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Setkání občanů Prostředního Dvora

vystoupení skupiny smečka

Sobotní provoz lékárny?
Když jsme v květnu uspořádali v kulturním domě již druhé fórum
zdravého města, slibovali jsme si od toho setkání, že občané
opět přijdou s podněty a připomínkami k různým oblastem života
ve městě. Jedním z podnětů bylo prověření možnosti zajištění
sobotního provozu lékárny.
Oslovili jsme provozovatele obou vítkovských lékáren. Dostali
jsme odpovědi, které byly velmi podobné. Všem nám je jasné,
že lékárna není jen obyčejný obchod. Její provoz se řídí přísnými
pravidly. Jedním z nich je to, že po celou provozní dobu musí být
přítomen kvalifikovaný farmaceut. Stávající jsou však plně vytíženi
v pěti pracovních dnech. Pokud by tedy měli být k dispozici v sobotu,
musela by se omezit otevírací doba v pracovních dnech. Dalším
argumentem je i to, že v sobotu neordinuje ve Vítkově žádný lékař.

Také si dovolím ocitovat z obdržené odpovědi: „Ve velmi
blízké budoucnosti navíc obor veřejného lékárenství čekají
zásadní legislativní změny (elektronický recept od 1.1. 2018,
implementace evropské směrnice na ochranu osobních údajů –
GDPR od května 2018, tzv. protipadělková směrnice – rok 2019),
které značně zvýší časovou náročnost při výdeji léčiv a budou
mít zásadní negativní vliv na plynulost lékárenského provozu
ve frekventovaných pracovních dnech.“
Závěrem bych chtěl říct, že ani jedna odpověď nekončila kategorickým
NE, což v budoucnu nevylučuje znovuotevření této otázky.
Pavel Smolka
starosta města

Významná událost v partnerském městě Vrbové!
Naše slovenské partnerské město
Vrbové nás pozvalo na významnou
událost, která se konala 22. září.
V tento den si občané města slavnostně připomenuli dvě významná
výročí. Před 580 lety získalo Vrbové městská privilegia a dále se
slavilo 50. výročí opětovného vyhlášení Vrbového městem.
Z Vítkova se na Slovensko vypravila devítičlenná delegace ve složení Ing. Pavel Smolka, Ing. Šárka
Petrtýlová, Ing. Šárka Medunová,
Oldřich Vícha, Helena Víchová,
Daniela Olbertová, Josef Jakubec,
Miloš Grepl a Bohumil Hruboň. Po
přivítání primátorkou města Dott.
Mgr. Emou Maggiovou se odebrala naše delegace do kulturního
domu, kde bylo v 16 hodin zahájeno slavnostní zasedání zastupitelstva města. Hlavním bodem
jednání bylo ocenění představitelů
partnerských měst. Pamětní medaili (na fotografii vlevo dole) převzali z rukou primátorky postupně starosta města Allsted z Německa, starosta Vítkova a primátor Spišského
Podhradí. V další části slavnostního podvečera bylo uděleno ocenění Beňovského glóbus osobnostem, které se zasloužily o popularizaci
nejvýznamnějšího vrbovského rodáka Mórice Beňovského. Poté následoval kulturní program.
S německým městem Allsted spolupracuje Vrbové již 40 let a se Spiškým Podhradím 20 let. S naším městem byla smlouva o spolupráci
podepsána v roce 2008 (na fotografii vpravo dole). Za tu dobu se uskutečnilo mnoho společných aktivit u nás i na Slovensku. A již nyní vám
mohu slíbit, že i na příští rok připravujeme akce, kterých se určitě někteří z vás zúčastní.
Pavel Smolka
starosta města

Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou výstupy z jednání rady města ze dnů 29. 8.
a 19. 9. a dále pak z jednání zastupitelstva, které zasedalo dne 30.8.
Rada města schválila výsledky hospodaření svých příspěvkových
organizací za 1. pololetí tohoto roku - Správy bytového fondu města
Vítkova, Technických služeb města Vítkova, Střediska volného času
Vítkov, Mateřské školy Vítkov a Základní školy a gymnázia Vítkov.
Tento materiál vzalo na vědomí také zastupitelstvo města.
Dalším bodem jednání rady bylo schválení výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na veřejnou zakázku:
„Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově“. Jedná se o modernizaci
stávajícího kamerového systému, jenž využívá Městská policie
Vítkov, která poskytuje součinnost i Policii ČR, a to zejména za
účelem zjišťování pachatelů trestné činnosti. Na tuto modernizaci se
podařilo získat dotaci od Ministerstva vnitra ČR.

Z důvodů pokračování činnosti ordinací lékařů ve Vodní ulici, kde již
končila doba nájmu, rada rozhodla o dalším pronájmu MUDr. Jiřímu
Lubojackému a současně souhlasila s podnájmem těchto nebytových
prostor za účelem provozování psychiatrické, endokrinologické
a interní ambulance.
Školská rada při Základní škole a gymnáziu Vítkov, p.o. má
celkem devět členů, z nichž tři jsou jmenování zřizovatelem. Rada
jmenovala Mgr. Miluši Špokovou, Miroslava Snášela a Mgr. Oldřicha
Hušku členy školské rady, neboť 31. 10. 2017 končí funkční období
předchozí školské rady.

Příspěvkovým organizacím byly schváleny návratné finanční
výpomoci, a to Středisku volného času Vítkov ve výši 530 tis. Kč na
projekt „S chutí do všeho …“ a Základní škole a gymnáziu Vítkov ve
výši 400 tis. Kč na projekt „Poznáváme Slezské Beskydy“.
Zastupitelé pak schválili podání celkem tří žádosti o neinvestiční
dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekty s názvem
„Asistenti prevence kriminality Vítkov“, „Terénní sociální pracovník
Vítkov“ a „Komunitní pracovník Vítkov“. Asistenti prevence
kriminality se například podílejí na mediaci vznikajících problémů již
v počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinných
sporů, prevence sousedských sporů, rasově motivovaných konfliktů,
extremistických projevů atd. Projektem by došlo k vytvoření dvou
pracovních míst asistentů, kteří by spadali pod Městskou policii.
Město by se podílelo náklady ve výši 5%.
Vždy dvakrát ročně zastupitelé schvalují poskytování individuálních
dotací organizacím a spolkům na jejich činnost. Ve druhém pololetí
roku 2017 byla rozdělena částka přes 200 tisíc Kč. Každý žadatel
nejprve svou žádost obhajuje před finančním výborem, který
pak doporučí zastupitelstvu, zda a v jaké výši by se dotace měla
poskytnout.
Již delší dobu zastupitelé zvažují zakoupení bývalého pivovaru ve
Vítkově od soukromého vlastníka. Vzhledem k tomu, že si město
nechalo na tento objekt vypracovat znalecký posudek, který se
značně odlišoval od posudku, jenž předložil prodávající, zastupitelé
rozhodli o tom, že se vypracuje revizní znalecký posudek, který by
měl cenu objektu upřesnit.
Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na zpracování
projektové dokumentace na vybudování cyklostezky z Vítkova do
Prostředního Dvora.
Již dnes se můžeme těšit na Den města Vítkova v roce 2018, neboť
už začínáme uzavírat smlouvy s jednotlivými účinkujícími. Jedna z
prvních hudebních skupin, se kterými byla schválena smlouva, je
skupina Sto zvířat.
Rada dále souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na
alej v Klokočově, jež povede podél cesty na Františkův Dvůr. Bude
se jednat o listnaté stromy (švestky to nebudou…).
V souvislosti s možným záměrem vybudování vodovodu z obce
Zálužné do Mokřinek rada schválila výběr nejvhodnější nabídky
na zpracování projektové dokumentace. Na financování se bude
spolupodílet i obec Melč, na jejíž katastr by případný vodovod dále
pokračoval.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie Vítkov v srpnu
Z poškození místní komunikace v Dělnické ulici nákladním vozidlem
je podezřelý 39letý muž z Budišova nad Budišovkou. MP Vítkov
přijala 1. srpna v půl třetí odpoledne oznámení o otáčení nákladního
vozidla s přívěsem na nově položeném asfaltovém koberci uvedené
komunikace, přičemž došlo k poškození svrchní části povrchu
a neoznámení této skutečnosti správci komunikace. Strážníci
zjištěné skutečnosti zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu,
který v případě uznání viny může pachateli přestupku podle zákona
o pozemních komunikacích uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.
Pokutu ve výši 400 Kč uložili strážníci příkazem na místě 19letému
muži z Ostravy, který 5. srpna kolem půl dvanácté organizoval
oslavu, při které cca 40 lidí rušilo noční klid hlasitým verbálním
projevem v Zemědělské ulici. Strážníci se o rušení nočního klidu
v uvedené lokalitě dozvěděli z telefonického oznámení. Po provedení
opatření ze strany strážníků byla soukromá akce ukončena.
Z přestupku proti majetku, spáchaného způsobením škody na
majetku ve výši necelých 200 Kč, je podezřelý 30letý muž z Háje
ve Slezsku. Dotyčný si 9. srpna kolem poledne dopřál pohostinnosti
v jedné z provozoven v Opavské ulici, přestože věděl, že nemá na
zaplacení útraty. Obsluhujícímu personálu slíbil, že se tentýž den

