁKŮ
Na dětském dopravním hřišti a v autokempu ve Frenštátě pod
Radhoštěm se 29. a 30. května uskutečnilo krajské kolo Dopravní
soutěže mladých cyklistů. V letošním roce si v soutěži vedli výborně
i žáci naší školy (Kateřina Zemánková, Natálie Snášelová, Jan Leher,
Dominik Kuča), kteří obsadili krásné 3. místo. Klání se zúčastnilo
14 družstev (7 družstev kategorie mladších a 7 družstev kategorie
starších žáků), která zvítězila v okresních kolech. Týmy, složené
vždy ze dvou chlapců a dvou dívek, musely prokázat znalosti
a dovednosti v pěti disciplínách, a to jízdě na kole po dopravním
hřišti dle pravidel silničního provozu, jízdě zručnosti, práci s mapou,
zásadách poskytování první pomoci a testu z pravidel provozu
na pozemních komunikacích. Přestože počasí závodníkům příliš
nepřálo, všichni prokázali, že jsou výbornými cyklisty, připravenými
nejen na uvedenou soutěž, ale rovněž na zvládnutí složitých
situací v silničním provozu. Odměnou pro všechny účastníky byly
diplomy, medaile a hodnotné ceny z cyklistické výbavy. Závěrečný
dík a potlesk pak patřil nejen závodníkům, ale i pořadatelům, kteří
pro žáky připravili poutavý doprovodný program.
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NAŠI ŽÁCI MEZI FINALISTY MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
MALUJEME PO SÍTI 2014
Velkého úspěchu dosáhli Petr Smolka, Adam Faldýn a Magdaléna
Tomešová ze IV. B, kteří se do soutěže zapojili v kategorii
počítačová grafika na téma „Děti chrání planetu Zemi“.
Se svými pracemi postoupili do finále, které proběhlo 12. června
v Praze v letohrádku Kinských. Na slavnostní vernisáži byli
vyhlášeni absolutní vítězové letošního ročníku. Do soutěže přišlo
přes 3500 prací z mnoha zemí.
Pro finalisty byl připraven program, kterým hosty provázela
šéfredaktorka Rádia Junior Zora Jandová. Jako host přišla děti
pozdravit a popřát jim hodně úspěchů herečka Naďa Konvalinková.
Všem třem žákům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

DEN MATEK A DEN OTCŮ
Stalo se již tradicí, že se v naší škole oslavuje Den matek a Den otců.
Školní družina a školní klub opět připravili dvě soutěžní odpoledne.
Den matek byl nazván „Maminčiny dobroty“. Ani tatínci nebyli
ochuzeni o soutěžní oslavu jejich svátku, kterého se zúčastnilo
téměř 40 tatínků se svými potomky. Tatínkům a maminkám přejeme
hodně rodinné pohody, šťastné a hlavně zdravé děti.

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
„Tak a je to za námi,“ oddechli jsme si všichni. Roky
strávené na gymnáziu utekly jako voda, vyvrcholily
zkouškou dospělosti. Absolutní tečkou za naším
středoškolským životem bylo předávání maturitních
vysvědčení, které se konalo v sále Městského úřadu ve
Vítkově. Předávání doprovázela příjemná atmosféra,
pánové si vzali obleky, dámy slavnostní šaty. Před těmi
lety jsme byli ještě dětmi, které přišly do primy, či kvinty
a netušily, co je čeká, a mnozí z nás ještě ani nevěděli,
čím chtějí být. Ale to už je pryč, nyní v sále nestály ty
stejné děti, jako kdysi, ale téměř vyprofilovaní mladí
lidé, kteří dospěli a zmoudřeli. Po předání maturitního
vysvědčení jsme usedli na svá místa, naše paní třídní
učitelka PhDr. Marie Mikulíková pronesla řeč, ve které
zhodnotila naše studium, poděkovala našim rodičům
a popřála nám úspěchy do dalších let. Poté následoval
malý koncert. Při melodiích na nás sedla jakási nostalgie,
uvědomili jsme si, že vše uteklo až příliš rychle. Ačkoliv
někteří z nás prohlašovali, že to byly nejhorší roky jejich
života, tak i oni si začali uvědomovat, že ne vždy bylo
vše špatné ... A ti, kteří si to neuvědomili ani tam, těm to dojde za pár let, kdy už si všichni budeme pamatovat jen ty úsměvné zážitky,
a naopak, ty špatné, které máme v paměti dnes, budou zapomenuty. Zjistíme, že problémy, které nás provázely na gymnáziu, byly malé
nebo byly dokonce malicherné a budeme si říkat: „Kdybych se mohl tak vrátit do svých středoškolských let.“ Koncert zakončil i slavnostní
předávání. Skočila ta éra, kdy studium provázela „domácí“ atmosféra, kdy každý učitel znal každého studenta školy a věděl, kde jsou jeho
silné stránky. Toto nástupem na vysokou, či do zaměstnání skončí.
Olga Jüstelová
absloventka
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Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Závěrečné zkoušky

