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Zasedání krajské rady ve Vítkově
Jindřich štreit: na tělo

Cena: 6 Kč
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NOVINKY LETOŠNÍHO ROKU
Asi není jediného vítkovského občana, který by nevěděl
o rekonstrukci našeho koupaliště. Veškeré stavební práce byly
provedeny už v minulém roce a v současnosti vyřizujeme potřebné
doklady k tomu, aby bylo koupaliště v létě otevřeno. Taky pracujeme
na tom, aby byla návštěvníkům k dispozici nová skluzavka. Ale
nevíte jednu velmi zásadní informaci, která ovlivní provoz. Při
výkopových pracích jsme narazili na pramen. K našemu údivu je ten
pramen termální. Velice nás to potěšilo, protože tím budeme moci
provozovat koupaliště celý rok. Pokud se nám podaří zrekonstruovat
převlékárny a sociální zařízení, protože stávající je pouze pro provoz
v létě, tak po letních prázdninách nebudeme muset provoz ukončit.
Plynule budeme pokračovat dál.

Vzorky termální vody jsme poslali na rozbor do laboratoří
Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní s napětím
očekáváme výsledky. Pokud by byly potvrzeny léčebné účinky, tak
bychom začali uvažovat o výstavbě lázní.
Náš městský úřad přichází rovněž s inovativním přístupem
k vyřizování pasů, občanských i řidičských průkazů, živnostenských

listů, … prostě všeho, co v současné době zajišťují naši zaměstnanci.
A v čem spočívá ta zásadní změna? Vláda, poslanci i ministerstva
jdou cestou digitální, tedy prostřednictvím internetu. Jejich cílem
je do budoucna umožnit, aby si občané po digitální síti vyřídili
všechny záležitosti z pohodlí domova. Toto je i naším cílem, ale
zvolíme jiný a pro občany jistě příjemnější a vstřícnější způsob. Od
1. 5. 2018 bude zprovozněna telefonní linka, která bude fungovat
nepřetržitě po celých 24 hodin. Pokud bude občan potřebovat něco
na našem úřadě vyřídit, tak v kteroukoliv denní nebo noční hodinu
může zavolat na zmíněnou telefonní linku a sdělí operátorovi svůj
požadavek. Poté, nejpozději do půl hodiny, se k občanovi dostaví
úředník s veškerou technikou (počítač, kopírka, tiskárna, fotoaparát
a nezbytné razítko). Požadovanou záležitost vyřídí úředník přímo
v pohodlí domova občana.
Pokud máte po ruce tužku, tak si můžete poznamenat telefonní číslo
nonstop linky – osmnulaosmnulaosmosmosmnula.

Sepsáno ve Vítkově 1. dubna 2018
Pavel Smolka
starosta města

ANKETA STROM ROKU 2018
letos hledá živoucí symboly demokracie a svobody
Nadace Partnerství vyhlašuje již sedmnáctý ročník celostátní ankety
Strom roku, letos navíc s podtitulem Stromy svobody. „V letošní
edici bude veřejnost na místo libovolných stromů přihlašovat Stromy
svobody jako symboly nezávislosti a demokratických hodnot, na
kterých vyrostly tyto stromy i naše země,“ přibližuje hlavní novinku
ankety její koordinátorka Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.
Navrhnout kandidáta na Strom roku 2018 může kdokoli – jednotlivci,
rodiny, sdružení, ﬁrmy, školy i celé obce, a to od 21. března do 30.
dubna na www.stromroku.cz.
Edice Stromů svobody byla zvolena s ohledem na letošní sté
narozeniny nezávislé republiky. „Typicky se jedná o lípy, které se
sázely na oslavu vzniku Československa v letech 1918, 1919
a 1928 ale také později, po skončení nacistické okupace nebo
v rámci pražského jara. Pomoci s hledáním takových stromů mohou
obecní kronikáři, pamětníci nebo okresní archiv,“ rozvádí změny
v anketě Andrea Krůpová.
Z došlých přihlášek poté porota vybere dvanáct ﬁnalistů, kteří
budou moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování.
Výtěžek z něj pak putuje zpět ke komunitám, které strom přihlásily.
Anketa je tak příležitostí, jak získat pro stromy odborné ošetření od
ﬁrmy Prostrom Bohemia nebo ﬁnance na výsadbu nových.
Vítězný exemplář navíc postoupí do mezinárodního kola Evropský
strom roku. „Českou republiku v ní letos reprezentuje majestátní
ořešák z Kvasic. To, zda porazil konkurenci z dalších dvanácti států,
se dozvíme v Bruselu právě v den spuštění nominací do letošního
ročníku Stromu roku 21. března,“ odkrývá evropský rozměr ankety
Andrea Krůpová.
K československému jubileu letos Nadace Partnerství zároveň

plánuje vytvořit putovní výstavu, která bude mapovat současnost
i historii Stromů svobody. „Zajímá nás nejenom současná podoba
stromů, ale právě i jejich často pohnutá historie, včetně historických
fotograﬁí, kterými bychom mohli výstavu obohatit. Tyto stromy jsou
živoucí součástí naší minulosti i současnosti a chceme, aby mohly
vyprávět své příběhy i dalším generacím,“ podtrhuje význam stromů
v anketě ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.
Jak přihlásit strom do ankety:
1. Zjistěte základní parametry stromu (druh, stáří, obvod kmene,
lokalita, GPS souřadnice…).
2. Vypátrejte z kronik, knih a od pamětníků příběh stromu.
3. Pořiďte fotograﬁe stromu a přidejte fotky z jeho historie.
4. Zapojte do tvorby přihlášky školu, spolky i nadšence všech
generací.
5. Vymyslete, co byste udělali s výtěžkem hlasování (ošetření
stromu, výsadby, naučná cedule apod.).
6. Vyplňte do 30. dubna on-line přihlášku na www.stromroku.cz
Bližší informace o celostátní anketě Strom roku 2017: www.
stromroku.cz
Facebook: http://www.facebook.com/anketastromroku
Kontakt
Andrea Krůpová, koordinátorka ankety Strom roku, andrea.
krupova@nap.cz, 515 903 131, 775 856 359
David Kopecký, kontakt pro média, david.kopecky@nap.cz, 731 583
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Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou zprávy z jednání rady města ze dnů 20. 2.
2018 a 13. 3. 2018 a také jednání zastupitelstva ze dne 21. 2.
2018.
Každoročně na lednovém zasedání zastupitelstva jednotlivé odbory
a oddělení předkládají zastupitelům své zprávy o činnosti za uplynulý
rok.
Jedním z dalších nejvíce diskutovaných bodů jednání jsou
individuální dotace. Jedná se o přerozdělení částky 700 tisíc korun
mezi organizace, spolky či jednotlivce, a to na kulturní, sportovní či
jiné aktivity. Samotní zájemci mají možnost své žádosti obhájit před
ﬁnančním výborem a ten poté svůj návrh předloží zastupitelstvu ke
schválení. V prvním pololetí bylo rozděleno cca 650 tis. Kč.
Dále bylo schváleno poskytnutí dotací Renarkonu o.p.s Ostrava,
na činnost bezprostředně související s terénním programem
v oblasti drogové prevence v našem městě. Taktéž byly schváleny
další dotace, a to Fokusu Opava z.s, Středisku rané péče Ostrava,
Eurotopii CZ Opava, Domovu Vítkov p.o, Elim Opava o.p.s.
a Středisku volného času Vítkov p.o. Jedná se o organizace
poskytující sociální služby našim občanům.
Město Vítkov prostřednictvím městské police zajišťuje na základě
veřejnoprávní smlouvy odchyty opuštěných a toulavých zvířat pro
obec Větřkovice a Čermná ve Slezsku. V roce 2017 bylo v každé
z těchto obcí odchyceno jedno zvíře. Náklady s tímto spojené si
hradí obce. Tuto zprávu vzali zastupitelé na vědomí.
V domě na Budišovské ulici 877 ve Vítkově bude instalován nový
výtah, zejména proto, že ten původní nezastavoval v přízemí
a občan musel jít do prvního nadzemního podlaží. V tomto domě
bydlí převážně senioři a město dále zvažuje, že byty bude přednostně
přidělovat pouze této cílové skupině. Cena výtahu je téměř 1,5 mil.
korun.
Již druhým rokem plánujeme vybudování parkoviště v Pivovarské
ulici (u Rákosničkova hřiště). Vzhledem k tomu, že v místě je
distribuční zařízení elektrické energie, tak byla schválena smlouva
se společností ČEZ a.s. o jeho přeložení, aby se mohla výstavba
parkoviště realizovat.
Město Vítkov je majitelem areálu bývalé střední školy na Podhradí.
Rada města schválila vyhlášení záměru na pronájem jednotlivých
budov, případně celého areálu. Způsob využití nebyl stanoven.
Rada dále schválila výběr nabídky na zakoupení ručního laserového