dostaví i s penězi a svou útratu vyrovná, avšak se tak nestalo. Na
místě zanechal svůj batoh s osobními věcmi, ale po delší době,
když se nevracel, byla věc kolem deváté hodiny večerní oznámena
MP Vítkov. Strážníci zjistili, že se jednalo o muže v celostátním
pátrání, ale již se ho nepodařilo dohledat. Podezřením ze spáchání
přestupku proti majetku se bude zabývat správní orgán a muži
v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč nebo do
výše 70.000 Kč při opakovaném spáchání.
Za opakovaný přestupek proti majetku, spáchaný odcizením zboží
v jedné z prodejen v Opavské ulici, uložili strážníci pokutu příkazem
na místě ve výši 3.000 Kč 23letému muži z Vítkova, který se 23.
srpna kolem třetí hodiny odpolední snažil pronést přes pokladnu
a bez zaplacení několik cukrovinek v celkové hodnotě necelých 90
Kč. Výše uložené pokuty se odvíjela od poslední uložené sankce
správním orgánem, která byla muži za stejný přestupek v minulosti
uložena.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Informace o způsobu hlasování na území České
republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konaných v roce 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla
rozeslána dne 2. května 2017.
Volby se na území České republiky konají ve dvou
dnech, kterými jsou pátek a sobota; hlasování probíhá
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017.
Je-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede starosta
obce, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků.
V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností. Pověřený
obecní úřad a krajský úřad zveřejní na webových stránkách přehled
o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním
obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na
hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost
musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb
v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo
konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského
úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části.
Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací
lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se
volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu,
politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických
hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným
vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích,

zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem
k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou
nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí
obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic,
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává
pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí
je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského
úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací
lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě,
že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického
hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve
prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice.
Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany,
politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u
4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost.Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se
počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů
škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím
lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový
hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo
koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Volební okrsek č. 1
volební místnost: v prostorách Městského úřadu ve Vítkově, nám.
Jana Zajíce 7

Volební okrsek č. 5
volební místnost: místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3

Volební okrsek č. 2
volební místnost: vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746

Volební okrsek č. 6
volební místnost: místnost Agitačního střediska
Těchanovicích

Volební okrsek č. 3
volební místnost: místnost v Mateřské škole Husova 345, Vítkov

Volební okrsek č. 7
volební místnost: místnost v Kulturním domě v Jelenicích

Volební okrsek č. 4
volební místnost: místnost v budově Lesů České republiky Opavská
97, Vítkov

Volební okrsek č. 8
volební místnost: místnost v budově školícího střediska České
pošty, s.p., Pohradí 2016

v Nových

Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově
a jeho místních částech
Město Vítkov bylo úspěšné se svou
žádostí o dotaci, kterou podalo
v
únoru
letošního
roku
na
Ministerstvo průmyslu a obchodu do
Státního programu na podporu úspor
energie pro rok 2017 - Programu
EFEKT. Požádali jsme o dotaci na realizaci energetických úspor
veřejného osvětlení ve všech místních částech města. Již v květnu
jsme dostali od ministerstva dopis s příslibem dotace. Po doložení
všech požadovaných příloh a zrealizovaném výběrovém řízení
na zhotovitele díla bylo městu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. V srpnu byla podepsána smlouva s vítězným zhotovitelem
– společností ReSpol s.r.o., Hlavnice a 15. 8. 2017 bylo zhotoviteli
předáno staveniště a rozběhla se realizace. Ze získané dotace
bude provedena výměna svítidel na sloupech veřejného osvětlení
v Jelenicích, Klokočově, Lhotce u Vítkova, Nových Těchanovicích,
Nýtku, Podhradí, Prostředním Dvoře a Zálužné. Stávající veřejné
osvětlení bylo provedeno v 80. letech a od té doby byla prováděna
pouze údržba a případné výměny světelných zdrojů. Technický stav
odpovídá stáří a je z hlediska energetické úspornosti již zastaralý.
Celkem bude vyměněno 210 kusů svítidel. Výměna probíhá v období

15. 8. - 31. 10. 2017. Veřejné osvětlení patří mezi tzv. neplacené
služby veřejnosti, obvykle hrazené z obecních rozpočtů. Nemá tedy
komerční charakter. Veřejné osvětlení je důležitou součástí životního
prostředí a podstatně ovlivňuje veřejný pořádek a bezpečnost
dopravy, osob a majetku i atraktivnost měst a významnou měrou
přispívá ke spokojenosti obyvatel. Cílem projektu je výměnou
zastaralých svítidel za nová LED svítidla dosáhnout úspor energie
a snížit tak nemalé náklady města na zajištění veřejného osvětlení.
Celkové náklady na výměnu svítidel v místních částech byly
vyčísleny na 2 226 416 Kč. Město získalo na realizaci dotaci ze
státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor
energie pro rok 2017 (Programu EFEKT) ve výši 799 660 Kč. Jen
pro informaci uvádím, že je možné získat dotaci ve výši maximálně
50 %. Zbylé výdaje musí uhradit město ze svého rozpočtu.
V následujících letech se bude město snažit získat dotaci na výměnu
svítidel v samotném městě. Vzhledem k finanční náročnosti bude
akce zřejmě rozdělena na dvě etapy, tedy do dvou let.

Modernější kamerový systém
ve městě

Díky dotaci získané z Ministerstva vnitra (Program prevence kriminality na rok 2017)
bude mít město Vítkov modernější kamerový systém. Stávající kamery jsou již zastaralé
a jejich výstup nebyl příliš kvalitní. V rámci projektu dojde k výměně kamer analogových
za digitální a také bude pořízeno nové záznamové datové centrum. Celkem bude
vyměněno pět kamer, které monitorují náměstí, autobusové nádraží, hřbitov, křižovatku
ul. Oderská a ul. Opavská, a křižovatku ul. Těchanovická a ul. Wolkerova. Další kamery
zůstanou stávající a snad v příštích letech dojde k jejich výměně.
Vítězným dodavatelem se stala firma SECTRON plus s. r. o., Vítkov. Celkové náklady
jsou ve výši 266 127 Kč, z čehož 80 % bude hrazeno z dotace a zbývající částka bude
hrazena z rozpočtu města. Realizace bude probíhat v měsících září a říjen.
Ingrid Adamusová

Michaela Kaspříková
odbor služeb

Martina
Víchová
geodetické
práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Město Vítkov vyhlašuje

ZÁMĚR

na pronájem části nebytových prostor k podnikání budovy Vodní 636 ve Vítkově o velikosti 59,17 m2 a 231,27 m2 na
p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov.
Nebytové prostory je možno pronajmout samostatně.
Možnost pronájmu od 1.12.2017.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a Městem Vítkovem (např. doba pronájmu,
výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce)
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných
aktivitách

Vy ještě nemáte
Mobilní rozhlas?
Máte e-mail? Máte chytrý telefon? Máte internet v telefonu? Pokud jste alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ano, tak vás
bude jistě zajímat, jak se díky nim dostat zadarmo k informacím.
Nepůjde elektřina, nepoteče voda, váš lékař neordinuje, bude se
opravovat cesta …, zajímá vás, co pro vás chystá oddělení kultury
či co se děje ve sportu … To vše se dozvíte díky Mobilnímu rozhlasu!
Město Vítkov začátkem roku spustilo systém Mobilní rozhlas. Ten přináší uživatelům informace do jejich e-mailových schránek, do aplikace
v chytrém telefonu či upozornění tzv. push zprávou. Systém umí rozesílat i SMS a hlasové zprávy, ty však máme přichystány pro krizové
a varovné situace. K dnešnímu dni máme v systému již bezmála 300
přihlášených odběratelů. Stačí se jen registrovat.

Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP
- Vodní 636 Vítkov, do 31.10.2017 do 10 hodin na podatelnu
na Městském úřadu Vítkov. Na odboru služeb (Ing. Zdeněk
Kuboň, tel. tel. 556 312 240) je také možno dohodnout prohlídku NP.
Výběr bude prováděn Radou města Vítkova na základě předložených písemných návrhů na schůzi 31. 10. 2017. Podané
návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné. Rada
města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

Nabídka volného
pozemku
v průmyslové zóně
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemek, nebo jeho části, parc.
č. 1694 trvalý travní porost o výměře 2335 m2 (v současné době
stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov k podnikatelské
činnosti v průmyslové zóně v Dělnické ul. ve Vítkově za
základní kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši
(cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje a pronájmů
nemovitých věcí v majetku města Vítkova“). K této ceně bude
připočtena DPH + případné náklady na vyhotovení geometrického
plánu žadatelem.
Žádosti o prodej pozemku, či jeho části zasílejte na město Vítkov,
finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději
do 30. listopadu 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte
u p. Vyklického, II. podlaží, kancelář č. 209, osobně každé pondělí
nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na čísle 556 312
274.

Jaké informace můžete dostávat?
Máme nastaveno 8 okruhů a vy sami si zvolíte, jaký druh chcete dostávat.
Jsou to:
• informace z dopravy,
• z úřadu,
• již zmíněné krizové informace,
• pozvánky na kulturní akce,
• oznámení o odstávkách a poruchách,
• pozvánky na sportovní akce,
• informace ze zdravotnictví.
Okruh zpráv si můžete kdykoliv sami změnit.
Jak se zaregistrujete k odběru
zpráv?
Stačí navštívit internetovou stránku
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
nebo
vyplnit leták, který je k dispozici v informačním centru MěÚ. Registrace
a provoz služby je zdarma. Máte-li
k Mobilnímu rozhlasu nějaké otázky,
neváhejte se obrátit na pracovníky oddělení kultury MěÚ Vítkov, kteří vám
rádi poskytnou bližší informace.

Dotace města poskytnuté na II. pololetí roku 2017
ORGANIZACE

DOTACE
v Kč

PROJEKTY
Adaptační programy pro nové kolektivy

18 000

Doprava do Kalet září 2017

11 200

ZŠ Vítkov, náměstí Jana Zajíce, p. o.

Nákup tanečních krojů a doplňků pro kroužek romských tanců

10 000

Svaz postižených civil. chorobami Vítkov

Činnost SPCCH

16 000

Český svaz chovatelů, ZO Vítkov

Kuchyň a dlažba v zasedací místnosti

Sdružení hasičů Čech…SDH Vítkov

Mladí hasiči Vítkov – Uzlové závody a Mikulášská nadílka

Divadelní, šermířská,… spol. „Arcus“

Historické odpoledne na hradě

10 000

Martínková Jana

1. ročník Oblastní výstavy německých ovčáků

10 000

Smíšený pěvecký sbor Komenský

Natočení CD k 45. výročí založení sboru

40 000

ZO Českého zahrádkářského svazu

Zapůjčení lešení pro opravu fasády na moštárně ve Vítkově

25 000

Vítkovská zemědělská, s.r.o.

Den Slezského norického koně

15 000

Provoz oddílu boxu

30 000

Provoz oddílu kopané – Zabezpečení činnosti oddílu

20 000

Provoz oddílu kopané „B“ muži

30 000

ZŠ a gymnázium Vítkov, p. o.

Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s.

Provoz oddílu nohejbalu

4 000

Provoz oddílu šachu

4 000

Provoz oddílu tenisu

6 000

Svoz objemového odpadu z domácností
Vlečka přistavena Odvezena
12.00 hod. –
v ranních
14.00 hod.
hodinách

Místo

13. 10. 2017

16. 10. 2017

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

23. 10. 2017

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

30. 10. 2017

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

20. 10. 2017

27. 10. 2017

8 000
8 000

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkov
4. 11. 2017 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí
dle § 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat následující složky
komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje,
plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory a televizory.
Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

UZAVŘENÍ MATRIKY
A PRACOVIŠTĚ DOKLADŮ

6. 10. 2017 bude z technických důvodů
pracoviště evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů Odboru
správních činností a obecního živnostenského
úřadu na část pracovní doby uzavřeno.
Případné dotazy či žádosti došlé v průběhu
doby uzavření pracoviště evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů
Odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu budou po skončení
omezení opět řešeny na tomto pracovišti.
V říjnu je nutno aktualizovat

ŽÁDOSTI O BYT

Více informací na odboru služeb MěÚ Vítkov
- František Putko, tel. 556 312 242.

Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

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

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

Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobusová
zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice

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

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště obchod

Chobotničky pro nedonošené děti
Nebude trvat dlouho a nevlídné počasí nás zažene na několik měsíců ze zahrad do příbytků ke kamnům. Všichni nejsou milovníky
zimních sportů, a tak na mnohé čeká dlouhá zima u televize či knížky. Takové období čeká na hodně žen. Vloni byly ženy v našem
městě osloveny, aby se přes zimu zapojily do projektu Čtverce pro
Afriku. Výzva byla úspěšná. Z Vítkova bylo do Jihoafrické republiky odesláno více než 1000 uháčkovaných či upletených čtverců, ze
kterých budou na místě doručení sešity deky pro chudé. Letos se
obracíme na ženy s výzvou podobnou, která má ale pomoci předčasně narozeným dětem v naší republice. Řeč je o háčkovaných
chobotničkách. Je to neuvěřitělné, ale podle výzkumu, který proběhl
v Dánsku, chapadélka chobotniček připomínají nedonošeným dětem pupeční šňůru jejich maminky. Miminka mají tendenci k úchopu
a tím, že mají chapadélka při ruce, netahají si za zavedenou sondu
či jiné hadičky. Cítí se bezpečněji, jsou klidnější a tím pádem jsou
také stabilnější a lépe prospívají.
„Chobotničky pro předčasně narozená miminka používáme
téměř půl roku. Nejenže se líbí maminkám, tatínkům a všem
příbuzným našich malých dětí na jednotkách intenzivní a intermediární péče, ale líbí se i nám zdravotníkům. Podobně jako
rodiče oceňujeme jejich funkci estetickou. Nemocniční prostředí zdomácňují a dělají jej vlídnějším. A lékařům i sestrám
se v takovém prostředí lépe pracuje. Z hlediska medicínského
a ryze praktického chobotničky oceňujeme proto, že děti zklidňují. Děti si s chapadýlky „hrají“, díky svému reflexu je uchopí
místo endotracheálních kanyl nebo výživových sond a my se
v menší míře setkáváme s jejich vytažením a nutností nového
zavádění, což přes veškerou šetrnost nemusí být pro děti vždy
příjemné. Takže z chobotniček máme radost všichni, jak rodiče,
tak zdravotníci a snad i předčasně narozená miminka“, uvedl
prim. MUDr. Petr Janec, MHA, Krajská zdravotní, a. s. – Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Jestliže jste se nadchli pro chobotničky a neumíte je vyrobit, máte
několik možností. Použít níže uvedený postup, či vyhledat videozáznam na internetu: https://www.youtube.com/watch?v=Kh2hZih3YRk.
Hotové chobotničky se budou shromažďovat na IC, kde budou
opatřeny visačkami, na které každá žena uvede své jméno a může
připsat i vzkaz rodičům dítěte.
PODROBNÉ INSTRUKCE K VÝROBĚ TÉ SPRÁVNÉ CHOBOTNIČKY (Zdroj internet)
Materiál: Na jednu chobotničku cca 0,5 klubka 100% bavlny - Camila
natural, Camilla, Catania, Limone, Catty, Nela, Hela, Ombré, Alize
Bella, Alize Bella Batik, Denim, Camilla Batik, Cotton, Kačenka, Katka, Bavlna, Kamila, Drops Muskat, Cotton Quick print, Drops Paris,
Drops Safran, Drops Love You, apod. Slabší příze např. na vyšití očí
a pusinky: Scarlet, Sněhurka Výplň: duté vlákno, výplň do polštářů,
eventuálně: sterilní gáza, vatelín. Pokud méně utahujete, vložte výplň do silonek a tu pak do tělíčka chobotničky. Háček č. 2 nebo 2,5

