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Slovo starosty města
Možná už v letošním roce dozná travnatá plocha v okolí Rákosníčkova hřiště významných změn. Již několik týdnů s napětím očekáváme, jak dopadla naše žádost na získání finančních prostředků
na vybudování veřejného WC. Pokud budeme úspěšní, tak ještě
v tomto roce bude toto sociální zařízení vybudováno. Bylo by umístěno u Těchanovické ulice, poblíž spojovacího chodníku, který vede
směrem k Opavské ulici.
Mimochodem, již několikrát jsme si neoficiálně pohrávali s myšlenkou přejmenovat část Těchanovické ulice od náměstí po křížení
s Wolkerovou ulicí. Název, který se přímo nabízí, je Pivovarská ulice.
Objekt bývalého pivovaru byl přístupný z této ulice a hlavně bychom
i do budoucna názvem ulice připomínali, že se ve Vítkově ve své
době vařilo pivo.
V příštím roce, zřejmě v jeho závěru, se s největší pravděpodobností dočkáme toho, po čem téměř všichni naši občané už několik
let volají. K přestěhování naší pošty do důstojnějších, ale hlavně
bezbariérových a prostorově optimálnějších prostor. Záměr přestěhovat poštu do objektu, který nejdříve sloužil jako mateřská škola
a následně jako městský úřad, není vůbec nový. Když jsme se
v roce 2003 přestěhovali s úřadem na náměstí, bylo rozhodnuto
a domluveno, že hlavní budova bude prodána České poště s.p.
Část, ve které je lékárna, zůstala v majetku města. Následně byl
zpracován projekt, který řešil umístění pošty v přízemí, rekonstrukci 1. patra a vybudování sedlové střechy. Tím by vzniklo 2. patro.
Vzhledem k situaci v centrálních orgánech České pošty zůstal záměr pouze ve fázi projektu.
První jednání s jejich zástupci na téma stěhování vítkovské pobočky
již proběhla. Před realizací je třeba dořešit další nezbytné záležitosti, zejména majetkoprávní. Pošta vlastní zhruba polovinu pozemků
zatravněného prostranství v sousedství Rákosníčkova hřiště. Poště
bychom naopak převedli pozemek v těsném sousedství objektu budoucí pošty, který budou potřebovat. Dále je třeba vyřešit parkování
v této lokalitě. Je nám všem jasné, že jakmile dojte k přestěhování
pošty, výrazně vzroste potřeba parkovacích míst. Proto v letošním
roce nechá město vypracovat projekt na vybudování kolmého parkovacího stání v „Pivovarské“ ulici. Stání by vznikla rozšířením ulice
směrem ke hřišti. Vjezd bude povolen od Wolkerovy ulice, ale zřej-

mě nebude povolen průjezd až na náměstí. Konkrétním dopravním
řešením se bude zabývat dopravní komise, až se bude zpracovávat
projekt.
Ještě bych vás chtěl seznámit s myšlenkou, která se týká uvedeného prostranství. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o myšlenku, která zatím nebyla oficiálně projednána a hlavně rozhodnuta
v orgánech města (v radě a v zastupitelstvu). Pokud by se podařilo
vybudovat parkoviště, veřejné WC a hlavně přestěhovat poštu, nabízí se také možnost přestěhování tržnice z parkoviště u základní
umělecké školy do prostoru nad Rákosníčkovo hřiště. Je však třeba zvážit všechna pro a proti. Takže se nechejme překvapit, jak se
v nejbližších letech změní tato dnes zatravněná plocha.
Pavel Smolka