Cyklus vlastivědných
přednášek o Vítkovsku
Miluji region, ve kterém jsem se narodil, vyrostl, vystudoval a také
naplno žiju, a proto jsem se rozhodl uspořádat cyklus tří přednášek,
které představí Vítkovsko trochu jinak, než jej známe. První
přednáška se uskuteční již ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 17 hodin
v sále Městské knihovny ve Vítkově. Přivítáme profesora Zdeňka
Jiráska ze Slezské univerzity v Opavě, který zachytí hlavní historické
mezníky Vítkovska, jakožto speciﬁckého regionu českého Slezska.
Nastíní největší zajímavosti, vysvětlí nejdůležitější okamžiky
a zaměří se na novodobý vývoj našeho regionu. Dozvíme se, čím
je Vítkov speciﬁcký, jaké okamžiky byly v novodobých dějinách
zásadní a na co můžeme být hrdí.
Další přednášky se budou týkat architektury a archeologie Vítkovska.
Mým cílem je zasadit region do kontextu českého státu a představit
Vítkovsko jako oblast s pestrou minulostí, která nám pomůže
pochopit dnešní stav. Ostatně neříká se nadarmo, že díky minulému
poznáváme současné.
Pro všechny návštěvníky přednášek bude připraveno drobné
občerstvení a odnesete si sebou domů skvělou náladu.
Radek Huška
pořadatel cyklu přednášek

měřiče pro městskou policii, která jej bude využívat k měření
rychlosti ve Vítkově a v místních částech, a to na rizikových místech
se zvýšeným výskytem chodců. Tato místa byla schválena Policií
ČR.
V souvislosti s výstavbou nových rodinných domků ve Vítkově
v Těchanovické ulici ve směru na Lhotku, rada i zastupitelé vzali
na vědomí časový horizont pro vyhotovení projektové dokumentace
na inženýrské sítě. Zjednodušeně napsáno – chtěli bychom ještě
v letošním roce začít s prodejem pozemků na výstavbu rodinných
domků, kterých bude v této lokalitě sedm.
Rada dále vzala na vědomí vyhodnocení hospodaření svých
příspěvkových organizací za rok 2017, a to Technických služeb
Vítkov, Správy bytového fondu Vítkov, Základní školy a gymnázia
Vítkov, Mateřské školy Vítkov a Střediska volného času Vítkov.
Dále rada schválila pronájem prodejny potravin a pohostinství
v Klokočově stávající nájemkyni, která tam mimo jiné provozuje také
poštovní služby pro místní občany.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Veřejné schůze
Jako již každoročně, tak i letos se budou konat v místních
částech veřejné schůze, kterých se bude účastnit vedení města,
zástupci místní samosprávy a zaměstnanci MÚ nebo TS Vítkov.
Občané budou seznámeni se závěry z minulých jednání a také
budou mít možnost vznést připomínky a požadavky.
Termíny:
16.4.

17.00

Klokočov

sokolovna

17.4.

17.00

Zálužné

budova HZS

18.4.

17.00

Nové Těchanovice,
Lhotka

společenská
místnost NT

19.4.

17.00

Podhradí

Bar u vody

23.4.

17.00

Prostřední Dvůr

společenská
místnost

26.4.

17.00

Jelenice

KD
Oldřich Huška
1. místostarosta

Práce na rekonstrukci silnice II/442
Budišovská, Oderská ve Vítkově zahájeny
Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb podává souhrnnou informaci o rozsahu a termínech omezení silničního provozu na silnici
č. II/442 (Budišovská, Oderská), místní komunikaci Lidická a místní komunikaci Úvozní ve Vítkově částečnou - úplnou uzavírkou
silničního provozu s souvislosti se stavbou
„Vítkov, ul. Budišovská, Oderská
– výměna vodovodu“ a stavbou
„Rekonstrukce silnice II/442 - průtah“
Částečná uzavírka v souvislosti s výměnou vodovodu
Budišovská od 19. 3. do 6. 4. 2018
• v úseku od křižovatky s komunikací k sídlišti v Budišovské ulici po záliv autobusové
zastávky (vždy po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky
za pomoci světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ)
Oderská od 26. 3. do 25. 5. 2018
• v úseku od křižovatky Švermova po komunikaci Úvozní (vždy po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky
za pomoci SSZ
Částečná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Budišovská od 26. 3. do 31. 7. 2018
• oprava propustku v úseku cca 50m pod železničním přejezdem
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky
za pomoci SSZ
Budišovská od 9. 4. do 30. 6. 2018
• oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská - Wolkerova
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky
za pomoci SSZ
• v době uzavření Budišovské ulice v souvislosti s výměnou vodovodu bude SSZ umístěno i na komunikaci Wolkerova
Oderská od 23. 4. do 28. 4. 2018
• oprava propustku v úseku u sběrny druhotných surovin
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky
za pomoci SSZ
Oderská od 2. 5. do 29. 7. 2018
• výměna silničních obrub a vpustí v úseku
od Švermovy ulice po konec obce (po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci dopravního zařízení a značení
podle vzorového schématu B3 TP 66
Oderská od 2. 5. do 31. 8. 2018
• oprava opěrné zdi „u mlýna“
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky
za pomoci SSZ
Budišovská od 1. 7. do 29. 7. 2018
• výměna silničních obrub a vpustí v úseku
od železničního přejezdu po náměstí, resp.
po křižovatku s Oderskou ul. (po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozov-

ky za pomoci dopravního zařízení a značení
podle vzorového schématu B3 TP 66
Úplná uzavírka v souvislosti s výměnou
vodovodu
Budišovská od 3. 4. do 31. 5. 2018
• od zálivu autobusové zastávky po náměstí,
resp. po křižovatku s Oderskou ulicí
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice
a Vítkov, DTTO v opačném směru
• bude umožněn vjezd a výjezd vozidlům ze
všech ramen přilehlých komunikací
Lidická od 17. 4. do 31. 5. 2018
• v úseku křižovatky s Oderskou ulicí
• průjezd Oderskou a Opavskou ulicí bude
zachován za pomoci dopravního zařízení
a značení
• objízdná trasa vedena po Husově a Vodní
ulici, DTTO v opačném směru
Úvozní od 1. 4. do 25. 5. 2018 - v době
nezbytně nutné při podélných výkopech
v Oderské ulici
• v úseku křižovatky s Oderskou ulicí
• průjezd Oderskou ulicí bude zachován
• objízdná trasa vedena po Husově, Bezručově, Skřivánčím poli a Hřbitovní ulici, DTTO
v opačném směru
Úplná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Oderská, Úvozní od 27. 7. do 14. 8. 2018
• frézování povrchu + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od komunikace Švermova po konec obce
• objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t mimo
BUS přes obec Heřmánky, Heřmanice, Kaménka, Vítkov, DTTO v opačném směru za
pomoci dopravního zařízení a značení
• objízdná trasa pro vozidla do 7,5t včetně BUS přes místní část Klokočov, DTTO
v opačném směru
• objízdná trasa pro Úvozní ulici vedena po
Husově, Bezručově, Skřivánčím poli a Hřbitovní ulici, DTTO v opačném směru
• po ukončení frézování bude umožněn
příjezd k nemovitostem, mimo vyznačené
úseky pracovních míst pro pokládku nového
povrchu vozovky
Budišovská od 15. 8. do 16. 8. 2018
• frézování povrchu v úseku od železničního přejezdu po náměstí, resp. po křižovatku
s Oderskou ulicí
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice,
Vítkov, DTTO v opačném směru
• podél náměstí včetně úseku křižovatky
s Oderskou bude frézování probíhat se zachováním provozu, vjezd do prostoru náměstí, tedy parkoviště, bude umožněn
• mimo označená pracovní místa pro frézování bude příjezd k jednotlivým nemovitostem umožněn

Budišovská od 17. 8. do 22. 8. 2018
• recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od železničního přejezdu po vjezd k autodopravcům
(Hutník, Šindelář)
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice
a Vítkov, DTTO v opačném směru
• mimo označené pracovní místo pro recyklaci a nový povrch, tedy od vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář) po křižovatku
s Oderskou ulicí, bude provoz zachován
Budišovská od 23. 8. 2018 do 30. 8. 2018
• recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky v úseku od vjezdu
k autodopravcům (Hutník, Šindelář) po křižovatku s Oderskou ulicí
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice,
Vítkov, DTTO v opačném směru
• mimo označená pracovní místa pro recyklaci a nový povrch, tedy od železničního přejezdu ke vjezdu k autodopravcům (Hutník,
Šindelář), bude provoz zachován
• v době uzavření vjezdu na náměstí bude
zřízen vjezd nový, a to ze silnice Opavská
(bezprostředně u křižovatky s Oderskou ulicí.)
Částečná uzavírka v souvislosti s rekonstrukci silnice
Oderská dne 16. 8. 2018
• frézování v prostoru křižovatky Budišovská
– Oderská a dále v úseku cca 80m od této
křižovatky ve směru po Oderskou ulici
• objízdná trasa vždy po polovině vozovky,
provoz řízen způsobilou a dostatečně poučenou osobou
Oderská od 31. 8. do 1. 9. 2018
• pokládka nového povrchu vozovky v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská
a dále v úseku cca 80m od této křižovatky
ve směru po Oderskou ulici
• objízdná trasa vždy po polovině vozovky,
provoz řízen SSZ
Obecné informace:
1. Do všech úseků uzavírek se v odůvodněných případech umožní bezpečný příjezd
vozidlům integrovaného záchranného systému.
2. Do všech úseků uzavírek bude umožněn
příjezd vozidlům zásobování k jednotlivým
provozovnám pouze ojediněle a v odůvodněných případech, a to vždy po dododě se
staviteli. To platí i pro zvýšenou frekvenci vozidel zásobování provozu LIDLU v nočních
hodinách (20:00 - 06:00 hod.)
V ostatních případech nebude vjezd umožněn, to se týká i vozidel uživatelů nemovitostí, kterých se stavba dotkne. Pro tyto případy se ponechá možnost parkování na všech
parkovištích města.
3. Přístup k jednotlivým nemovitostem
dotčených stavbou bude zachován.