nebo 3 – vždy hlavně pocitově, se kterým se nejlépe dělá, aby nebyly velké mezery mezi jednotlivými očky. Jehla a nůžky. Podmínky:
Musí být 100% bavlna, žádné směsi. Chapadélka nesmí za žádných
okolností přesáhnout délku 22cm. Nepoužívejte žádná bezpečnostní očka, knoflíčky nebo korálky.
Zkratky: MK – magický kroužek Řo – řetězové očko Ks – krátký sloupek Pds - polosloupek V – 2ks do 1 ks předchozí řady A – 2ks sháčkovat do 1 ks (--) – mezi závorkami opakujeme.
Návod. Tělo chobotničky háčkujeme do spirály (bez švu): 1.ř. – 6ks
do MK 2.ř. – (V)x6 – 12 3.ř. – (V, 1ks)x6 – 18 4.ř. – (V, 2ks)x6 – 24 5.ř.
– (V, 3ks)x6 – 30 6.ř. – (V, 4ks)x6 – 36 7.-14.ř. – po 1ks do každého
oka – 36 15.ř. – (4ks, A)x6 – 30 16.-17.ř. – po 1ks do každého oka
– 30 18.ř. – (3ks, A)x6 – 24 19.-20.ř. - po 1ks do každého oka – 24
21.ř. – (2ks, A)x6 – 18 22.ř. - po 1ks do každého oka – 18 23.ř. –
(7ks, A)x2 – 16 24.ř. - po 1ks do každého oka – 16 Ukončit a vyplnit.
Spodní část chobotničky a chapadélka: 1.ř. – 6ks do MK – 6 2.ř. –
(V)x6 – 12 3.ř. – (V, 2ks)x4 – 16 Neukončujeme. Přiložíme ke spodní
části tělíčka chobotničky a 2ks sháčkujeme tělíčka a spodní části.
Pokračujeme 50řo. Od 2.řo od háčku háčkujeme 2ks pod 1 nitku zpět
k tělíčku. (Každý si musí vyzkoušet sám. Někdy je potřeba háčkovat
3ks, nebo 2pds apod.). Chapadélko se začne stáčet. U tělíčka opět
sháčkujeme pomocí 2ks tělo a spodní část a znovu uháčkujeme
chapadélko. Takto pokračujeme až na konec řádku. Ukončíme.
Vyjde nám 8 chapadélek a spodní část přiháčkovaná k tělíčku bez
nutnosti sešívat. Zapošijeme nitku. Jak na obličejík: obličej vyšijeme
nebo uháčkujeme oči a přišijeme k tělu. Vše musí být 100% bavlna.
Můžeme si pomoc špendlíky, kterými si naznačíme oči i pusu. Pak
je vyšijeme. Vyšívat můžeme na tělo vyplněné na konci háčkování
nebo v průběhu, kdy není vyplněno výplní. Chobotničky můžeme
dekorovat, např. mašlí, kloboučkem, volánkem apod. Vše musí být
pevně přišito a opět ze 100% bavlny.
Dáša Dušková

SETKÁNÍ GENERACÍ V PROSTŘEDNÍM DVOŘE
Loňský ročník akce „Setkání nejen pro pamětníky“ byl našimi spoluobčany přijat velmi příznivě, a proto jsme se rozhodli uspořádat
2.ročník. A opět ve stejném termínu - po prázdninách, kdy už jsou všichni doma z dětských táborů, dovolených, výletů u příbuzných
a přátel. Sešli jsme se společně v sobotu 9. září odpoledne u naši „kulturky“, kde máme novou terasu pro venkovní posezení. Je to místo,
které nám nahrazuje náves. Kdo měl čas a chuť, přišel se podělit s ostatními o novinky, poslechnout si vzpomínky starších na akce konané
před desítkami let, probrat radosti a bolesti doby současné. V „kulturce“ jsme promítali fotky, tentokrát z našich společných akcí. Pro
všechny účastníky bylo připraveno pohoštění, které se loni setkalo s pochvalnou odezvou - pečená vepřová kýta z řeznictví Macáš, zákusky
z cukrárny paní Hanky ze sídliště Budišovská, koláčky z listového těsta od manželů Holubářových, pivo pro dospělé a pro děti ovocná
limonáda. Počasí nám opravdu přálo, a tak se povídání protáhlo do nočních hodin. Věřím, že všichni odešli spokojeni a za rok se spolu
sejdeme opět ve stejném termínu a na stejném místě!
Hana Odstrčilová
za osadní výbor

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
Letošní „ Za plotem“ bylo deštivé…
Letošní vyhlašování vítězů
soutěží určených především
pěstitelům a zahrádkářům
nám dokonale propršelo.
Děkujeme všem, kteří nás
v tom „nenechali“ a naši městskou akci podpořili – harmonikáři panu Oldřichu Ježovi,
vítkovským včelařům – panu
Imrýškovi a panu Brožkovi,
paní Pohlodkové, jejíž domá-

cí cukroví poškádlilo chuťové buňky všech návštěvníků, dámám
z cukrárničky Hanky Marethové a paní Vysloužilové, která zaplnila
náměstí vůní bramboráků.
Veliké díky patří ženám z místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, které jsou již od prvního ročníku našimi partnerkami při přípravě i realizaci celé akce. Jejich skvělé marmelády ani letos nezklamaly. Po loňské švestkové u mě letos zvítězila
rebarborová se zázvorem.
A tady je recept:
1 kg rebarbory
125 ml vody
šťáva z 1 citronu
čerstvý zázvor - asi 5 cm
750g cukru
60 g kandovaného zázvoru
může být i jemně nasekaná máta - 2pl
Rebarboru oloupeme a nakrájeme na 1cm, dáme do hrnce, přidáme
citronovou šťávu a vodu. Uvedeme do varu. Přidáme čerstvý zázvor
(nakrájený na 5 kousků). Vaříme za stálého míchání do změknutí.
Zázvor odstraníme, přidáme cukr, vaříme do zhoustnutí a sbíráme
pěnu. Směs můžeme i rozmixovat. Nakonec přidáme kandovaný zázvor (i mátu).
Určitě ji vyzkoušejte.
Vrcholem programu bylo vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží. Ceny
letošním vítězům předala tajemnice Městského úřadu ve Vítkově
paní Šárka Petrtýlová, která převzala záštitu nad celou soutěží.
V soutěži „Okurky pod víčkem“ si vítězství odnesla Květoslava
Smolková za své „americké“ okurky, druhé místo obsadila Marta
Hráčková a třetí Pavel Jež.
V bylinkové“ kategorii získala nejvyšší ocenění za svou bylinkovou
zahrádku, zpracování a uskladnění bylin Vlasta Martinková.
Hlavní soutěž Rozkvetlé okno měla letos čtyři oceněné - Zdeňku
Vlčkovou, Rostislava Imrýška, Marcelu Haluškovou a manžele Danu
a Stanislava Brožkovy.
Všem blahopřejeme a přejeme i v příští sezóně mnoho úspěchů.
Stejně jako je sladká naše rebarborová marmeláda, tak bude sladký
příští ročník Za plotem. Už pro vás připravujeme nová témata soutěží a těšíme se na vás.
Vy nevíte, jak chutnají „americké“ okurky? Tak tady je vítězný
recept paní Květy.
2,5 kg okurek salátovek nebo přerostlých nakládaček
0,8 kg cibule
obojí nastrouhat na jemné plátky
3 lžíce soli
nechat 3 hodiny odležet
0,5 l octu
0,4 kg cukru
1 lžíce ml. pepře
1 lžíce kari koření
½ lžíce čili koření

Malá anketa
Najdete ji na našich webových stránkách. Pokud
nemáte přístup na web, vyplňte a odevzdejte ve
vítkovském informačním centru anketní lístek.
Jaké téma doplňkových soutěží byste v příštím roce upřednostnili:
Pěstitelé:
a) Předzahrádka
b) Balkón/terasa – malé místo pro velký relax
c) Čím větší brambory…
Kutilové:
a) Super vychytávka (soutěž o nejlepší nápad,
který usnadní práci v domácnosti, na zahradě
apod.)
b) Ptačí budky
Kuchaři a kuchařinky:
a) Čalamády
b) Bramboráky
c) Kompoty
Hlavní téma Rozkvetlé okno zůstane zachováno.
Město Vítkov zve všechny maminky a jejich děti na
tradiční setkání „klubíku“ v netradičním čase:

PODZIMNÍ
SROCOVÁNÍ
Setkání se uskuteční v sobotu 14. října 2017 od
9:00 do 11:30 hod. v prostorách knihovny.
K běžnému programu přibude malé vyrábění.

Konec prázdnin v knihovně
Poslední srpnový týden se v městské knihovně nesl v duchu blížícího se konce
prázdnin. V úterý 29. srpna dopoledne proběhlo tradiční setkání maminek a dětí
v mimořádném prázdninovém klubíku. Odpoledne pak patřilo turnaji Mölkky, kde
své síly v této hře změřili jak děti tak dospělí.
Ve středu 30. srpna patřila zahrada knihovny dětem, které zde strávily příjemné
odpoledne nazvané Cesta za listinou rytíře Čtimíra.
Opravdovou tečkou za prázdninami však bylo vystoupení country skupiny
Smečka, které se konalo ve čtvrtek 3. srpna v podvečerních hodinách na zahradě
knihovny. K tanci a poslechu Smečka hrála až do pozdních večerních hodin
a zahradou knihovny se linuly tóny country a folkových písní. Krásné počasí,
příjemné prostředí, skvělá atmosféra - co víc si na konec prázdnin přát?