Oslava Dne učitelů
Pamětní plaketu, knihu, finanční dar a květiny z rukou starosty Ing.
Pavla Smolky, místostarosty Mgr. Oldřicha Hušky a místostarostky
Lenky Sonnkové převzalo 14. března celkem 8 pedagogů působících ve školství v našem městě. Ocenění níže uvedeným pedagogům bylo předáno u příležitosti Dne učitelů, který se v České republice slaví v den výročí narození učitele národů - Jana Ámose
Komenského. Ocenění bylo rozděleno do dvou kategorií.
I. kategorie – výrazná pedagogická osobnost roku - ocenění
získali:
Karin Kopecká – Základní škola a gymnázium, Vítkov
Mgr. Zlata Bajerová - Základní škola, nám. Jana Zajíce č.1, Vítkov
II. kategorie - dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost - ocenění
získali:
Mgr. Jana Ambrožová – Základní škola a gymnázium, Vítkov
Lenka Pazderová – Mateřská škola, Vítkov
Josef Vejvoda – Středisko volného času, Vítkov
Miroslav Bučánek – Základní umělecká škola, Vítkov
Karel Král – Střední škola, Odry
Ing. Olga Menčíková - Základní škola, nám. Jana Zajíce č.1, Vítkov
Za kulturní program ke Dni učitelů děkujeme děvčatům ze Základní
umělecké školy Vítkov pod vedením Marie Köllnerové a Michaelu
Hejčovi, který všem zpříjemnil odpoledne hrou na elektronické housle.

Přejeme nejen oceněným pedagogům, ale všem pedagogickým pracovníkům v jejich práci pevné nervy, hodně zdraví, elánu
a v neposlední řadě silnou dávku entuziasmu při výchově a vzdělávání našich budoucích generací.
Lenka Sonnková

AKTUALITY Z RADNICE
Aktuality z radnice jsou z jednání rady města 15. března, 23.
února a zastupitelstva 24. února.
Rada stejně jako zastupitelstvo města vzala na vědomí vyhodnocení
lesního hospodářství TS Vítkov, p. o. za rok 2015 a výhled hospodaření s městskými lesy pro rok 2016. Schválila také maximální výši
těžby. V předložené zprávě byla popsána výroba, prodej, pěstební
činnost, stav lesa a další důležité skutečnosti.
Moravskoslezský kraj vyhlásil výzvu pro poskytnutí dotace v rámci
dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“. Vzhledem k tomu, že z tohoto programu je možné
získat dotaci na obnovu městských lesů, zastupitelstvo schválilo
smlouvu o poskytnutí dotace a uložilo podat žádost o tuto dotaci.
Na základě podnětů občanů místních částí Jelenice a Zálužné bylo
uloženo odboru správních činností vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky města Vítkova o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností. Rada města a zastupitelstvo nedoporučily vydat
vyhlášku, která by tyto činnosti ve Vítkově a místních částech regulovala, např. o nedělích a svátcích.
V roce 2013 schválili zastupitelé dohodu o poskytování sociálních
služeb mezi městem Vítkov a Charitou Odry, na jejímž základě od
ledna 2014 Charita Odry poskytuje pečovatelskou službu zdravotně
postiženým občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Rada doporučila a zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestičního transferu, který slouží jako příspěvek na poskytování těchto služeb našim
občanům.
Rada města také poskytla dotaci o.p.s. Renarkon, Ostrava, jež kontaktuje drogově závislé občany, kterým mění injekční stříkačky. Někomu se možná zdá, že u nás ve městě tento problém není, ale za
poslední čtyři měsíce roku 2015 bylo vyměněno celkem 75 injekčních setů. Samozřejmě nejsme k těmto jevům lhostejní, Policie ČR
se snaží s využitím maximálního úsilí tuto problematiku řešit, jak jste
se mohli dočíst v minulém čísle našeho zpravodaje.
Někteří z vás možná zaregistrovali, že se ve Vítkově pohybují pracovníci Agentury pro sociální začleňování, kteří mapují sociální situaci ve městě. Takto činí na základě rozhodnutí zastupitelstva města,
které schválilo memorandum o spolupráci s touto agenturou. Úkolem je nejprve zmapovat stav a následně hledat řešení pro cílovou
skupinu, tedy sociálně znevýhodněné osoby, což jsou nezaměstnaní, důchodci a další. Město si od tohoto projektu slibuje snížení
nezaměstnanosti, pokles kriminality a zlepšení dostupnosti bydlení.
Byla schválena příloha ke knihovnímu řádu - ceník, ve kterém došlo
k navýšení částky za využití meziknihovní výpůjční služby v rámci
ČR na 50 Kč z důvodu zvýšení cen za poštovné ze strany České
pošty. Tato cena je obvyklá v okolních knihovnách. Byla také schválena pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovaní techniky. Více informací se dočtete na stránkách města.
U příležitosti Dne učitelů 2016 schválila rada města poskytnutí finančního daru navrženým pedagogickým pracovníkům vítkovských
škol a školských zařízení. Jednotlivé návrhy na ocenění zpracovali
ředitelé škol podle zaslaných kritérií, rada předložené návrhy schválila. Kromě finančního daru také náleží oceněným plaketa J.Á.Komenského.