Od počátku června probíhaly na
všech odborných školách a učilištích
v republice závěrečné zkoušky.
Nejinak tomu je i na naší škole. Své
tříleté úsilí (někteří žáci si i nějaký
rok přidali) o získání výučního
listu se snažili ukončit žáci tří
učebních oborů – mechanik opravář
motorových vozidel, kuchař-číšník
a kadeřnice.
Závěrečné zkoušky probíhají podle
jednotného zadání, které od příštího
školního roku budou povinné pro
všechny školy, v Podhradí se
podle tohoto projektu zkouší již
několik let. Jednotné závěrečné
zkoušky pro žáky učebních oborů se
zavádějí, aby byla záruka, že všichni
absolventi s výučním listem dosáhli
určité stanovené úrovně a ovládají
své řemeslo.
Zkoušky se i nadále skládají ze
zkoušky praktické, ústní a písemné.
Praktická zkouška je oproti dřívějšku
víc zaměřena na konkrétní úkoly, které odpovídají skutečné praxi.
Také v písemné zkoušce žák dostává ke zpracování ucelená
témata, nejde tedy o zjištění encyklopedických znalostí, ale
o logické zvládnutí oboru. Test je zařazen jen v necelé polovině
oborů, na Podhradí jej psali automechanici. Ústní zkouška nově
obsahuje i otázky ze světa práce, díky nimž se dá zjistit, jestli je
žák připraven pro vstup na trh práce, což je pro jeho uplatnění
velmi důležité. Žáci oboru Kuchař-číšník a kadeřnice v průběhu
druhého pololetí 3. ročníku připravují samostatné odborné práce,
v nichž navrhují originální řešení zadaného odborného tématu, a to
pak obhajují u závěrečných zkoušek.
Je někdy až dojemné sledovat, jak se z dětí stávají dospělí.
Upravené dívky v šatech se mění z ošklivých káčátek v labutě
(některé z nich vidí jejich okolí poprvé za tři roky v sukni), chlapci
v oblecích jsou nejistí a upravují si kravatu, na kterou nejsou
zvyklí. Nervozita stoupá, první důležitá životní zkouška prověří,
zda mohou vkročit do světa dospělých. Popřejme našim „dětem“
šťastný start do života, zejména pracovního, na který jsme je po tři
roky připravovali.