Vstupné je 10 Kč na dítě.
Těšíme se na vás.

AMNESTIE NA UPOMÍNKY
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci
Týdne knihoven (2. 10. - 8. 10. 2017) tzv. amnestii na
upomínky. V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do
knihovny dokumenty, které již mají delší dobu půjčeny,
a poplatek za upomínku jim bude prominut.

ZJISTĚTE SKUTEČNÉ
STÁŘÍ SVÝCH CÉV
Jak stárne naše tělo, stárnou i naše cévy. Někdy dokonce rychleji, než by odpovídalo našemu
skutečnému věku. Chcete zjistit, jak jsou na tom
vaše cévy? Jednou z možností, jak otestovat stav
cév, je stanovení cévního věku pomocí speciálního přístroje, který funguje na podobném principu
jako tlakoměr.
Toto měření proběhne v Lékárně Na Náměstí ve
dnech od 9. do 13. října. Je nutné se předem
objednat buď přímo v lékárně, nebo telefonicky na
čísle 556 300 188. Těšíme se na Vás.

Vážení občané města, rád bych vás tímto informoval o ukončení mého působení ve funkci ředitele Domova Vítkov k 30. 9. 2017.
Děkuji všem, s nimiž jsem měl možnost v průběhu mého téměř osmiletého
působení ve funkci ředitele Domova spolupracovat.
Mgr. Jan Seidler
ředitel Domova Vítkov

DEN HRADU VIKŠTEJNA 2017
26. srpna se v Radkově uskutečnila již tradiční slavnost Den hradu
Vikštejna. Sedmý ročník této akce měl tentokrát téma stavitelství a
architektura. Akce se uskutečnila na jednom z nejkrásnějších míst
Přírodního parku Moravice pro cca 500 návštěvníků.
Pro širokou veřejnost všech věkových kategorií bylo opět připraveno
bohaté kulturní odpoledne. V úvodu byly slavnostně vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže „Dům snů“, která byla společně s alejovou
výstavou dětí ze ZUŠ Opava, instalována přímo v areálu hradu.
Následně byl slavnostně odhalen pomník před Vikštejnem s původní kamennou deskou, jež prošla krátce předtím odbornou renovací.
Kromě zástupců obce Radkov a spolku Radkov byli přítomni také
zástupci města Vítkova a německého spolku Heimatbezirksgruppe
Wigstadtl. K návratu této významné památky na původní místo byla
vydána drobná publikace „Kamenný pomník před hradem Vikštejnem“.
Návštěvníky dále čekalo kouzelné hudební a taneční vystoupení
dětí ze ZUŠ Vítkov a z polských Kalet. V podvečer vystoupila ostravská hudební kapela Doktor Schneberger. Ve sklepení byl promítán historický záznam z akce konané na Vikštejně v 50. letech 20.
století a návštěvníci se mohli pohoupat na zbrusu nové houpačce
v areálu hradu.
Pro malé návštěvníky byly v průběhu celého dopoledne připraveny
aktivity přibližující dobu středověku. Děti si mohly vyzkoušet dobový
oděv nebo stavební techniky. Nechyběla ani scrabooková dílnička
pro děti či secondhand knih. Zvídavé uspokojila komentovaná prohlídka hradu, hladové a žíznivé pak výborné občerstvení. Návštěvníci mohli opět nakoupit originální tradiční výrobky na hradním jarmarku. Areál doplnila putovní výstava „Necháme to tak“, která se zabývá
problematikou obnovy církevních staveb.

Všem organizátorům a účastníkům letošní akce děkujeme. Zvláštní
poděkování patří dobrovolníkům, hudebníkům, tanečníkům a pěvcům, členům spolků Radkov, Za Opavu a Za lepší Hradec, dále Městu Vítkov, Obci Radkov, ZUŠ Opava a ZUŠ Vítkov, MAS Opavsko,
německému spolku Heimatbezirksgruppe Wigstadtl, Nadaci českoněmeckého fondu a Státnímu okresnímu archivu Opava.
Kateřina Skalíková

MŮŽEŠ MÍT RÁD
I FYZIKU I CHEMII!
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
V září 14. 9. 2017 naše škola pořádala vzdělávací exkurzi druhých
ročníků do Vítkovic v Ostravě, kde žáci navštívili Svět techniky, Science and Technology Center, projekt, který tvoří dvě části: Malý svět
techniky, jenž je zaměřen na historii tradičních technických oborů,
a Velký svět techniky, ten cílí na současnost a budoucnost vědních
oborů. Základní myšlenkou projektu je zvýšení prestiže vědy
a výzkumu, změna přístupu k technickým oborům, jejich popularizace a zpřístupnění široké veřejnosti.
Naši učitelé využili z nabídky vzdělávacích akcí dva interaktivní programy. První z nich se nazývá Záhada jaderné elektrárny.
Žáci se aktivně seznámili nejen s principem fungování jaderné
elektrárny, ale také se dozvěděli, co je radiace, naučili se ji změřit
a zjistili, jak se proti ní chránit. Ochranné obleky slušely všem!
Druhá skupina studentů odletěla na Mars. Stali se aktéry napínavého příběhu kosmického letu v budoucnosti a jako astronauti
museli řešit řadu problémových úloh, v nichž uplatnili své znalosti
z přírodovědných předmětů, které, ruku na srdce, většina „zrovna
nemusí“. Hra byla doplněna vizuálními efekty a spoustou rekvizit.
Naštěstí všichni přežili a pobyt ve vesmírném prostoru nezanechal
na žádném studentovi nepříjemné následky.
Pobyt v Ostravě byl doplněn procházkou po celém areálu Dolních
Vítkovic a před návratem do Oder se všichni „účastníci zájezdu“ občerstvili, případně nakoupili v obchodním centru Nová Karolina.
Jana Kellnerová
Dagmar Šimíková

Potřebujete kotel, krbová
kamna, bojler, lázeňská
kamna či klimatizaci?
Navštivte náš internetový
obchod za lidové ceny!
www.lednacek.com
tel. kontakt:
724 236 361

ŽALOZPĚV
AKUSTICKÁ
HUDBA Z
VYSOČINY
Chcete mít práci za rohem? Staňte se
naším kolegou! V současnosti hledáme
pro prodejnu ve Fulneku pracovníky
na tyto pozice:

ZÁSTUPCE
VEDOUCÍHO PRODEJNY
Nástupní mzda
21 200 Kč (40 h/týden)
POKLADNÍ
Nástupní mzda
17 500 Kč (40 h/týden)


NABÍZÍME:

ttýden dovolené navíc ihned od nástupu
tpracovní poměr na dobu neurčitou i na zkrácený úvazek
tstravenky v hodnotě 65 Kč a další výhody...

KONTAKTUJTE NÁS:

Přímo na prodejně, na emailu nabor@penny.cz
nebo na tel. : 727 925 302
www.penny.jobs.cz

Kapela Žalozpěv vznikla na podzim
roku 2009 v Níhově, malé vísce
v podhůří Českomoravské vrchoviny.
Osobitá písňová tvorba jde po hranici
lyrického folku a alternativy s doteky
etnické hudby. Částí posluchačstva je
též vnímána jako křesťanská hudba.
Jisté je, že hlavní inspirací je samotná
Vysočina. Tajemná a žalozpěvná.
Mystická krajina básníků Demla,
Reynka,
Zahradníčka,
Březiny
a Anny Pammrové neklamně otiskuje
v textech písní svoje stopy.
Jana Bauerová hraje přírodní lyriku.
Z počátku byly jejími doprovodnými
nástroji kytara a klavír, od roku 2002
jsou to převážně strunné nástroje
se specifickým zvukem. Od kantele
a lyry se postupně posunula k lidové
(keltské) harfě. Čím dál tím víc je
v písních patrný duchovní obsah,
který není vyjádřen nijak explicitně,
písním
je
vlastní
metafora
a ponechání prostoru pro tajemství.
host – JANA BAUEROVÁ
PÍSNIČKÁŘKA S HARFOU
sobota 7. října 2017 v 17 hodin
Prostřední Dvůr, Vítkov
kaple sv. Josefa
dobrovolné vstupné bude použito na
obnovu kaple