AKČNÍ PLÁN MĚSTA
BYL AKTUALIZOVÁN
Pravidelně dochází k aktualizaci Akčního plánu města Vítkova,
do kterého je zapracováno plnění za uplynulý kalendářní rok
a zahrnuty nové projektové záměry města.
Pracovní skupina připravila jeho první aktualizaci, kterou 24. 2.
2016 schválilo Zastupitelstvo města Vítkova.
1. aktualizaci akčního plánu města Vítkova na léta 2015-2018
najdete na odkaze: http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/

Zastupitelstvo
také
rozhodlo o uzavření
smlouvy o dílo na dodávku „Studie cyklistických tras a stezek
na Vítkovsku“ mezi
městem
Vítkovem
a
HaskoningDHV
Czech
Republic.
Předmětem smlouvy
je zpracování studie,
která bude sloužit
jako podklad pro vypracování projektové
dokumentace moderní
sítě cyklotras a cyklostezek na Vítkovsku.
Nově vybudovaná síť by měla sloužit nejen k rekreačním účelům,
ale také jako zdravý způsob dopravy do zaměstnání a škol.
V souvislosti se znovuotevřením našeho kina zastupitelstvo uložilo
odboru služeb ověřit možnosti jeho zprovoznění a schválilo podání
žádosti o dotaci na energetické úspory této budovy.
Rada města schválila poskytnutí dotace o.p.s. DĚCKO, Nový Jičín
na provoz svozové skupinové dopravy dětí s těžším zdravotním postižením do školy, neboť tato služba se týká i občana našeho města.
Každoročně předkládají příspěvkové organizace zřízené městem –
ZŠaG, SVČ, MŠ, SBF s TS vyhodnocení výsledků hospodaření za
uplynulý rok. Předložené výsledky rada města schválila.
Rada také schválila pořadí zájemců o pronájmy nebytových prostor
ve vlastnictví města ve Vodní čp. 636 ve Vítkově, kde by měla vzniknout provozovna nabízející následující služby: kadeřnictví, manikúru, modeláže nehtů, pedikúru, kosmetiku, provoz solária a prodej
kosmetiky a potravinových doplňků.
V roce 2015 proběhla ve Fučíkově ulici výměna potrubí kanalizace.
Majitel SMVaK v letošním roce provede opravu komunikace, kde
bude položen asfalt v polovině části vozovky. Město se rozhodlo,
že dojde k znovupoložení asfaltu na celé vozovce, tedy že druhou
polovinu uhradí. Za tímto účelem rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu v zadávacím řízení
na stavební práce.
Jako každoročně se také letos budou konat v místních částech
veřejné schůze. Rada schválila termíny těchto schůzí, které jsou
uvedeny v samostatném článku. Schůzím bude předcházet setkání
s osadními výbory, jež proběhne 6. dubna od 15.00 hodin v sále MÚ
Vítkov.
Zastupitelé také vzali na vědomí zprávy o činnostech jednotlivých
oddělení a odborů, stejně jako na svém minulém zasedání í radní.
Dále vzali na vědomí zprávu o přípravě Dne města Vítkova 2016.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