4. Technické služby Vítkov zajistí a veřejnosti v dostatečném předstihu oznámí způsob vývozu odpadů z popelových nádob a kontejnerů.
5. Po dobu úplných uzavírek bude zastávka autobusu Vítkov, náměstí (u Lidlu), linka č. 900236 přemístěna na autobusové stanoviště (nádraží) v Opavské ulici.
Kontaktní osoby:
Zhotovitel stavby výměny vodovodu: LXM Group a.s., Malostranská
579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, stavbyvedoucí Kamil Juřica,
tel. 734 314 946.
Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice: STABAG a.s. o.z. Morava,
oblast Sever, Krnovská 136, 747 07 Opava - Jaktař, stavbyvedoucí
Radovan Kroča, tel. 602 537 405.
Pracovník silničního správního úřadu při MěÚ ve Vítkově Jiří Grigier,
tel. 553 312 245.
Zpracoval: Jiří Grigier

Svoz objemového odpadu
z domácností - duben 2018
Vlečka
přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.
06. 04.

20. 04.

27. 04.

Odvezena
v ranních
hodinách

placená inzerce

Místo

09. 04.

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

23. 04.

Podhradí – Slezský hotel, prodejna, u Dubu
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov – u požární zbrojnice

30. 04.

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou
Nové Těchanovice

KONTEJNERY NA
TEXTIL, OBUV A HRAČKY
Od 19. března 2018 jsou ve Vítkově opět umístěny kontejnery
na sběr textilu, obuvi a hraček. V první fázi bude umístěno 10 ks
kontejnerů, do konce měsíce dubna 2018 bude umístěno zbývajících
6 kontejnerů. Kontejnery budou umístěny na místa, kde byly již
v minulosti.
V první fázi se jedná o tato místa:
1) Opavská ul. - parkoviště u nemocnice
2) Selská ul. – kontejnerové hnízdo nad kotelnou
3) Těchanovická ul. – kontejnerové hnízdo u hlavní cesty
4) Opavská ul. – kontejnerové hnízdo na parkovišti nad nákupním
střediskem
5) Budišovská ul. – kontejnerové hnízdo za městským úřadem
6) Komenského ul. – ve sportovním areálu (vedle minigolfu)
7) Lidická ul. – parkoviště naproti ZUŠ
8) Klokočovská ul.- parkoviště vedle nádraží ČD
9) Skřivánčí pole – kontejnerové hnízdo u zahrádek
10) Klokočov – kontejnerové stání u obchodu

PŘIJÍMÁME
VŠEOBECNÉ SESTRY,
PRAKTICKÉ SESTRY,
OŠETŘOVATELE
pro detašované pracoviště
ve VÍTKOVĚ
Nabízíme:
• Příjemné pracovní prostředí
• Motivující mzdu
• Vysoký náborový příspěvekĪ<ĔĬď5ĮİĨĩđ>7İ
• 5 týdnů dovolené + 3 dny volna navíc

Více informací na
nemocnicenovyjicin.agel.cz/kariera

POJĎTE DO TOHO!
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT:
Tel.
602 333 224
Email
kariera@nnj.agel.cz
Adresa Purkyňova 2138/16,
741 01 Nový Jičín

placená inzerce

Ve druhé fázi se bude jednat o tato místa:
1) Fučíkova ul. - „u bývalého obchodu“
2) Wolkerova ul. – u lékárny
3) Budišovská ul – na sídlišti u pizzerie
4) Budišovská ul. – odbočka ke garážím
5) Oderská ul – u křižovatky s ul. Vodní
6) Nové Těchanovice – u zastávky MHD

Městská policie
Vítkov v únoru

CZECH POINT – ZMĚNA
Chodili jste si pro výpisy z Czech Pointu do vítkovského
informačního centra?
Od 1. května dochází ke změně a služba bude poskytována
v jiných prostorách Městského úřadu ve Vítkově:
- budova č. 7, kancelář č. 103 – matrika (přízemí),
- budova č. 4, kancelář č. 301 – obecní živnostenský úřad (2.
patro).
Otevírací doba
Kancelář č. 103 – matrika
Pondělí a středa: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod.
Pátek: 8.00 – 11.30 hod.
Kancelář č. 301 – obecní živnostenský úřad
Pondělí a středa: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 11.30 hod.
Ve Vítkově je služba Czech Pointu poskytována také Českou
poštou.

Letní otevírací doba IC Vítkov
S blížící se letní turistickou sezonou rozšiřujeme otevírací dobu
vítkovského informačního centra.
Od 1. května do 30. září bude informační centrum otevřeno také
v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. V době svátků je IC uzavřeno.

UPOZORNĚNÍ
Do 16. dubna se budou na IC ve Vítkově shromažďovat
háčkované chobotničky pro nedonošené děti. Děkujeme všem
ženám, které se do projektu zapojily.

Krátce po půl osmé večerní 3. února přijala MP Vítkov oznámení
o krádeži zboží v jedné z provozoven v Opavské ulici. Po příjezdu
na místo bylo zjištěno, že pachatelem krádeže je 28letá žena
z Vítkova, která se pokusila přes pokladní zónu pronést pod
oblečením zboží v celkové hodnotě 53 Kč. Strážníci u ženy
provedli rovněž dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní
s hodnotou přes 3 promile alkoholu v dechu. Zboží bylo vráceno
zpět neporušené do prodeje a žena se nyní bude u správního
orgánu zodpovídat z přestupku proti majetku, za který jí v případě
uznáni viny hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč a v případě
opakovaného přestupku až do výše 70 000 Kč.
11. února téměř v jednu hodinu v noci přijali strážníci oznámení
o hlučné skupince osob, která rozhazuje odpadkové koše
v Opavské ulici v okolí areálu střední školy. Hlídka MP Vítkov byla
na místě do 2 minut, přičemž zjistila, že se zde pohybuje větší
skupinka pokřikujících osob. Konkrétně se jednalo o dvě skupiny
osob, které se vzájemně obviňovaly z útoku, ke kterému mělo dojít
před příjezdem strážníků. Strážníci se pokusili obě skupinky osob,
které byly zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, od
sebe oddělit a sjednat pořádek. Z důvodu výskytu většího počtu
osob byla rovněž na místo přivolána hlídka Policie ČR. Na místě se
nacházel jeden občan Vítkova ve věku 33 let vyžadující zdravotní
pomoc. Strážníci mu ji poskytli přivoláním zdravotní služby. Při
ošetřování v sanitním vozidle se dotyčný začal chovat agresivně
vůči zdravotnickému personálu a rovněž vůči strážníkovi, a proto
mu byla přiložena pouta. Jeden ze strážníků rovněž poskytnul
doprovod osádce sanitního vozidla do doby vyšetření tohoto muže
na chirurgickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Uvedeným
incidentem se nyní zabývá Policie ČR pro důvodné podezření ze
spáchání přečinu výtržnictví.
Z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její
pravomoci a dále přečinu užití násilí v úmyslu působit na výkon
pravomoci úřední osoby je podezřelý 29letý muž z Vítkova,
který 13. února po osmé hodině večerní nehodlal opustit jednu z
provozoven v Opavské ulici. Strážníci muže vyzvali, aby provozovnu
opustil, on uposlechl. Zároveň byl poučen o chování na veřejnosti
a možnosti umístění na protialkoholní stanici v Opavě při narušování
veřejného pořádku. Jelikož muž následně obtěžoval personál
další nedaleké provozovny, kde se dožadoval rovněž podání
alkoholických nápojů, bylo strážníky rozhodnuto o jeho umístění
na PZS Opava k vystřízlivění. Muži byly v dechu naměřeny téměř
3 promile alkoholu. Při provádění úkonů na místě se muž začal
chovat agresivně. Jelikož se strážníky odmítal další spolupráci,
byla mu přiložena pouta. Poté byl převezen na služebnu MP Vítkov
k provedení úkonů, potřebných k dodání na PZS Opava, kde muž
bezdůvodně fyzicky napadl jednoho ze strážníků. Muž skončil na
zemi a následně opět v poutech. Jelikož při tomto zákroku došlo
ke zranění osoby na hlavě, byla muži poskytnuta první pomoc tak,
že na služebnu MP Vítkov byla přivolána zdravotnická služba.
Po ošetření byl muž dopraven do Slezské nemocnice v Opavě
k dalšímu vyšetření a později byl dodán na PZS k vystřízlivění. Za
přestupek proti veřejnému pořádku nyní hrozí muži pokuta až do
výše 10.000 Kč. V případě, že bude uznán vinným i z přečinu užití
násilí vůči úřední osobě, hrozí mu odnětí svobody až na 4 léta.
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,
spáchaného vykonáváním činnosti, která mu byla rozhodnutím
správního orgánu zakázána, je podezřelý 27letý muž z Vítkova,
který 22. února mezi druhou a třetí hodinou odpolední řídil osobní
vozidlo, ačkoliv mu byl vysloven zákaz řízení. Uvedeného muže
si všiml operátor kamerového systému, který jeho neoprávněnou
jízdu řádně zdokumentoval a později postoupil Policii ČR.
V případě uznání viny muži hrozí odnětí svobody až na dvě léta.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Dluhová poradna Vítkov
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774