Budišovská 908, 749 01 Vítkov
Telefon: 556 301 301, 602 748 782, Fax: 556 301 301, E-mail: hutnikstepan@email.cz
Facebook: https://www.facebook.com/stepanhutnik, Web: www.stepan-hutnik.cz, www.hutnik.lassa.cz

PRODEJ ZIMNÍCH PNEU
sezona 2017 / 2018

pneu

cena s DPH

pneu

cena s DPH

1 154 Kč

195/55 R 16 Snoways3 87H Lassa

1 782 Kč

165/70 R 13 79T AltimaxWinter+ GeneralTire

886 Kč

195/60 R 15 88H Snoways 3 Lassa

1 304 Kč

165/70 R 13 79T SW40 Kingstar

756 Kč

195/65 R 15 SW40 91T Kingstar

1 020 Kč

165/70 R 13 79T W452 Hankook

1 010 Kč

195/65 R 15 91T WR D4 Nokian

1 369 Kč
1 189 Kč

165/65 R 14 W442 79T Hankook

165/70 R 13 Winter 79T Saetta

874 Kč

195/65 R 15 Altimax Winter+ 91T General

165/70 R 14 AltimaxWinter+ 81T General

984 Kč

195/65 R 15 Iceways 91T Lassa

1 292 Kč

195/65 R 15 Snoways 3 91H Lassa

1 129 Kč

195/65 R 15 W452 91T Hankook

1 187 Kč

195/65 R 15 Winter 91T Saetta

1 018 Kč

165/70 R 14 Snoways II 81T Lassa

1 016 Kč

165/70 R 14 SW40 81T Kingstar

847 Kč

165/70 R 14 WR D3 81T Nokian

1 193 Kč

195/65 R 15 WR D3 91T Nokian

1 273 Kč

195/65 R 15 WR D4 91H Nokian

1 686 Kč

195/65 R 15 WR D4 95H XL Nokian

1 686 Kč

195/70 R 15C W410 104/102R Kingstar

1 361 Kč

165/80 R 13 Polaris 3 83T Barum

929 Kč

175/65 R 13 W442 80T Hankook

1 127 Kč

175/65 R 14 Snoways 3 82T Lassa

1 058 Kč

175/70 R 14 Polaris 3 84T Barum

1 044 Kč

205/55 R 16 91T W452 Hankook

1 648 Kč

175/70 R 14 Snoways II 84T Lassa

1 215 Kč

205/55 R 16 Snoways 3 91H Lassa

1 510 Kč

175/70 R 14 W+/W/ 84T Nokian

1 172 Kč

205/55 R 16 SW40 94T XL Kingstar

1 195 Kč

175/70 R 14 Winter 84T Saetta

993 Kč

205/55 R 16 Winter 91H Saetta

1 278 Kč

185/55 R 15 Snoways II 82T Lassa

1 595 Kč

205/55 R 16 WR D3 91T Nokian

1 834 Kč

185/55 R 15 Winter 82T Saetta

1 165 Kč

205/55 R 16 WR D4 91T Nokian

2 073 Kč

185/60 R 14 Eskimo S3+ 82T Sava

1 099 Kč

205/60 R 16 WR D4 92H Nokian

2 241 Kč

185/60 R 14 Snoways 3 82H Lassa

1 123 Kč

205/65 R 16 C WR C3 Van 107/105T Nokian

2 940 Kč

185/60 R 14 W452 82T Hankook

1 125 Kč

215/55 R 16 Snoways3 XL 97H Lassa

2 200 Kč

1 188 Kč

215/55 R 16 WR 93H Nordman

2 147 Kč

215/55 R 16 WR A3 97H XL Nokian

2 863 Kč

215/55 R 17 WR D4 98H XL Nokian

3 412 Kč

185/60 R 15 Altimax Winter+ 88T XL General
185/60 R 15 SW40 88T XL Kingstar

984 Kč

185/60 R 15 Winter 88T XL Saetta

1 067 Kč

185/60 R 15 WR D4 84T Nokian

1 514 Kč

185/65 R 14 Eskimo S3+ 86T Sava

1 157 Kč

185/65 R 14 Snoways 3 86T Lassa

1 217 Kč

185/65 R 14 Winter 86T Saetta

1 056 Kč

185/65 R 15 Altimax Winter+ 88T General

1 165 Kč

185/65 R 15 Snoways 3 88T Lassa
185/65 R 15 SW40 88T Kingstar

215/65 R 16 W310 98H Hankook

2 761 Kč

215/65 R 16C EurovanWint 2 109R General

2 352 Kč

225/45 R 17 91H WR D4 Nokian

3 124 Kč

225/45 R 17 AltimaxWinter + 94H XL General

1 898 Kč

225/45 R 17 Snoways 3 91H Lassa

2 201 Kč

1 172 Kč

225/65 R 16 C EurovanWinter 2 112/110R
GeneralTire

2 662 Kč

1 014 Kč

235/65 R 16C Wintus 2 115R Lassa

2 657 Kč

185/65 R 15 WR D3 88T XL Nokian

1 358 Kč

235/65 R 16C WR C3 121/119R Nokian

3 797 Kč

195/55 R 15 85H Snoways Era Lassa

1 790 Kč

255/35 R 20 SP WS 3D 97V Dunlop

6 708 Kč

195/55 R 15 Winter 85H Saetta

1 197 Kč

Ceny platné pouze
do vyprodání zásob
Zimní pneu můžete
také zakoupit
v našem obchodě
AUTOSHOP
Švermova 249
749 01 Vítkov

CONROP, s.r.o., provozovna Vítkov, Wolkerova 465

PŘIJÍMÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU MUŽE A ŽENY
DO PROVOZŮ A PROFESÍ:


TKALCOVNA


EXTRUZNÍ LINKA

Požadujeme:
 vyučení v jakémkoliv oboru
 dobrý zdravotní stav

Požadujeme:
 vyučení v jakémkoliv oboru
 dobrý zdravotní stav

- práce v nepřetržitém provozu


SEŘIZOVAČ
- práce v nepřetržitém provozu
Požadujeme:
vyučení v oboru mechanik-seřizovač
nebo jiném strojním oboru
 dobrý zdravotní stav



- práce v nepřetržitém provozu


NA ŠITÍ

VELKOOBJEMOVÝCH VAKŮ
- práce ve dvousměnném provozu
Požadujeme:
min. základní vzdělání
dobrý zdravotní stav




Nabízíme:
 nástup co nejdříve
 zajímavou mzdu
 příplatek za práci v nepřetržitém provozu
 příplatky za práci v odpolední a noční směně,
 příplatek za práci v sobotu a v neděli
 příspěvek na závodní stravování,
 21 dnů dovolené + 4 dny pracovního volna,
 příspěvek na penzijní připojištění
Výběrové pohovory každé úterý v 9.00 hodin v provozovně Vítkov, nebo po telefonické
domluvě, s prohlídkou pracoviště.
Kontakt: p. Eva Holaňová, personalistka, tel. 553 751 266,
e-mail: personalistika@conrop.com, www.conrop.cz

FRIENDS
KLUB

NÁKUP
NA SPLÁTKY
S ESSOXEM

VYŘÍDÍTE JEDNODUŠE
UZAVŘETE RYCHLE

Od října již bude v plném
provozu klub FRIENDS,
který se letos otevřel v
klubovně SVČ Vítkov. Pro
děti do 15 let nabízíme
doprovody ze školy a
družiny do klubu a kroužků, z
kroužků do klubu a zpět, kde
mohou trávit volný čas pod
dohledem pedagogického
pracovníka, a to každý den
od 13.00 do 18.00. V klubu
si děti mohou zahrát nejen
stolní hry, x-box, odpočívat,
či se zapojit do výtvarných
dílen, ale také si mohou zajít
na procházku a sníst námi
připravenou svačinku.
Více informací na našich
webových stránkách a na
Facebooku.

POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137
V září 2017 jsme získali dotaci na projekt z programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko ve výši 12
167,24 EUR předložený v rámci Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia. Finanční prostředky využijeme v projektu
„POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY“, který byl realizován v září
2017. Do projektu bylo aktivně zapojeno 44 žáků a 6 pedagogů
základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet.
Projekt poskytuje žákům základní turistický výcvik a získání
základních znalostí při práci s GPS. Na akci si žáci osvojili nové
dovednosti, návyky a seznámili se základy pobytu v přírodě a
bezpečného pohybu na horách. Seznámili se také s technikou
a metodikou Geocachingu. Osvojili si práci s turistickou mapou.
Proběhla přednáška o nebezpečí na horách, horské službě, o

první pomoci, prevenci a hygieně. Všechny tyto akce mají v dětech
upevňovat sportovního ducha, odstraňovat jazykové bariéry, rozvíjet
multikulturní výchovu a vzbuzovat potřebu aktivního pohybu.