27. dubna 2016 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

Městská policie v únoru 2016
K vystřízlivění na PZS Opava byl 2. února kolem poledne dopraven
35letý muž z Heřmanic u Oder. Operátor kamerového systému si
muže všiml, jak v čekárně autobusového nádraží ve Vítkově popíjí
alkoholický nápoj a poté se povaluje po lavičce. Než na místo dorazila hlídka MP Vítkov, stihl muž rovněž znečistit veřejné prostranství
v čekárně. Strážníci na místě zjistili, že muž je zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky a v dechu mu naměřili více než
3 promile alkoholu. Jelikož muž nebyl schopen samostatné souvislé
chůze a se strážníky nespolupracoval, musely být vůči němu použity donucovací prostředky a muž skončil v poutech ve služebním
vozidle. Byl obviněn z přestupků znečištění veřejného prostranství,
neuposlechnutí výzvy úřední osoby a porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou města. Za uvedené jednání mu u správního orgánu hrozí
pokuta až do výše 30.000 Kč.
Z přestupku rušení nočního klidu se bude u správního orgánu zodpovídat 61letá žena z Vítkova. Strážníci byli 5. února po desáté hodině večerní přivoláni do jednoho z domů na nám. Jana Zajíce ve
Vítkově, kde se tato žena chovala velice hlučně. Vzhledem ke skutečnosti, že byla navíc pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
provedli strážníci kontrolní měření na množství alkoholu v dechu.
Žena, která strážníkům nadýchala téměř 2,5 promile alkoholu, byla

následně převezena k vystřízlivění na PZS v Opavě. Za porušení
nočního klidu hrozí ženě v případě uznání viny pokuta až do výše
5.000 Kč.
Celkem 5 žáků Střední školy Odry, p.o. přistihla hlídka MP Vítkov
v Opavské ulici ve Vítkově 9. února kolem desáté hodiny ranní
při kouření v areálu školy. Vzhledem ke skutečnosti, že kouření je
v areálu škol zakázáno, strážníci všem žákům ve věku 17-18 let
uložili blokové pokuty ve výši 200 Kč.
10. února kolem osmé hodiny večerní přijala MP Vítkov oznámení
o nevhodném chování a kopání do dveří neznámou osobou na chodbě jednoho z činžovních domů v Oderské ulici ve Vítkově. Strážníci
na místě zjistili 54letého muže z Vítkova, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Vzhledem ke skutečnosti, že muž
nereagoval na výzvy strážníků k zanechání nepřístojného chování
a rovněž na strážníky fyzicky zaútočil, byly proti němu použity donucovací prostředky a muž skončil v poutech. I přes skutečnost, že
odmítl zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, byl ošetřujícím lékařem shledán schopným převozu na PZS v Opavě, kam byl později
dodán k vystřízlivění. Jelikož muž mimo fyzický útok vůči zakročující
hlídce MP Vítkov vyhrožoval i zabitím, je podezřelý z přečinu násilí proti úřední osobě a věc byla postoupena Policii ČR. V případě
uznání viny hrozí muži odnětí svobody až na čtyři roky.