Stěhování školy

Od počátku měsíce probíhá stěhování části školy do prostor bývalé
základní školy, o tom již byla vítkovská veřejnost informována. Nyní
jsou již známky z jednotlivých předmětů za 2. pololetí uzavřeny
a do stěhování jsou zapojeni všichni zaměstnanci, ale i žáci školy.
Výhodou je, že škola je vlastníkem nákladního vozidla značky
Man, který slouží k výuce autoškoly. Nyní se tímto vozidlem stěhuje
nábytek, vybavení kabinetů i učeben, posilovací stroje a knihovna,
archív, počítače atd.
Objekt na Opavské ulici však ještě není zcela přizpůsoben
potřebám střední školy. V 1. poschodí se renovovaly učebny pro
teoretickou výuku, v suterénu se během prázdnin začne upravovat
cvičná kuchyň a jídelna pro žáky a zaměstnance. Realizace úprav
bude pokračovat i po zahájení školního roku v září, výuka by však
neměla být ohrožena, i když bude probíhat v improvizovaných
podmínkách.
Vedení školy děkuje všem zaměstnancům i žákům, kteří se na
stěhování podílejí a budou se podílet i během letních prázdnin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VÍTKOV
LOUTKOVÁNÍ
29. dubna proběhla v MŠ Husova akce Loutkování, financovaná
z dotace města Vítkova.
Přijeli k nám lektoři z loutkového divadla v Ostravě a zahráli
dětem tři pohádky o zvířátkách.
Poté následovala dílna, ve které si děti vyrobily své vlastní
loutky z papíru a také své divadélko. Nakonec si děti zkusily
zahrát s drobnou pomocí lektorů pohádky a příběhy, které
samy vymyslely.

Volný č as
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Cena Senior roku 2014
Cenu „Senior roku 2014“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci
svého projektu Senzační senioři. Cílem je podpora seniorů jako
významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných
výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich
vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr
oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro
postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

(vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů
(i ve prospěch další skupin - děti, lidé s postižením, osamělé
matky)
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve
veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální
oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)

Kategorie jsou dvě:
Nejlepší senior/seniorka a Nejlepší klub Senzačních Seniorů.
(Kluby Senzačních Seniorů jsou aktivitou Nadace Charty 77,
seniorských a neziskových organizací, knihoven, jednotlivců
a místní samosprávy. Tyto subjekty pojí společný zájem
o programové cíle projektu Senzační senioři.)

Pravidla a časový harmonogram:
• nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území
České republiky, kteří prokazatelně svou činnost vyvíjeli v průběhu
celého hodnoceného období, tj. předchozího kalendářního roku
• přihlášky jsou přijímány od 15. června do 25. srpna 2014. Pro
dodržení stanoveného termínu je rozhodné datum poštovního
razítka nebo doručení elektronicky.
• přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána
navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a
podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se
seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je
dodržovat.
• přihlášku včetně zdůvodnění návrhu a s referencemi zašle
navrhovatel:

Nominovat do obou kategorií mohou:
Kluby SenSen, společenské organizace, nezisková sdružení,
samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní
a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak
pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.
Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo
elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním
návrhu a 2 referencemi v období od 15. 6. do 25. 8. 2014.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude
slavnostně vyhlášena a předána 1. 10. 2014 v Divadle ABC
v Praze od 15 hodin.
Kritéria pro udělení ocenění
Nominovat můžete jednotlivce a kluby, kteří:
• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/
regionu
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů

a) poštou v obálce s označením v horním levém rohu heslem
Senior roku na adresu: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110
00 Praha 1
b) prostřednictvím e-mailu na adresu: info@sensen.cz
• vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat
nominovaného nebo navrhovatele k doplnění údajů či informací
potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.
Více informací na: http://www.sensen.cz/

AUTOKEMP BALATON RADY PRO DĚTI
BEZPEČNÉ HRANÍ A POBYT MIMO DOMOV
Vás srdečně zve do restaurace s letní zahradou a příjemného prostředí
areálu kempu s možností koupání ve vodní nádrži či rybolovu. Vyřádí
se zde jak děti, tak dospělí. Nově jsme pořídili 4m trampolínu,
SLACKLINE, stůl na stolní tenis, vzdušný hokej, silový boxer, fotbálek,
XBOX, promítání filmů na plátně a další. Točíme stále RADEGAST,
Plzeň, nově také jedenáctku za 20 Kč a samozřejmě vaříme.
Pro dospělé máme letos připraveno několik kulturních akcí, z těch
potvrzených Vás již nyní můžeme pozvat na:
Country zábavu s kapelou SMEČKA v sobotu 12. července
od 20 hodin
Ladies party pro ženy v pátek 25. července od 20 hodin
TRAVESTI SHOW DIVOKÉ KOČKY v sobotu 16. srpna od 20 hodin
Hellax open air s Lumírem Mořkovským v sobotu 30. srpna
Show Zdenka IZERA v kulturáku v pátek 3. října
O dalších akcích Vás budeme informovat.
Vstupenky na akce můžete výhodně v předprodeji zakoupit
v informačním centru města Vítkova, nebo u nás v restauraci na
Balatoně. Na každé akci vám rádi nabídneme něco z našeho grilu.
Odvoz z akcí je vždy zajištěn. Parkoviště při vjezdu do areálu kempu
je zdarma.
Dále nabízíme ubytování v chatě, ve stanech či karavanech.
Součástí ATC Balaton je zrekonstruované sociální zařízení a sprchy.
Tel.: 728 819 742, 731 485 665
www.balaton-vitkov.cz, Facebook: Balaton – Vítkov