Dějepisná exkurze „Po stopách Jana
Kubiše a československého odboje“

magistrátu, u pamětní desky Jana Kubiše, Štěpána Vajdy a I.
československé partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova položili
kytici k uctění jejich památky.

15. září jsme se my, žáci kvinty, sexty a vybraní studenti z oktávy
Základní školy a gymnázia ve Vítkově, vydali na exkurzi, pořádanou
Československou obcí legionářskou, která se takto snaží pomoci při
výchově dnešní mládeže k vlastenectví.
Náš průvodce Ing. Jaromír Breuer, člen Matice slezské a Svazu
bojovníků za svobodu, nám poskytl velmi zajímavý výklad o vojenské
historii Opavy, budování opevnění za první republiky i odbojové
činnosti během 2. světové války.
Samotné opevnění se začalo stavět už v roce 1935. Dozvěděli jsme
se, že v naší republice bylo vybudováno asi 10 000 malých bunkrů,
tzv. řopíků, a dále několik stovek velkých bunkrů, tzv. srubů. My jsme
měli tu možnost navštívit objekt s názvem OP - S 25 „Trigonometr“
v Milostovicích, kterým nás provedli členové Klubu vojenské historie
Opava. Byli jsme se podívat do ubytovacích místností pro vojáky,
kterých tu mohlo být téměř 40. Také jsme zhlédli sociální zařízení,
místnost pro radiotelegrafistu a řadu dalších prostor. Zajímavé pro
nás byly střelecké místnosti, v nichž se nacházely protitankové
kanóny s kulomety.
Po prohlídce jsme jeli do Sádku, kde nad vchodem do hasičské
zbrojnice visí pamětní deska Jana Kubiše, jenž zde pobýval
během své vojenské služby na Opavsku. Naše výprava zamířila
také k poslednímu bunkru linie OP - S 38. Je jen škoda, že tento
dvoupodlažní pěchotní srub není udržován a není přístupný
veřejnosti.
Cesta nazpátek vedla přes Hlavnici, kde je pamětní deska „Obrany
Slezska“, působiště spisovatele A. C. Nora, a Litultovice, kde byl
Jan Kubiš taktéž dočasně ubytován. Poslední zastávkou se stala
Opava, kde jsme v bývalých Vajdových kasárnách, dnes v objektu

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj

Tomáš Kaluža

Dita Baraňáková
kvinta

Prvňáčci slavnostně zahájili školní rok
2017 / 2018
Každý první krůček do nové životní etapy bývá velmi důležitý a taky
trochu rozpačitý. Je tomu i tak, když jdou děti poprvé do školy. Pro
57 prvňáčků se stalo pondělí 4. září 2017 dnem slavnostním. Na
svou první cestu do školy děti doprovodili rodiče i prarodiče. Děti
se těšily nejen na školu, ale také na nové kamarády a na své paní

učitelky. Prvňáčky nejprve přivítaly ve třech prvních třídách paní
učitelky Mgr. Dagmar Lanková, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Lenka
Hauerlandová. Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů
a třídních učitelek přesunuli do Kulturního domu ve Vítkově, kde
proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní ráz umocnila
přítomnost zástupců města pana starosty Ing. Pavla Smolky,
místostarostky Lenky Sonnkové, tajemnice Ing. Šárky Petrtýlové,
vedoucího odboru služeb Ing. Zdeňka Kuboně a předsedkyně klubu
rodičů Vladislavy Sobolové. Všechny přítomné přivítala zástupkyně
pro 1. stupeň Mgr. Dáša Kalužová a předala slovo paní ředitelce
školy Mgr. Blance Váňové, která nastínila rodičům i prvňáčkům, co
je v novém školním roce čeká a na co se mohou těšit. V krátkém
projevu povzbudivá slova přidal i pan starosta. Společně předali
dětem pamětní listy, upomínkové dárky a popřáli jim hodně úspěchů
ve školních lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu.
Věříme, že celý školní rok bude pro všechny prvňáčky tak hezký
jako byl první školní den.

Imatrikulace

Dagmar Lanková

V pondělí 4. září 2017 se v Reprezentačním sále Městského úřadu
ve Vítkově odehrála slavnostní imatrikulace nových žáků gymnázia
třídy primy a kvinty. Obřad začal vstupem nových žáků do sálu za
zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur, poté celý sál povstal,
aby uctil českou hymnu. Následovaly projevy starosty města Ing.
Pavla Smolky a ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové, která představila
všechny vyučující v daných třídách a popřála žákům mnoho
studijních úspěchů. Obřadu se zúčastnila rovněž místostarostka
města paní Lenka Sonková, za Klub rodičů Ing. Gabriela Haasová
a za Školskou radu její předsedkyně paní Petra Kyzková. Třídní

učitelky, pro primu Mgr. Jitka Složilová a pro kvintu Mgr. Milena
Mačáková, představily přítomným žáky svých tříd. Během slavnostní
imatrikulace se žáci zapsali do městské kroniky. Žák kvinty, Jan
Leher, přečetl studentský slib, v němž se žáci mimo jiné zavazují
k čestnému plnění všech povinností a uchování dobrého jména
školy. Příjemným kulturním zakončením celého slavnostního aktu
bylo vystoupení sólistek Slezského divadla v Opavě. Poté proběhlo
společné focení nově vytvořených třídních kolektivů.
Přejeme všem žákům, aby studium na gymnáziu zvládali s lehkostí
a bez obtíží.
Milena Mačáková

VÝTVARNÁ
SKUPINA X
vzniknuvší v roce 1967 - první členská výstava se ovšem konala až na jaře 1968
v arkádách zahrady komendy řádu německých rytířů
v blízkosti tehdy nové sochy
Petra Bezruče - je dítkem
společenského a politického
uvolnění v šedesátých letech
minulého století. Její zakladatelé, hudební vědec a estetik Miroslav Malura (1937
– 2000) a historik umění Jaroslav Svoboda, jí dali do vínku přesvědčení, že umění má
rezignovat na mimoumělecké
poselství a zemský (celoslezský) charakter dosavadních
profesionálních
výtvarných
skupin, Sdružení umělců
slezských a Tvůrčí skupiny
Bezruč. Ani léta normalizace
nedokázala tyto myšlenky zničit: skupina existovala dál pod hlavičkou Domu kultury Petra Bezruče. Po Listopadu 1989 se uchýlila do Základní umělecké školy na Solné
ulici v Opavě, kde byl ředitelem její zakládající člen, Miloš Kačírek (1935 – 2007). Po jeho smrti se pak ocitla pod křídly Matice Slezské,
kde působí dosud jako jedna z jejích součástí. Skupina pořádá každoročně členské výstavy a společné plenéry. Ani po bezmála padesáti
letech činnosti Skupiny X není toto sdružení výtvarníků prosto výtvarných nápadů, výbojů a schopnosti přinášet další estetické impulzy jak
opavské, tak i mimoopavské uměnímilovné veřejnosti.
Dieter Schallner

ZÁJEMCI
MOHOU
STÁLE ŽÁDAT
O KOTLÍKOVÉ
DOTACE

Další kotlíková výzva, ve které
bylo pro Moravskoslezský kraj
alokováno 900 milionů korun
z Ministerstva životního prostředí,
odstartovala letos 5. září.
Během první hodiny přijal Krajský
úřad Moravskoslezského kraje
celkem 5 100 žádostí. Prvotní
nápor žadatelů brzy zvolnil: k 15. 9.
bylo podáno celkem 5602 žádostí
v objemu 579, 5 milionu korun.
„Lidé začali hned v prvním
dnu osobně přinášet a zasílat
poštou potřebné dokumenty,
i když lhůta pro jejich doložení
je deset pracovních dnů po
podání žádosti. V současné době
máme doručeno 4 757 listinných
žádostí, z nichž mírně převažuje
osobní podání nad zasláním
poštou,“ sdělila Jarmila Uvírová,
náměstkyně hejtmana MSK pro
životní prostředí a zemědělství.
Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou
zájemci podávat na adrese https://
kotliky.msk.cz/ až do 31. 12. 2018.
Pokud bude před tímto termínem
podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude
ukončen dříve, a to automaticky při
dosažení uvedeného počtu.
„Elektronický příjem žádostí
i listinných verzí probíhají celou
dobu naprosto bez problémů.
Vyhodnocování žádostí a jejich
předkládání ke schválení radě
probíhá
podle
pořadového
čísla, které žádost získala při
elektronickém odeslání. První
skupina žadatelů bude schválena
na radě kraje 26. září,“ sdělil Jan
Krkoška, náměstek hejtmana MSK
pro regionální rozvoj a cestovní
ruch. „O schválení žádosti budou
žadatelé
informování
vždy
e-mailem, poté budou připraveny
k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace. Smlouva bude žadatelům
zaslána na jejich e-mail a žadatelé
obdrží také upozorňovací SMS
zprávu na své telefonní číslo,“
dodává náměstek Jan Krkoška.
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Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy
na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných
obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování
kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou
v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické
i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.
Veškeré informace ke kotlíkovým dotacím včetně aktuálního počtu zaregistrovaných žádostí jsou
zveřejňovány na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/, žadatelům jsou také stále
k dispozici „kotlíkové“ kontakty: tel. 595 622 355, e-mail kotliky@msk.cz a možnost osobních
konzultací v budově krajského úřadu v kanceláři A106 (každý pracovní den v úředních hodinách
krajského úřadu).