Činnost Městské policie Vítkov v roce 2015
V roce 2015 sloužilo u Městské policie Vítkov 7 strážníků, kteří v souladu se zákonem
o obecní policii zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku na území města
a jeho přilehlých částí Jelenice, Klokočov,
Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr a Zálužné. V březnu 2015 jeden zaměstnanec rozvázal na vlastní žádost pracovní poměr a na jeho místo byl
v dubnu 2015 přijat po výběrovém řízení
nový zaměstnanec, který ihned nastoupil na
13týdenní rekvalifikační kurz, v jehož závěru
úspěšně vykonal zkoušku odborné způsobilosti a získal osvědčení pro výkon povolání
strážníka na dobu tří let. Tři strážníci v roce
2015 úspěšně složili prolongační zkoušku před komisí MV ČR a získali osvědčení
k výkonu povolání strážníka na další 3 roky.
Město Vítkov má uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcemi Čermná ve Slezsku
a Větřkovice pro výkon sjednaných úkonů
strážníky MP Vítkov.
Za rok 2015 bylo strážníky zaznamenáno
celkem 1031 událostí, to je o 6 zjištěných
událostí více než v roce 2014. 84% celkového počtu zjištěných událostí tvoří přestupky
v dopravě, 15% jsou ostatní přestupky a 1%
podezření ze spáchání trestného činu.
Největší procento událostí bylo zaznamenáváno v centru města a jeho okolí. Na
ulici Opavská, Komenského, Oderská, Selská, Budišovská, Fučíkova a na náměstí
Jana Zajíce bylo strážníky zjištěno celkem
479 událostí, což představuje 46% celkového objemu zjištěných událostí ve městě
a místních částech. Z přestupků zjištěných
v dopravě bylo 382 zařazeno do bodového
systému.
V blokovém řízení uložili strážníci v roce
2015 celkem 548 pokut, což je o 48 pokut
více oproti roku 2014. Objem uložených pokut se v roce 2015 zvýšil o 12% ve srovnání s rokem 2014, což představuje celkovou
částku 291.600 Kč. Z celkového objemu

pokut bylo uloženo 279.000 Kč za přestupky na úseku dopravy (514 pokut) a 12.600
Kč za ostatní přestupky (34 pokut). Největší
podíl, a to 83% z pokut uložených v blokovém řízení za přestupky v dopravě v roce
2015, tvořily pokuty za překročení nejvyšší
povolené rychlosti vozidel v obci. Blokových
pokut na místě nezaplacených bylo uloženo celkem 163 (30 %), přičemž se jednalo
o částku 110.200 Kč. Z této částky bylo
v roce 2015 dlužníky uhrazeno celkem
86.400 Kč (78%), zbylá částka ve výši
23.800 Kč (22%) je od dlužníků v současné
době vymáhána.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu, zejména v souvislosti se zajištěním
větší bezpečnosti dětí a mládeže při dodržování obecných pravidel v chování chodců,
hlídkovali strážníci u přechodů pro chodce
v okolí autobusového nádraží, kulturního
domu nebo u křižovatky komunikací Opavská, Wolkerova a Komenského.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje Městská policie Vítkov
svou pozornost především školním dětem,
kdy se spolupodílí na výchově dětí v rámci
těchto aktivit. V roce 2015 Městská policie
Vítkov dále provedla přednášku o činnosti
MP Vítkov, o zásadách bezpečného chování
v silničním provozu a provedla ukázku své
činnosti na Základní škole ve Větřkovicích.
Mezi aktivity v oblasti prevence kriminality
patří i značení jízdních kol tzv. syntetickou
DNA a evidence takto označených kol jak
v lokální databázi MP Vítkov, tak i v národním registru. Tuto činnost provádějí strážníci
na základě získané dotace z MV ČR zcela
zdarma pro zájemce z Vítkova a místních
částí. Od srpna do listopadu 2015 bylo však
označeno a zaregistrováno pouze 44 jízdních kol. MP Vítkov sděluje, že v následujícím období bude značení kol nadále pokračovat.