O dluhové pasti
Všude kolem nás jsou jen upoutávky na úvěry. Čtete noviny, najdete
reklamu na úvěr, přihlašujete se na e-mail, objeví se reklama na
úvěr. Snadno se můžeme nechat zlákat upoutávkami, vždyť přeci
vypadají tak výhodně, peníze budeme mít rychle a snadno. Jak lákavé. Půjčíme si tedy... Najednou se změní situace, přijdeme o práci
nebo přijde nemoc a my nemůžeme splácet své závazky. Nevíme
co dál, vezmeme si tedy další úvěr, abychom zaplatili ten první a už
jsme v tom až po uši, dostali jsme se do dluhové pasti. Najednou
chodí upomínky, výzvy, tlak na zaplacení roste až přijde exekuce.
Z příjmů nám strhávají nemalé peníze, tak tak nám ze zbytku zůstává na základní životní potřeby, ale cesta z tohoto kruhu je v nedohlednu. Cítíme tlak a jsme ve stresu. Co budeme teď dělat? Kdo
nám pomůže? Na koho se můžeme obrátit?
Jako příklad naší práce si přečtěte příběh paní Emy.
Paní Ema byla šťastná, zamilovaná, s partnerem budovali rodinné
zázemí. Ema si vzala půjčku na opravu bytu 150.000 Kč, aby vytvořila teplo rodinného krbu pro sebe, partnera a dceru, která se jim narodila. Tyto půjčky splácela společně se svým partnerem. Osud paní
Emě však nepřál a po nějaké době se s partnerem rozešli. Paní Ema
najednou zůstala sama na placení půjčky, jejíž splátka byla vysoká.
Půjčila si tedy další peníze, aby mohla rychle zaplatit první splátku.
Najednou se ocitla v situaci, kdy se svým příjmem 12.000 Kč neměla
na zaplacení nájmu bytu, měla živit sebe, dceru a na druhou stranu
ještě úhrada splátek, které převyšovaly její příjem. Přestala tedy platit. O pár let později po několika neúspěšných výzvách najednou začali paní Emě srážet ze mzdy jednotlivé závazky, které již přešly do
exekuce. Výše veškerých jejich dluhů nyní činila 350.000 Kč. Paní
Ema věděla, že pokud s tím něco neudělá, bude takto splácet ještě
mnoho let. Také myslela na svou dceru, které by chtěla dopřát víc,
než si nyní mohla dovolit. Rozhodla se tedy navštívit naši poradnu,
aby zjistila, jaké má možnosti.

Když jsme si v poradně vyslechly příběh paní Emy, hledaly jsme
spolu s ní vhodná řešení její situace. Jedním z nich bylo podání
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, zkráceně osobní bankrot. Paní Emě byly vysvětleny podmínky
osobního bankrotu, jeho výhody i nevýhody. Paní Ema zjistila, že za
5 let, kdy bude sice muset vyjít s nezabavitelnou částkou 9.100 Kč,
zaplatí věřitelům 31% svých závazků ve výši 109. 000 Kč. Po těchto
5 letech a řádném plnění podmínek jí bude odpuštěn zbytek dluhu
241.000 Kč a paní Ema bude moci se svou dcerou začít od začátku
bez dluhů. Toto řešení se paní Emě zamlouvalo, začala tedy s námi
spolupracovat. Společně jsme na schůzkách dali dohromady její závazky a podklady potřebné k podání návrhu na povolení oddlužení.
Toto se nám během pár dní podařilo a my jsme mohly sepsat návrh.
Po spolupráci s paní Emou jsme návrh podaly ke Krajskému soudu
v Ostravě. Netrvalo dlouho a návrh byl u soudu povolen. Paní Emě
každý měsíc zůstává nezabavitelná částka a zbytkem platí své závazky.
Paní Ema je nyní klidnější, nevyvíjejí na ni nátlak exekutoři a věřitelé. Její životní úroveň se zvýšila a ona nyní může své dceři dopřát
více, než mohla před podáním návrhu. S paní Emou jsme pravidelně
v kontaktu a jsme moc rády, že se jí i její dceři dobře daří.
Přišel vám příběh paní Emy povědomý? Dostali jste se do podobné
situace? Nebo znáte někoho, kdo je v této situaci?
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás, spolupráce probíhá
zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.
Kontakty:
Charita Odry, Komenského 169, 749 01 Vítkov
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Telefon: 604 645 378
Sociální pracovnice
Bc. Svatava Baierová
E-mail: svatava.baierova@odry.charita.cz
Telefon: 736 200 228

Poděkování míří do Vítkova
Ředitel moravskoslezské policie plk. Mgr. Tomáš Kužel
poděkoval 2. března 2018 za dlouholetou službu nejdéle
sloužícímu moravskoslezskému policistovi. Je jím ppor.
JUDr. Jiří Janeček, vedoucí oddělení kriminalistické
techniky Opava. Kolega slouží v našich řadách úctyhodných
pětačtyřicet let, do služebního poměru byl přijat právě
v březnu. Plk. Tomáš Kužel udělil za dlouholetou službu
panu ppor. Jiřímu Janečkovi medaili krajského ředitele. Pan
Jiří Janeček po svém nástupu sloužil na obvodním oddělení,
později byl kriminalistou oddělení obecné kriminality.
Dvě desítky let se již věnuje specializaci kriminalistické
techniky. Ta v uplynulých desetiletích doznala změn.
Vývoj kriminalistické techniky přinesl i možnost vyhledání
a zjištění drobných, mnohdy neviditelných stop, které pak
díky činnosti expertů znamenají kýžené důkazy, směřující
k identiﬁkaci pachatele. Nové metody, postupy i možnosti
této specializace však samozřejmě kladou zvýšené
nároky na zručnost, dovednost, znalosti i odbornost
kriminalistických techniků.
Na déle sloužící kolegy nezapomínáme, každoročně jsou
oceňování například v závěru roku při slavnostním ocenění
našich nejlepších. Nejinak tomu bylo u pana Jiřího Janečka,
který z rukou krajského ředitele moravskoslezské policie převzal ocenění již v roce 2014.
mjr. Mgr. Gabriela Holčáková
vrchní komisař

Odešel učitel, kolega a kamarád
11. března 2018 nás
navždy
opustil
náš
kolega
a
kamarád,
pan Miroslav Bučánek,
dlouholetý učitel Základní
umělecké
školy
ve
Vítkově. Narodil se 19.
listopadu 1955, vyrůstal
v Odrách a po studiu na
ostravské
konzervatoři
nastoupil v roce 1977 do
vítkovské hudební školy
jako učitel dechových
nástrojů. V roce 1981 se
stal zástupcem ředitele
a v této fukci setrval až
do roku 2012. Během
svého působení vychoval
spoustu nadšených a aktivních muzikantů, řadu svých žáků připravil
na profesionální dráhu a nelze opomenout také úspěchy jeho žáků
v soutěžích a přehlídkách. Byl členem dechového orchestru při
ZUŠ Vítkov, později jeho druhým dirigentem a po odchodu dirigenta
Vojtěcha Bublíka do důchodu převzal jeho vedení zcela. Žáci
i kolegové na něj mohou vzpomínat jako na člověka někdy možná
přísného, ale spravedlivého, čestného, pracovitého, spolehlivého a
ochotného vždy podat pomocnou ruku. Proto nás všechny bolestně
zasáhla zpráva o jeho předčasném odchodu do hudebního nebe.
I přesto, že odešel, v našich vzpomínkách zůstane...

Málokdo přehlédl jeho vysokou, urostlou postavu... Byl prostě
předurčen k tomu místu za dirigentským pultem, kde jsme ho
vídali, a mohli se společně těšit z dechové hudby, která po dlouhá
léta patří k našemu městu. Žádná významná akce ve městě se
bez ní neobešla. Celý profesní život pana Miroslava Bučánka byl
s tímto orchestrem spjat, v něm hrál, ten posléze řídil, a takto si
ho my, jeho spoluobčané, budeme pamatovat. Děkujeme.