• Rodiče by měli vždy vědět kam a s kým jde jejich dítě.
• Pokud je to možné chodit ven s kamarády, protože je to
zábavnější a bezpečnější.
• Vyhýbat se málo osvětleným místům, opuštěným domům,
zbořeništím nebo hustému porostu.
• Nikdy nemluvit s cizími lidmi, nikam s nimi chodit ani kdyby
tvrdili, že je poslali rodiče.
• Vždy říci NE, když někdo nabízí cigarety, alkohol nebo
drogy. Od cizích lidí nebrat bonbóny ani jiné sladkosti.
• Nikdy si nehrát se zápalkami nebo zapalovačem.
• Naučit se přesně adresu svého bydliště, telefonní číslo
domů a telefonní číslo rodičům do práce.
• Zapamatovat si důležitá telefonní čísla, kam je možné se
obrátit a požádat o pomoc. Používat je pouze tehdy, když
se někdo vážně zraní, někde hoří nebo při jiném závažné
jednání:
150 (Hasiči) - BEZPLATNÉ VOLÁNÍ
155 (Záchranná služba) - BEZPLATNÉ VOLÁNÍ
158 (Policie ČR) - BEZPLATNÉ VOLÁNÍ
556 312 277, 603 262 069 (Městská policie Vítkov)
556 300 333 (Policie ČR)
• O každé nepříjemné situaci je vhodné uvědomit rodiče,
učitele nebo jinou dospělou osobu, které se dá důvěřovat.
Je možné také využít bezplatnou telefonní Linku bezpečí,
tel. č. 800 155 555.

Nabídka akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ
12. 7.
20.00 hod.

COUNTRY ZÁBAVA S KAPELOU SMEČKA
Autokemp Balaton

13. 8.
17.30 hod.

TJ VÍTKOV – SFC OPAVA
Sportovní areál

25. 7.
20.00 hod.

LADIES PARTY PRO ŽENY
Autokemp Balaton

16. 8.
20.00 hod.

TRAVESTI SHOW DIVOKÉ KOČKY
Autokemp Balaton

26. 7.
21.00 hod.

NEFŇUKEJ, VEVERKO
Letní kino
Parčík za kulturním domem ve Vítkově.

23. 8.
20.00 hod.

BOLEK A LOLEK NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
Letní kino
Parčík za kulturním domem ve Vítkově.

2. 8.
10.00 hod.

TRADIČNÍ TURNAJ V PLÁŽOVCE
Městské koupaliště ve Vítkově

30. 8.

2. 8.
14.00 hod.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA
Vstupné: 50 Kč, děti do 120 cm zdarma
Bohatý doprovodný program

HELLAX OPEN AIR S LUMÍREM
MOŘKOVSKÝM
Autokemp Balaton

3. 10.

SHOW ZDENKA IZERA V KULTURÁKU
Pořádá Autokemp Balaton

10. éervence 2014 v 19.00 hodin
Vstupné 100 Ké
Zahrada knihovny Vítkov,

pąi nepąíznivém poéasí velký sál KD
Obéerstvení zajišt÷no

Koncert
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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
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61 x 67 mm
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125 x 67 mm
240 Kč
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125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH
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