Mezi prvky, které strážníci využívají ke své
činnosti, se v roce 2015 zařadily i fotopasti.
Strážníci je využívají na místech, kde dochází k porušování obecně závazných právních
norem a odhalení pachatele bývá většinou
velmi ztížené. V roce 2015 bylo prostřednictvím fotopastí odhaleno celkem 32 přestupků. Ve 4 případech bylo takto odhaleno
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa,
zbytek tvořily přestupky v dopravě, zejména
jízda v protisměru jednosměrnou komunikací.
Mezi další preventivní činnosti se v roce
2015 řadily i společné bezpečnostní akce
s názvem „Mládež a alkohol“, které byly
uskutečněny v součinnosti s Policií ČR,
OO Vítkov a pracovnicemi sociálně-právní
ochrany dětí OSV MěÚ Vítkov. Ve městě
Vítkov a jeho místních částech bylo provedeno celkem 8 takových akcí, které byly
zaměřeny převážně na dodržování ustanovení zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Strážníci se společně s příslušníky Policie ČR a pracovnicemi OSPOD
zaměřili na podávání alkoholických nápojů
nezletilým osobám ze strany obsluhujícího personálu i hostů, požívání omamných
a psychotropních látek zejména osobami
nezletilými a pátrání po hledaných a pohřešovaných mladistvých, jakož i kontrolu
umožnění hraní těchto osob na výherních
automatech ve vytipovaných provozovnách
ve městě a v přilehlých částech. V jednom
případě se uskutečnila společná akce i s
pracovníky ČOI, příslušníky HZS, Celní
správy a SPJ Policie ČR. Při těchto kontrolách byly zjištěny celkem 3 případy podávání nebo umožnění požívání alkoholických
nápojů osobám mladším 18 let.
Pokračování v květnovém čísle zpravodaje.

REKONSTRUKCÍ
CHODNÍKŮ

v Opavské ulici ke
zvýšení
bezpečnosti chodců
Město Vítkov v současné době
připravuje projekt, v jehož rámci
se řeší rekonstrukce chodníků kolem obchodního domu ve Vítkově,
včetně bezbariérových přechodů
pro chodce na Opavské ulici, Komenského a rovněž zeleň. Součástí projektu je i rekonstrukce
chodníků v sídlišti za obchodním
domem, vybudování nových parkovacích ploch, veřejného osvětlení a v neposlední řadě zlepšení
přechodu ze sídliště směrem na
Dělnickou ulici. To vše s ohledem
na bezbariérovost a přizpůsobení
osobám s omezenou schopností
pohybu a s cílem zvýšení bezpečnosti chodců kolem frekventované
silnice č. II/462 (ul. Opavská).
Na realizaci projektu se bude město snažit v letošním roce získat
dotaci ze strukturálních fondů EU
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

VEŘEJNÉ SCHŮZE
v místních částech
Dovolujeme si pozvat občany místních částí na veřejné schůze,
které se uskuteční v níže uvedených termínech a místech, kde
se můžete setkat nejen s představiteli města, ale také zástupci
technických služeb. Zde můžete prezentovat to, co vás nejvíce ve
vaší obci trápí, s čím jsou problémy a co byste chtěli zlepšit.
11. 4.

17.00

Klokočov

Sokolovna

13. 4.

17.00

Zálužné

Budova HZS

18. 4.

17.00

Nové Těchanovice,
Lhotka

Společenská
místnost NT

20. 4.

17.00

Podhradí

Bar u vody

2. 5.

17.00

Prostřední Dvůr

Společenská
místnost

4. 5.

17.00

Jelenice

KD

SLEZSKÁ DIAKONIE

Poradna rané péče MATANA
Poradna rané péče MATANA provází rodinu prvními roky života dítěte se specifickými potřebami, podporuje všechny její
členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se do běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně
v domácím prostředí rodiny.
Každá rodina má svou poradkyni, která ji navštěvuje přibližně
1x měsíčně. Na konzultacích řešíme to, co je aktuálně pro
rodinu důležité, týká se jejich života s dítětem s postižením,
odlišným vývojem, autismem apod. Mezi konzultacemi je rodina a poradkyně v kontaktu na telefonu, emailu.
Služba je určena pro rodiny do 7 let věku dítěte z okresů Opava, Nový Jičín, Bruntál. Služba je poskytována zdarma.
Více informací naleznete na http://ranapecematana.webnode.cz. Dotazy rádi zodpovíme na tel. 731 191 868 či emailu: ranapece@sdk.cz.