Lenka Šimerová

Marie Mikulíková

Základní umělecká škola ve Vítkově a SRPŠ ZUŠ Vítkov
vás zvou na

JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA

Koná se v úterý 17. dubna 2018 v 17.00 hodin
v koncertním sále ZUŠ Vítkov

25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

25. dubna 2018 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání nalezenete na úřední desce města
Vítkova a na webových stránkách města
www.vitkov.info

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
A VÝSTAVU
ÚTERÝ 24. DUBNA 2018 V 17.00 HODIN
KONCERTNÍ SÁL ŠKOLY
placená inzerce

SOUTĚŽ S BARTEM
SIMPSONEM

V prosinci 2017 děti prostřednictvím naší knihovny soutěžily o deset
ročních předplatných komiksového časopisu Barta Simpsona.
Stačilo namalovat obrázek ze života této známé kreslené rodinky.
Soutěž probíhala v rámci celé republiky a jsme moc rádi, že jedním z oceněných se stal mladý čtenář naší knihovny - Lukáš Vícha
z Vítkova. Moc gratulujeme.

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ

Společně o bezpečnosti i zdravém
životním stylu

Cítit se bezpečně a upevnit si své zdraví – to byl hlavní cíl
společného česko-polského projektu.
Senioři z Vítkova a Kalet se setkali během společného projektu
zaměřeného na bezpečnost, posilování paměti a fyzickou kondici.
První den byl zaměřen především na bezpečnost. Senioři
navštívili stanici Hasičského záchranného sboru MSK v Opavě,
kde se dozvěděli vše o práci hasičů i o tom, jak požárům a život
ohrožujícím událostem předcházet. Další workshopy probíhaly
ve Vítkově a mezi nejžhavější témata patřila osobní bezpečnost,

zabezpečení domácností nebo téma domácího násilí. Hlavním
cílem bylo seznámit seniory především s prevencí a fungováním
složek integrovaného záchranného systému.
První část druhého dne probíhala v Kaletách a hlavními tématy
bylo posilování kondice. Senioři si zacvičili, učili se správně
dýchat i relaxovat. Procvičili si paměť, prohlédli si denní
stacionář a vyměnili si zkušenosti s polskými seniory.
Ve druhé části programu proběhly soutěže a v úplném závěru
předali senioři zástupcům obou měst pocitové mapy.
Tento projekt byl spoluﬁnancován prostřednictvím Fondu
mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia v rámci
INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Jak se podařilo naplnit podněty občanů na změny v našem městě z loňského roku?
Máte nápady, co společně ve městě změnit?
11. dubna od 17.00 hod. proběhne v Kulturním domě ve Vítkově veřejné projednání „Fórum Zdravého města Vítkova“. Letos se již potřetí
setkají zástupci města s občany na veřejném projednání k celkovému udržitelnému rozvoji a kvalitě života obyvatel Vítkova.
Občané města i jeho místních částí budou mít možnost předložit zastupitelstvu města podněty a požadavky na změny ve městě.
Řešit budeme především témata z oblastí životního prostředí, dopravy, zdraví obyvatel, vzdělávání a výchovy, kultury a místních
tradic, sociálního prostředí, globální odpovědnosti, udržitelné spotřeby a výroby, místní ekonomiky a podnikání, správy věcí veřejných
a územního rozvoje.
Věříme, že pozvání přijmou také mladí lidé – studenti a bohatě obsadí stůl mladých.
Přijďte navrhnout zastupitelstvu města deset problémů k řešení na příštích 365 dní.

ROZKVETLÉ OKNO

Jaro klepe na dveře a my vyhlašujeme tradiční soutěž „Rozkvetlé
okno“.
I přes mrazy a březnovou sněhovou nadílku se už určitě všichni
zahrádkáři, pěstitelé i kutilové těší na příchod jara. Všichni již pilně
plánují, jak ozdobí svá okna záplavou muškátů, fuchsií, begónií,
petúnií a dalších letniček.
I v letošním roce vyhlašuje město Vítkov velkou letní soutěž
Rozkvetlé okno. Svá rozkvetlá okna, balkóny nebo terasy můžete
do soutěže přihlašovat do konce června.
Podrobnosti přineseme v dalším čísle zpravodaje a od května je
najdete také na stránkách města.

CO SE DĚJE V TRÁVĚ

Nejprve nás uchvátí svěží zelení, pak záplavou pampelišek, které
vystřídá pestrá směs kopretin, kohoutků a zvonků, voňavou senosečí,
zlatými barvami podzimu. A než nám všechnu tu krásu a pestrý
život luk přikryje peřina bílého sněhu, vydejte se s fotoaparátem
prozkoumat – co se děje v trávě.
Po delší odmlce se vracíme k oblíbeným fotosoutěžím a vyhlašujeme
soutěž amatérských fotografů na téma „Co se děje v trávě“.
Na vaše snímky se těšíme do konce září. Podmínky najdete na
webu města nebo v IC Vítkov.

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
části projektu. Těšíme se na vás a věříme, že vás
program zaujme a strávíte společně s námi příjemné
chvíle.
Tento
projekt
byl
podpořen
z
rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci programu na
podpou zdravéhjo stárnutí v MSk na rok 2018.

Přidejte se a
„vystoupejte na svůj
vrchol“
Zdravý a aktivní život po šedesátce od března až do
října.
V březnu zahájilo město Vítkov projekt „Vystoupej
na svůj vrchol“. V současné době senioři intenzivně
pracují na zvyšování své fyzické kondice. V rámci
vycházek dlouhých cca 10 km, které absolvují 1x
týdně, nejen upevňují svou kondici, ale otužují se
a posilují svůj imunitní systém.
V dubnu se aktivity rozšíří o cvičení v parku a na
posilovacích strojích ve sportovním areálu.
V létě jsou připraveny dva výstupy – na Lysou horu
a Praděd. V září se v rámci tří přednášek budeme
věnovat péči o pohybový aparát, oběhový systém
a život s cukrovkou.
Celý projekt završíme v říjnu a společně oslavíme
Den seniorů.
Je-li vám více jak 60 let, můžete se zapojit do kterékoli

DEN MĚSTA
VÍTKOV 2018
2. června 2018
sportovní areál Vítkov

Sebastian * Zrní
Cimbálová muzika Háj
Bez hluku * Sto zvířat
Zpíváme a tančíme s Míšou
Předprodej vstupenek od 3. dubna v IC Vítkov.
Podrobnosti na http://denmesta.vitkov.eu.

Vzdělávání v každém
věku
Tři témata, která by vás mohla zajímat. Město za
ﬁnanční podpory Moravskoslezského kraje odstartuje
tři vzdělávací aktivity pro seniory.
Ve třech třicetihodinových kurzech budou mít senioři
možnost seznámit se s používáním moderních
technologií a držet krok nejen s moderními technickými
zařízeními, ale především používat je bezpečně
a účelně.
Druhý kurz bude zaměřen na zahradnické práce
a třetí na badatelství a sestavování rodokmenů.
řihlášky se budou od června přijímat v IC Vítkov.

Alžbeta Kubišová (1928 - 2018)
Po pádu komunismu začali do Vítkova přijíždět Němci, kteří byli odsunuti po válce. Paní Kubišovou s nimi svedla dohromady nejprve
náhoda. Posléze díky svým znalostem německého jazyka při setkáních tlumočila. Po čase už nebyla jen tlumočnicí, ale i aktivní účastnicí dalších setkání. A to díky znalostem místních poměrů a historie.
Svými znalostmi o Vítkovsku ráda pomáhala komukoliv, kdo se na
ni o pomoc obrátil.
Paní Alžběta Kubišová pojímala lidi ne jako příslušníky národa, ale
lidstva. Pomáhala stavět mosty mezi Čechy a Němci, sváděla dohromady lidi zemí, které spojuje společná kultura a dějiny. Přispěla
k zacelení ran, které způsobila druhá světová válka na obou stranách. Její práce nebyla marná.
Dáša Dušková
Za paní Alžbětou Kubišovou ...