Výzva Programu
na podporu
projektů nestátních
neziskových
organizací pro rok
2018 - Podprogram
A

Firma se
150tiletou
tradicí hledá
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

Ve Výzvě Podprogramu A na
podporu
projektů
nestátních
neziskových organizací působících
v
oblasti
ochrany
životního
prostředí a udržitelného rozvoje
pro rok 2018 budou podporovány
neinvestiční projekty v 18 tématech
se zaměřením na ochranu přírody
a biologické rozmanitosti, vliv
životního prostředí na lidské zdraví,
adaptaci na klimatickou změnu a na
inovace v rámci environmentálního
vzdělávání. Každá organizace
může podat maximálně 3 projekty.
Nejvyšší míra podílu dotace je 70 %
nákladů projektu, maximální výše
dotace činí 200 tis. Kč. Projekty
se
podávají
prostřednictvím
elektronického systému Grantys
MŽP.
Příjem žádostí končí 16. října 2017.
Do tohoto data musí být žádosti
podány prostřednictvím Grantys
MŽP a listinná podoba žádosti
doručena do podatelny MŽP.
Podrobnosti
o
způsobu
a náležitostech podávaných žádostí
jsou uvedeny v textu Výzvy.
Pro podání doplňujících informací
je možné kontaktovat Mgr. Petru
Novákovou Sádkovou.
Více informací na https://www.
mzp.cz/cz/vyhlaseni_programu_
nno_2018

www.semperitgroup.com

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 31. 10.

VÝSTAVA DĚTI A ZÁVISLOST
1. poschodí budovy školy - ZŠG Vítkov.

2. – 8. 10.

AMNESTIE NA UPOMÍNKY
V případě vrácení knih bude čtenářům prominut
poplatek za upomínku.

2. 10.
18.00 hod.

NA SEMAFORU ZELENÁ
Kulturní dům Vítkov.

3. 10.
7.30 hod

STUDENTSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
Budova ZŠG Vítkov.

3. 10.
17.00 hod.

OD ASTROLOGIE PŘES PARTNERSKÉ
VZTAHY K FOCENÍ AURY A MĚŘENÍ ČAKER

Přednáška Milana Gelnara. Po přednášce focení
aury za poplatek, nutno se předem přihlásit
v knihovně. Vstupné: 30 Kč. Předprodej vstupenek
v Informačním centru.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.
5. 10.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

5. 10.
17.30 hod.

BARABOVÉ
Tímto tématem nás provede Petr Zahnaš.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 10.
17.00 hod.

VERNISÁŽ VÝTVARNÉ SKUPINY X
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň.

7. 10.
17.00 hod.

ŽALOZPĚV - AKUSTICKÁ HUDBA Z VYSOČINY
Host - Jana Bauerová - písničkářka s harfou
Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu
kaple.
Kaple sv. Josefa, Prostřední Dvůr.

8. 10.
10.30 hod.

IV. ROČNÍK PODZIMNÍHO KOLOZÁVODU
SVČ pořádá v parku pro děti od 7 – 13 let závody
na kolech. Všichni účastníci závodu musí mít
povinné vybavení. Vítězové jednotlivých
kategorií získají vítězný pohár a diplom. Všichni
závodníci budou za účast odměněni drobnou
sladkostí.

9. 10.
18.00 hod.

JIŽNÍ AFRIKA
Cestopisná přednáška Petra Nazarova.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

14. 10.
9.00 – 11.30 h.

PODZIMNÍ SROCOVÁNÍ
Setkání maminek s dětmi spojené s jednoduchým
vyráběním.
Vstupné: 10 Kč/dítě
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

14. 10.
10.00 hod.

LIGA BOXU SEVEROMORAVSKÉ OBLASTI
- II. KOLO
Pořádá TJ Vítkov - box klub
Kategorie: školní mládež - kadeti - junioři - senioři
Vstupné: 30 Kč
Kulturní dům Vítkov.

14. 10.
15.00 hod.

DRAKIÁDA OD NA LOUCE U DRUHÉHO
PAVELÁKU
Zveme všechny kluky, děvčata i rodiče na naši
drakiádu, která se každoročně pořádá na louce
u druhého Paveláku – směr Lhotka. Všichni
soutěžící budou odměněni. Nezapomeňte se
dostatečně obléknout. Za deštivého počasí bude
akce zrušena.

7. 11.

ŠKOLSKÉ FORUM VE SPOLUPRÁCI SE
ZÁSTUPCI SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST
ZŠG Vítkov.

8. 12. 2017
19.00 hod.

SPOLEČENSKÝ PLES ZŠG VÍTKOV
S MATURITNÍM ŠERPOVÁNÍM
Místenkové vstupné.
Kulturní dům ve Vítkově.

26. 10. – 27. 10. 2017
Podzimní prázdniny se SVČ
Středisko volného času pořádá pro děti a mládež v době
podzimních prázdnin tyto výlety.

Čtvrtek: Návštěva kina Cinema v Opavě.
Sraz: 26. 10. od 7.00 – 8.00 hod. v SVČ. (Možnost přivést dítě na
autob. nádraží v 8. 35 hod.) S sebou jídlo a pití, pláštěnku – jenom
nepromokavá bunda nestačí. Cena: 170 Kč
Možnost vyzvednutí dětí z autob. nádraží ve Vítkově v 15. 00 hod.
nebo do 16.00 hod. v SVČ.
Pátek: Zájezd do Aquacentra v Bohumíně.
Sraz: V SVČ od 7.00 hod. – 8.30 hod. S sebou jídlo a pití na celý
den, plavky, ne bermudy, ručník, 10 Kč na šat. skříňku, pláštěnku
– jenom nepromokavá bunda nestačí. Cena: 270 Kč. Příjezd na
vlakové nádraží v 18. 00 hod. kde si děti převezmete.
SVČ připravuje:
ŠPIONSKÁ AKADEMIE
V měsíci říjnu bude pokračovat internetová soutěž s názvem
Špionská akademie II. Děti během září plnily úkol a v tomto měsíci
je čekají další dva úkoly, které jsou umístěny na našich webových
stránkách. Vyhlášení vítěze proběhne na začátku listopadu. Na
nejlepšího špiona čeká velká odměna!
4. 11.
POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz v 17.30 hod. na zahradě Střediska volného času Vítkov.
Budeme hledat pohádkové postavičky v parku a plnit úkoly. Za
splnění úkolů dostanou děti sladkou odměnu. Teple se oblečte. S
sebou lampiónek. Za deštivého počasí je akce zrušena.
1. 12.
FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním
lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách
přinese SNOW FILM FEST 2017. Tento festival je bratrský festival
Expediční kamery. Kdy proběhne ve Vítkově? 4. 12. 2017 od 17,00
hodin v sále Střediska volného času Vítkov. Vstupné: děti do 15 let
zdarma, ostatní 50 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.
Program na měsíc říjen v NZDM TUNNEL
(„Přírodní katastrofy“)
2.10 Mezinárodní den nenásilí – BESEDA
4.10 Filmové odpoledne
5.10 Hudební zkušebna – Ukaž, co umíš zahrát?
9.10 Turnaj - ping-pong
11.10 Filmové odpoledne
12.10 Beseda- bouřka, krupobití, tornádo
16.10 Herní odpoledne – Activity, Člověče, nezlob se
18.10 Filmové odpoledne
19.10 Beseda- tropická bouře, hurikán, blizard
23.10 Soutěž v malování – O nejhezčí podzimní krajinu
25.10 Filmové odpoledne
26.10 Beseda - sopečná erupce, lavina, zemětřesení, tsunami
30.10 Turnaj - fotbálek

Uzávěrka příštího čísla je 20. října 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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