Odbor sociálních věcí informuje
Odbor sociálních věcí prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb vydal aktualizovanou verzi Katalogu sociálních a souvisejících služeb města Vítkova. Tento katalog si můžete vyzvednout na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 4, odboru sociálních
věcí, kancelář č. 201, I. patro. Katalog je rovněž k dispozici na webových stránkách města http://www.vitkov.info/mestsky-urad/komunitni-planovani/.
V měsíci březnu obdrželi obyvatelé města Vítkov a jeho místních částí do svých poštovních schránek dotazník zaměřený na vytvoření nových sociálních služeb ve městě. Žádáme občany, aby vyplněný dotazník vrátili zpět na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky
příspěvkové organizace Správa bytového fondu
města Vítkova na dobu neurčitou
Druh a charakteristika práce: Řízení příspěvkové organizace a kontrola práce
zaměstnanců a činností zabezpečovaných dle platné zřizovací listiny Správy
bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace. Účelem činnosti
příspěvkové organizace je provozování hlavní činnosti – správa svěřeného majetku
dle dispozic vlastníka, uzavíraní nájemních smluv, inkaso nájemného, vymáhaní
nedoplatků, podávaní výpovědí, zprostředkování všech služeb s provozem domů,
zajištění vyúčtování služeb, opravy a údržba majetku, včetně výběru dodavatele,
vyúčtování nákladů spojených s provozem tepelných zdrojů, výroba a rozvod tepla
ve veřejném zájmu, výroba tepelné energie a rozvoj tepelné energie nepodléhající
licenci, realizována ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho
zdroje nad 50 kW.
Organizace je dále oprávněna provozovat doplňkovou činnost za účelem zisku ve
prospěch hlavní činnosti a to zejména správu a údržbu nemovitostí pro cizí.
Místo výkonu práce: Město Vítkov a jeho místní části
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2016, nebo dle dohody
Požadované vzdělání:
1/ střední vzdělání s maturitní zkouškou s min. 5 letou praxí v řízení organizace
2/ vysokoškolské vzdělání s praxí v řízení organizace
Jiné požadavky:
• samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení,
• schopnost koncepčního řízení a analytického myšlení, komunikativnost,
zodpovědnost,
• uživatelská znalost práce na PC,
• řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních
cestách),
• orientace v zákonech: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákon č. 89/2013 Sb., občanský zákoník v oblasti nájemního
bydlení a spol. vlastníků jednotek, smluvní vztahy, zákon č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon - teplárenství, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů a ostatní platné legislativy související s výkonem funkce.
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonní kontakt a e-mail,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového
řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním
o výsledku výběrového řízení.
Mzdové zařazení: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §113.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného
uchazeče. Taktéž si vyhrazuje právo provést posouzení vhodnosti uchazeče
pohovorem u psychologa. Přihlášku s požadovanými materiály doručte osobně
na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo zašlete poštou na adresu Město
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v dostatečném předstihu tak, aby
přihláška byla doručena nejpozději do 12.00 hod. dne 25. 4. 2016 v zalepené
obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ředitel SBF Vítkov – neotvírat,
s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.
Bližší informace: Ludmila Blažková, ředitelka SBF Vítkov, p.o., tel. č. 556 300
277 nebo Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb MěÚ Vítkov, tel. č. 556 312
240.

REFLEXNÍ PRVKY
PRO CHODCE
Chodci mají nově povinnost nosit reflexní prvek,
pokud se za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci,
ale i za šera, mlhy apod.) pohybují mimo obec po
krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením. Nová povinnost je
součástí novely zákona č.361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, která vešla v platnost dne 20. 2. 2016. Z hlediska vlastní bezpečnosti je však samozřejmě dobré využít reflexních
prvků všude tam, kde hrozí, že řidič nemá možnost
chodce bezpečně rozeznat.
Pro splnění této povinnosti není nutné nosit reflexní vestu. Stačí kvalitní doplněk z retroreflexního
materiálu výrazné barvy (např. žlutá, světle zelená,
oranžová atd.), který je viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. Reflexní pásek, vhodně
umístěný na noze nebo ruce (ideálně na obou
končetinách) směrem do vozovky. Dostačující je
rovněž reflexní prvek, který je součástí oblečení,
batohu nebo tašky, pokud je dostatečně viditelný
pro ostatní účastníky silničního provozu.
Na pracovišti Informačního centra MěÚ Vítkov mají
občané možnost si tento reflexní pásek zakoupit.
Zdeněk Adamec
vedoucí oddělení dopravy

Linka pomoci obětem
kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý,
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady
a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech
úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým
linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že
se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky
finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.