Dne 27. února zemřela po krátké nemoci paní Alžběta Kubišová.
Letos by oslavila devadesáté narozeniny. Pamatujeme si ji především jako znalkyni místní historie. Důležitou roli hrála i v oblasti nově
budovaných česko - německých vztahů po roce 1989. Patřila k významným farníkům v katolické církvi ve Vítkově.
Paní Kubišová byla až do své smrti velmi činorodá. Celý život shromažďovala historické dokumenty, fotograﬁe, výstřižky. Zajímala
ji historie a byla skutečnou znalkyní dějin Vítkovska. Jako věřící
člověk se zajímala hlavně o dění kolem katolického kostela. Dříve
pracovala i jako dobrovolnice ve sdružení pro sociálně potřebné.
Byla členkou Sdružení Ackermann-Gemeinde, které přispívá ke
konstruktivnímu utváření Evropy. V roce 2013 dostala paní Kubišová ocenění od biskupa Ostravsko - opavské diecéze u příležitosti
slavnosti svaté Hedviky, patronky diecéze. Je to ocenění za zásluhy
v diecézi za dlouholetou službu ve farnosti, angažovanost v ekumenických setkáních a přínos v rozvoji česko-německých vztahů.
Paní Alžběta Kubišová se narodila v Opavě. Její tatínek byl německý
válečný invalida z první světové války, maminka byla z české úřednické rodiny. Rodiče se seznámili v lazaretu, kde se tatínek léčil.
Po svatbě měla rodina automaticky německou národnost. Přesto
malá Alžběta navštěvovala českou školu. Bylo to i přání českého
dědečka, který rodinu ﬁnančně podporoval, protože tatínek vzhledem k svému zdraví býval často bez práce. Mnohokrát si žádal
o traﬁku, což bylo u válečných invalidů běžnou praxí, ale nikdy neuspěl. Traﬁky se dočkal až po odtržení Sudet. Teprve za války začala
Alžběta navštěvovat německou školu. Ale i tak za války nadále četla
české knihy, které si nechávala posílat z protektorátu. To jí pomohlo
po ukončení války, protože byla internována i s matkou v táboře pro
Němce, který byl v bývalých kasárnách. Obyvatelé lágru bez rozdílu
pohlaví a věku museli pracovat na odklízení sutin ve značně poškozeném městě. Alžběta tam naštěstí pobyla jen krátce, protože právě doklad o zasílání českých knih jí vrátil svobodu. Maminčin pobyt
v lágru byl delší, ale dostala práci v kuchyni, což přece jen bylo lepší
než odklízecí práce. S manželem se paní Kubišová poznala ve škole. Vzali se v roce 1946. Manžel pracoval u vodáren. A právě to bylo
rozhodující, že se paní Kubišová dostala do Vítkova. Ve Vítkově,
který měl vodárnu už od roku 1933, byly po válce obrovské problémy
s pitnou vodou. Někde voda vůbec netekla (Horní Ves), jinde zas
tekla jen zakalená. Vítkov požádal město Opavu o vyslání nějakého
odborníka, který by situaci v městě vyřešil. Tak se dostal do Vítkova v roce 1951 manžel paní Kubišové. V roce 1952 byl přidělen
jeho rodině služební domek, který si později Kubišovi zakoupili. Paní
Kubišová pracovala jako účetní nejdříve na statku, později ve velkoobchodě, kde vydržela až od odchodu do důchodu. V rodině se
narodily tři děti. Jedna dcera zemřela v dětství, syn – kamarád Jana
Zajíce - tragicky zahynul na motorce jako mladý chlapec. Dcera Milena dnes žije v Opavě.

Je to, bohužel, tvrdá realita života i smrti, že si mnohdy uvědomíme,
jak nám někdo schází teprve až už ho nemáme. Naše dlouholetá
spoluobčanka, sousedka, vzácná paní, odešla tiše a nenápadně,
stejně jako žila svůj poměrně dlouhý, slušný a poctivý život. Již ji
nemůžeme potkávat v ulicích našeho města, vždy ochotnou si popovídat, předat své zkušenosti i znalosti a nebylo jich málo, přičemž
nikdy nedávala na sobě znát to, co si sama musela prožít, ty rány
osudu, které ji potkaly. Ano, paní Alžběta byla silná žena, hluboce
věřící osoba, sama se starala o svůj dům i okolí a přitom byla činná
v místní náboženské obci, ve spolcích v Opavě a zejména chtěla
svým dílem prospět i našemu městu a jeho občanům.
A to jsou právě konkrétní věci, které bych rád spojil s její osobou
k uctění její památky. Paní Kubišová vždy chtěla, aby byla zveřejňována a dávána ve známost historická fakta o našem městě i jeho
okolí. Ne že historie Vítkova se datuje až od II.světové války, ale
že máme historii bohatou a že i dnes ještě existují pamětníci, kteří
nám mohou pomoci tyto znalosti obohatit. A tak jsme spolu vyšli s
myšlenkou oslovit naše vysídlené krajany v zahraničí, navázat spolupráci a pozvat je k nám do Vítkova. Toto vše se podařilo právě
díky paní Kubišové, jejím znalostem a kontaktům. Dnes můžeme již
hodnotit, že se tato spolupráce vyplatila, že existují pevné kontakty
mezi Vítkováky současnými i bývalými, že tito sice již mnohdy staří
lidé sem přijíždějí i se svými potomky, aby jim ukázali místa, kde
se narodili, kde vyrůstali a učili se a kde také pracovali. Díky tomu
se možná i trochu ví o našem městě nejen v Německu, ale také
v Rakousku, Americe i v Kanadě. Je to konkrétní přínos k turistickému ruchu a také k tomu, že jsme v této činnosti příkladem i pro
ostatní.
Z mnoha dalších historických bádání chci uvést ještě alespoň jedno.
Pátrali jsme po významných osobnostech z historie a tady mi opět
velmi pomohla paní Alžběta, když studovala a překládala z němčiny
Ulrychovu kroniku Wigstadtlu. Objevili jsme a mohli uveřejnit zajímavé informace o Ferdinandu Hanuschovi, který se narodil v Horní Vsi
ještě v předminulém století a který začal pracovat na stavbě textilní
továrny, kde později pracoval jako jeden z prvních tkalců.
Jednalo se samozřejmě o předchůdkyni naší Hedvy a on se později
vypracoval přes svou odborářskou činnost až do rakouského sněmu
ve Vídni jako zemský poslanec a po rozpadu monarchie se stal ministrem pro sociální věci v první rakouské vládě. Protože se velice
zasloužil o sociální systém, který patří ještě dnes mezi nejlepší na
světě, rakouští občané mu postavili ve městě sochu a jedna z ulic
se jmenuje po něm, Hanusch gasse. Není to příklad i pro nás? Co
kdyby se v rámci pokračující výstavby pojmenovala jedna z nových
ulic po našem slavném rodákovi?
Na rozloučenou s paní Kubišovou mě napadla myšlenka, která se
již nemůže uskutečnit. Kdybych s ní ještě někdy mohl mluvit, tak
řeknu aspoň toto :
„Vážená paní Alžběto, kdybyste již neudělala nic jiného, tak pro nás
jste toho udělala již dost, děkujeme vám“.
Oldřich Vícha
Foto: Josef Prusek

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY

PRACOVNÍ STÁŽ VE ŠPANĚLSKU

Naše škola se v roce 2017 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod názvem
ERASMUS+, který podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu umožňují více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat
a získávat pracovní zkušenosti v zahraničí.
Oderská střední škola v rámci tohoto programu realizovala vlastní projekt: Připraveni pro Evropu, Aktivita KA102 – Mobilita žáků
a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Tato akce podporuje mobility osob v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a je určena
studentům středních odborných škol a učilišť.
V únoru 2018 se žáci naší školy už podruhé vypravili na dvoutýdenní
zahraniční pracovní stáž do Španělska. V roce 2017 byli v Córdobě
a letos v Granadě, kde pracovali v několika kadeřnických salónech.
Příležitost vycestovat do Španělska dostalo 8 nejúspěšnějších žáků
3. ročníku oboru kadeřník pod dozorem své třídní učitelky Mgr. Veroniky Dubovské. Účastníci stáže byli ubytováni v centru Granady, odkud měli ideální dopravní spojení jak do podniků, v nichž probíhala
pracovní stáž, tak za kulturou, které nabízí jihošpanělské město
opravdu dost.
S ubytováním, stravou a samotnou praxí byli naši žáci nadprůměrně
spokojení. Pracovní doba probíhala většinou v dopoledních hodinách. Odpolední volný čas žáci trávili především společně a řešili jej
převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, anebo návštěvou granadských klubů, barů, obchůdků či dalších zajímavých míst
v centru města a jeho okolí.
Cílem projektu bylo podpořit a ocenit naše žáky možností vycestovat do zahraničí na odbornou pracovní stáž, kde si mohli ověřit své
jazykové znalosti a odborné dovednosti v novém prostředí, získat
neocenitelné zkušenosti, vytvořit nová partnerství pro další spolupráci, zvýšit svůj profesní a osobnostní potenciál, zapojit se do sítě
mezinárodních kontaktů, a přispět tak ke svému lepšímu postavení
na současném evropském trhu práce.
Jana Kellnerová
tisková mluvčí, SŠ, Odry

Klokočovský maškarní ples

I v době chřipkové epidemie byla na klokočovském maškarním plese hojná účast.

placená inzerce

Ocenění pedagogických pracovníků
Moravskoslezského kraje u příležitosti
Dne učitelů v roce 2018
Dne 28. března 2018 proběhlo
při příležitosti Dne učitelů
v sále Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě slavnostní ocenění
pedagogických
pracovníků
za
účasti
představitelů
Moravskoslezského
kraje.
V I. kategorii – Výrazná
pedagogická osobnost roku
byl oceněn učitel naší školy
Mgr. Miroslav Bučánek, který
stojí za mnohými úspěchy
žáků v soutěžích, olympiádách
i Středoškolské odborné
činnosti.
Mgr.
Bučánek
pořádá pro žáky gymnázia
přednášky, historické exkurze
a
studentské
vědecké
konference, kterými zpestřuje
každodenní život školy. Svými
příspěvky do regionálního
tisku a tvorbou zdařilých propagačních materiálů přispívá i k výrazné
prezentaci školy navenek. Toto ocenění vnímáme jako způsob
poděkování za jeho příkladnou práci pro školu a propagaci celého
regionu Vítkovska.
Lenka Zychová

Zajímavé přednášky bývalých žáků ZŠG
Vítkov

V pondělí 19. 2. 2018 se uskutečnila přednáška našeho absolventa
Víta Mužíka, studenta práv na Karlově Univerzitě, který se své
mladší kolegy a spolužáky od kvinty po oktávu snažil uvést do právní
problematky s důrazem na ústavní právo.
Věřím, že i přes náročnost dané problematiky si naši současní
studenti odnesli řadu poznatků, které jim pomohou nejenom během
studia, ale také v běžném životě.
Ve středu 21. 2. 2018 proběhla přednáška naší absolventky Kateřiny
Kubesové, studentky politologie a čínské ﬁlologie na Univerzitě
Palackého v Olomouci, která se své mladší kolegy a spolužáky od
kvarty po oktávu snažila seznámit s úskalími, ale také příležitostmi,
které nabízí studium těchto oborů.
Kateřině i Vítkovi přejeme hodně úspěchů při dalším studiu a budeme
rádi, pokud se v naší škole zastaví s nějakou další zajímavou
přednáškou.
Miroslav Bučánek

PROJEKT EDISON
Ve dnech 26. 2. – 2. 3. 2018 proběhl
na ZŠG Vítkov již pátý ročník
projektu Edison, který spočívá
v tom, že školu na týden navštíví
vysokoškoláci z různých zemí světa a formou prezentací, her
a zodpovídání dotazů seznamují žáky školy s různými geograﬁckými,
kulturními a společenskými aspekty života ve své vlasti.

V letošním roce jsme přivítali stážisty z Brazílie, Gruzie, Indonésie,
Ruska, Turecka a Ukrajiny. Veškerá komunikace probíhala
v angličtině. Jako každý rok i letos měl projekt mezi žáky velmi
kladný ohlas.
Jana Ambrožová

Ekologické programy – Rozchodník
V pátek 16. 3. 2018 nás navštívili terénní pracovníci společnosti
Rozchodník s výukovými programy. Pro třídy I. A a I. B byl připraven
program „Indiáni“. Žáci se seznámili s indiánskými tradicemi
a způsobem obživy Indiánů. Třída 1. C se zabývala tématem „Kde
jsou doma“. Žáci se hravou formou dozvěděli, kde žijí a jak se
živí zvířátka v lese. Žáci tříd 3. A a 3. B v programu „Na návštěvě
u žížaly“ všemi smysly poznávali druhy půd, hledali půdní organismy
a poznávali, jaký má půda význam pro člověka. Pro třídu 3. C byl
připraven program „Bylinkování“, kde se žáci seznámili s různými
druhy bylinek.
Radka Kopecká

KRAJSKÉ KOLO
EKONOMICKÉ
OLYMPIÁDY
V úterý 13. února proběhlo v prostorách
Krajského úřadu MSK krajské kolo
Ekonomické olympiády, kterého se
zúčastnilo 30 středoškolských studentů.
Naši školu reprezentovali Alexandr Pisani
(sexta) a Pavlína Vavříčková (oktáva).
„V předsálí panovala nervozita, která mi na
sebevědomí a ambicích příliš nepřidala,
a spolu s většinou soutěžících jsem se
snažila během posledních pár minut
rychle ještě něco málo doučit. Účast byla
dle mého názoru hojná. Z různých škol
celého Moravskoslezského kraje dorazilo
asi třicet studentů.
Krátce po zahájení jsme si pořídili
společnou fotograﬁi. Pak už jsme
dostali soutěžní otázky, kterých sice
nebylo mnoho, ale zato nepatřily zrovna
k nejlehčím.“
Alexandr Pisani obsadil 1. místo
a postupuje tak do ﬁnále, v němž se střetne
padesát vybraných účastníků v Praze
v prostorách České národní banky. Pavlína
Vavříčková pak získala 8. - 10. místo.
Oběma soutěžícím blahopřejeme.

placená inzerce

Pavlína Vavříčková (oktáva)

VÝPRODEJ
14. dubna od 9 do 14 hodin
Dětské oblečení, boty,
pánské kalhoty, plyšové
hračky, dětské knížky,
dětské zimní bundy,
kabelky ... od 10 Kč.
Kulturní dům Vítkov
Společenská místnost
(bývalý „rokáč“).
placená inzerce

KOUPÍM
Fotografie, pohledy
a další předměty
vztahující se k historii
Vítkova a okolí.
Kontakt: 737 085 358
placená inzerce

Dětská maškarní show SVČ
24. února proběhla v KD ve Vítkově maškarní show pro děti pořádaná Střediskem volného
času Vítkov. Hlavní program vedla klaunka Nikol, která od prvního okamžiku vtáhla děti do
karnevalového reje. Děti s ní tancovaly na moderní písničky a v průběhu tancování probíhaly
soutěže o nejlepší dětské tanečníky, kteří byli následně odměněni tvarovaným balónkem. Děti
si zasoutěžily při stavění domečků, třídění ovoce a balení do papíru. Než došlo k odměňování,
tak proběhla promenáda masek, kdy si je rodiče mohli všechny prohlédnout. Po dohodě
pracovníků SVČ byly nakonec ohodnoceny všechny zúčastněné masky, a tak byly všechny
dětské tvářičky spokojené. Maškarní rej masek byl ukončen velkým dováděním s balónky
a bublinami. Věříme, že si děti i rodiče odnesli příjemný zážitek a plná bříška z bohatého
občertvení.
Věroslava Dubová, pedagog volného času

Pizzerie SýraKus
Nově otevřena na Budišovské ulici 495
(bývalá večerka).

V nabídce pizza, hamburgery, minutky, vaříme
denní menu, zajišťujeme rozvoz.
Tel.: 776 171 744.
Přijďte si posedět do příjemného prostředí,
budeme se těšit na Vaši návštěvu.
placená inzerce

placená inzerce

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

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

Jaro a Světový den vody se blíží!
Sledujte kvalitu vody ve své studni
Kvalita vody ve studních se
mění také v závislosti na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako
po povodních nebo při suchu
zkontrolovat, jakou vodu ze
studně pijeme
Ostrava 14. 3. 2018 - Správná
péče o kvalitu vody ve studni
může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek,
které v ní mohou být přítomny. Není odpovědné spoléhat
pouze na naše smysly, které
nejsou v řadě případů schop-
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placená inzerce

ny na rozdíl od laboratorních
analýz přítomnost nevhodných
látek ve vodě zachytit.
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou
z veřejných vodovodů. Stačí
otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené množství
vody v naprosté většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících
10 % obyvatel je závislých na
vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba
pětina obyvatelstva používá
vodu ze studní na chalupách,
chatách o víkendech a na dovolené.
Společnost Aqualia
infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před příchodem jara
majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu
studny po zimním období, ale
také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných individuálních zdrojů.
Častým argumentem majitelů
studní pro to, proč není údajně
potřeba vodu testovat, je dlouhodobé používání tohoto zdroje bez zdravotních komplikací.
To ještě ale nemusí automaticky znamenat, aže má voda
vyhovující kvalitu.
Děti a citlivější osoby mohou
být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě
výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech
je bakterie Escherichia coli
žádoucí a běžnou součástí.
Při vypití vody kontaminované
tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace.
Při prvním rozboru vlastního
zdroje je vhodné analyzovat
více ukazatelů, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o kvalitě zdroje. Při dalších analýzách je dostačující
zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat
si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře
při rozborech setkávají, jsou
bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu
a dusičnanů.
U příležitosti Světového dne
vody je možné využít nabídku společnosti Aqualia infraestructuras inženýring na rozbory vody s dvacetiprocentní
slevou bez ohledu na počet
analyzovaných
ukazatelů.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů
vod. Kromě naší akreditované
Centrální laboratoře působíme
v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově,

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Třinci, Novém Jičíně a Opavě,
kam je možné vzorky odpadní
vody dovézt, nebo v areálech
úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu
nad Ostravicí, kde přijímáme
vzorky pro rozbory pitné vody,“
vysvětluje vedoucí laboratoří
AII Lucie Chlebková.
Co má vliv na kvalitu vody ve
studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho

Materiál využitý pro stavbu
studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické nadloží – může
mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je
možné využít kvalitní ﬁltry

Zápis do 1. třídy se uskuteční v prostorách
školy v budově 1. stupně v pátek 6. dubna
2018 v době od 13,00 do 18,00 hodin.

Veškeré další informace lze
najít na webu
www.ai-inzenyring.cz

AMBULANCE
KLINICKÉHO
PSYCHOLOGA
VE VÍTKOVĚ
Informujeme občany o otevření ambulance klinického
psychologa ve Vítkově, který
ordinuje na adrese Vodní 173.
Klienti VZP a Revírní bratrské
pokladny mají úkony hrazeny
pojišťovnou.
Kontakt: PhDr. Ivana
Strossová, tel: 722 140 319.
Nabízené úkony:
Psychologické poradenství
a základní psychologické
vyšetření potřebné pro další
péči
- Individuální a skupinové
psychoterapie
- Rodinná psychoterapie
- Nácvik relaxačních technik
- Krizová intervence

Nová mapová
aplikace
Moravskoslezského
kraje

KULTURA A
PAMÁTKOVÁ
PÉČE

V podkategorii Cestovní ruch
byla přidána nová mapová
aplikace Kultura a památková
péče. Aplikace umožňuje zobrazit národní kulturní památky,
chráněná území, vybrané hrady a zámky, dřevěné kostely
a kaple nebo přehled příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.
placená inzerce

placená inzerce

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN
Ve čtvrtek 8. března jsme oslavili společně s Dechovým orchestrem
ZUŠ Vítkov Mezinárodní den žen. Na náměstí Jana Zajíce orchestr
zahrál příjemnou muziku a Zdeněk Hegar, Josef Jakubec, Václav
Vašátko a já jsme obdarovali kolemjdoucí ženy rozkvetlými růžemi.
Tímto způsobem jsme si připomněli tradiční svátek, který má i v době
snah o vyváženost pohlaví svou důležitost. Občas je potřeba prokázat
ženám jejich významnost a nepostradatelnost. Ostatně, co bychom si
bez žen počali?
Všem ženám jenom to nejlepší!
Radek Huška

ŠIPKOVÁ LIGA
VE VÍTKOVĚ
V hospůdce U berana se šipky hrají již dlouhá léta, ale loni se parta
šipkařů rozhodla přihlásit do oﬁciální šipkové ligy. Aby se dodržely
veškeré regule šipkoveho svazu, rozhodl se majitel hospůdky U
berana vytvořit v salonku kompletně nově zařízenou šipkovou hernu nejen pro ligové zápasy, ale i pro pořádání mistrovských turnajů.
Od září loňského roku tedy hraje Vítkov 1.MS ligu a jako nováček si
nevede špatně. Po 12. kole je v čele tabulky, což zaručuje postup
na mistrovství ČR v Praze, kde se o titul střetne 16 nejlepších týmů
z celé republiky. Kromě toho se v půlce února podařilo týmu postoupit až do ﬁnále republikového Českého poháru, a nakonec vybojovat vynikající druhé místo. Herna v hospůdce není však určena
pouze hráčům klubu, ale všem zájemcům o tento sport. Všichni
jsou kdykoliv vítáni. Přijďte si vyzkoušet svůj um jak mezi sebou,
tak i s hráči klubu.
Marek Hořín

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 4.

MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
ŽÁKŮ ZŠG VÍTKOV A ŽÁKŮ Z POLSKÝCH
KALET
Budova ZŠaG Vítkov

5. 4.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - sál

5. 4.
18.30 hod.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ TOMÁŠE
BALEJI ST.
Knihovna Vítkov – sál

6. 4.
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
13.00 - 18.00 h. Budova 1. stupně ZŠG Vítkov
6. 4.
15.30 hod.

6. - 8. 4.

MODELOVÁNÍ A 3D TISK
Zveme všechny holky a kluky od 10 let, aby si
přišli vyzkoušet tisk na 3D tiskárně a dozvěděli
se tak něco o trojrozměrném modelování.
Tiskové struny budou k dispozici. S sebou
přezůvky.
Počítačová učebna SVČ.
MEZINÁRODNÍ TURNAJ ŽEN A JUNIOREK
V BOXU
Sokolovna Klokočov

7. 4.
9.00 hod.

UKLIĎME VÍTKOVSKO
Město se připojí k celorepublikové akci Ukliďme
Česko. Sraz na vítkovském náměstí v 9.00 hod.
Registrace účastníků na
http://www.uklidmecesko.cz/.

11. 4.
14.15 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V SVČ
Soutěže dětských družstev ve sportovních a
dalších disciplínách.
Pro všechny máme sladké odměny

11. 4.
17.00 hod.

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Kulturní dům Vítkov

12. 4.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY
9. ROČNÍKU
ZŠG Vítkov

13. 4.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY
5. ROČNÍKU
ZŠG Vítkov

17. 4.
17.00 hod.

FILIPÍNY - PERLA JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Cestopisná přednáška Lenky Klementové
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - sál

KALENDÁŘ AKCÍ
17. 4.
17.00 hod.

JARNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Vstupné dobrovolné
Koncertní sál ZUŠ Vítkov

21. 4.

ÚČAST NA SERIÁLU MORAVA OPEN
Účast automodelářského kroužku SVČ na
závodech Morava Open v Mariánském Údolí.

24. 4.
17.00 hod.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT A VÝSTAVA
Vstupné dobrovolné
Koncertní sál ZUŠ Vítkov

26. 4.
16.00 hod.

ENKAUSTIKA PRO RODIČE S DĚTMI
V SVČ Vítkov se můžete seznámit s touto
technikou a vyrobit si svůj vlastní obrázek,
který si odnesete domů. Jedná se o jednoduchou
techniku malování voskem pomoci enkaustické
žehličky. Veškeré pomůcky a materiál je zajištěn.
Cena: 80 Kč

ČARODĚJNICKÉ SELFIE
Rádi se fotíte? Tak nemeškejte a proměňte se v strašidelné
čarodějnice. Své čarodějnické selfíčko pošlete se svým jménem,
věkem a adresou na e-mail skurkova@svc-vitkov.cz do 30. 4.
Všechny čarodějnice budou sladce odměněny a všechna selﬁčka
budou zveřejněna na webových stránkách SVČ a facebooku.
SVČ připravuje:

27. 4.
14.00 hod.

TURNAJ V BADMINTONU
SVČ Vítkov pořádá v sokolovně pro děvčata
a chlapce turnaj v badmintonu. S sebou
sportovní oděv a obuv. Pro vítěze je nachystána
odměna a diplom.

30. 4.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ ŽÁKŮ OKTÁVY
ZŠG VÍTKOV

3. 5.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - sál

7. 5.

MUMIE SVĚTA
ZŠG Vítkov pořádá pro žáky zájezd do Prahy na
výstavu.

12. 5.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Turistický pochod. Vybírat můžete z tras dlouhých
10 – 50 km. Průběžný start: Klokočov – Františkův
Dvůr od 6.00 do 10.00 hod.

12. 5.

VÍTKOVSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA
Vytrvalostní pochod.
Start: Klokočov – Františkův Dvůr

2. 6.
13.00 hod.

DEN MĚSTA – VÍTKOV 2018
Kapely: Cimbálová muzika Háj, Bez hluku, Sto
zvířat, Sebastian, Zrní. Děti se mohou těšit na
program „Tančíme a zpíváme s Míšou“.
Předprodej vstupenek od 3. dubna v IC Vítkov.
Podrobnosti na http://denmesta.vitkov.eu.
Sportovní areál Vítkov

4.- 6. 5.

Druhý víkend projektu „S chutí do všeho“.
Tentokrát jedeme do Glubczyc.

27. 5. 2018
14.30 hod.

Den dětí
Zahrada Střediska volného času

29. 6.
14.30 hod.

Hurá, prázdniny
Zahrada Střediska volného času Vítkov

4. 8.
13.00 hod.

Vítkovská lávka
Areál koupaliště Vítkov

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
8. 7. – 14.7. Bohové Olympu -TZ Klokočov. Cena: 2 300 Kč
15. 7. – 21.7. Hledači pokladů – TZ v Klokočově. Cena: 2 250 Kč
5. 8. – 15.8. Zážitková bomba 4 Česko -Slovenský tábor
TZ Vrbno pod Pradědem. Cena: 2 400 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:
9. 7. – 13. 7. Hravý týden I. Cena: 550 Kč
23. 7. – 27. 7. Hravý týden II. Cena: 550 Kč
30. 7. – 3. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč
20. 8. – 24. 8. Hravý týden IV. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o jednotlivých táborech jsou zveřejněny na
našich webových stránkách.
PLÁN TUNNELU NA DUBEN
14-26 LET
4.4.
TURNAJ V ŠIPKÁCH
5.4.
TVOŘIVÉ DÍLNY - JARNÍ FOTOKOLÁŽ
11.4.
DEN ROMŮ
18.4.
DR. BOYS - KONCERT
25.4.
DEN VZDĚLANOSTI
6-13 LET
3.4.
TURNAJ V ŠIPKÁCH
9.4.
DEN ROMŮ
16.4.
DÍLNIČKY - JARNÍ FOTOKOLÁŽE
17.4.
DEN VZDĚLANOSTI
23.4.
DEN ZEMĚ S PROCHÁZKOU
4. - 11. 8.
LETNÍ TÁBOR V KAMÉNCE
Pořádá Asociace turistických oddílů ČR Vítkov. Určeno pro holky
a kluky od 8 let. Tábor je v krásném turistickém areálu Kaménka.
Cena tábora: 2400 Kč (8 dní). Přihlášky si vyžádejte mailem na
adrese: dr.vanasek@seznam.cz nebo telefonicky 608 444 722

Uzávěrka příštího čísla je 1 9 . d u b n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
500 ks
4 / 2018
4. dubna 2018
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Optys, spol. s r. o.
6 Kč