Seznam žadatelů, kterým byly poskytnuty

DOTACE MĚSTA NA I. POLOLETÍ ROKU 2016
ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

ZŠ Vítkov, náměstí Jana Zajíce, p. o.

Putujeme za hranice města - Holokaust Romů a Židů za 2. světové války

8 000

Základní umělecká škola, p. o.

Muzikál

8 000

Svaz postižených civil. chorobami

Činnost v oblasti kulturní, sociální a sportovní

8 000

Český svaz chovatelů, ZO Vítkov

Výstavní klece pro pěvce

10 000

Český kynologický svaz ZKO Vítkov

Výstava voříšků a psů bez PP ve Vítkově

4 000

Sdružení hasičů Čech…SDH Jelenice

Podpora soutěžního družstva SDH Jelenice

10 000

Sdružení hasičů Čech…SDH Vítkov

Mladí hasiči Vítkov – Pohárová soutěž „O vítkovského Soptíka“

10 000

Český svaz včelařů, o. s., Vítkov

Mládež a včely

8 000

ZO ČSOP Nový Jičín

Provoz záchranné stanice

3 000

Divadelní, šermířská,… spol. „Arcus“

Pohádkový hrad

5 000

Karate klub Vítkov

Nájem tělocvičny

5 000

Straková Vladimíra – OSVČ

Dětský den a benefiční koncerty

50 000

Martínková Jana

3. ročník Obranářského závodu

8 000

Celoroční náklady na provoz sokolovny v Klokočově

70 000

60 let založení TJ Sokol Klokočov

10 000

Smíšený pěvecký sbor Komenský

Setkání pěveckých sborů + PS ze zahraničí

25 000

ZO Českého zahrádkářského svazu

Nákup pletiva a příslušenství k opravě brány a výměně plotu okolo moštárny

10 000

Občanské sdružení „Zálužné“

Vydání publikace „Zálužné - 230 let obce“

10 000

Cantes Opava, z. p. s.

Canisterapie jako služba sociální rehabilitace

4 000

Tomeš Vítězslav - OSVČ

Vítkovský komín - 2. ročník

50 000

Řehulková Eva - OSVČ

Zajištění kulturního programu v autokempu Podhradí a autokempu Balaton

5 000

Provoz šachového oddílu

2 000

TJ Sokol Klokočov

TJ Vítkov

Provoz oddílu kopané

60 000

Provoz oddílu kopané – mládež

100 000

Provoz oddílu rekreačního sportu

8 000

Provoz oddílu nohejbalu

8 000

Provoz oddílu tenisu

5 000

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2016/2017 proběhne v pondělí 23. května od 8,00 do 15,00 hod. V průběhu měsíce dubna
si mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých mateřských školách „Žádost
o přijetí dítěte do mateřské školy“ nebo si žádost stáhnout z webových
stránek www.vitkovms.cz. Na zadní straně přihlášky je nutno doplnit razítko dětského lékaře. Vyplněnou žádost donesou rodiče do jednotlivých
mateřských škol v době zápisu, tj. 23.5.2016.
7. 6. 2016 v 15,30 hod. proběhne na MŠ Husova informativní schůzka
s rodiči dětí, které budou přijaty na MŠ Husova.
8. 6. 2016 v 15,30 hod. proběhne na MŠ Opavská informativní schůzka
s rodiči dětí, které budou přijaty na MŠ Opavská.
Pro adaptaci nových dětí na MŠ Opavská a MŠ Husova jsou určeny
adaptační hodiny v těchto termínech:
30. 5., 6. 6. 2016 v době od 15,30 do 16,30 hod. (za doprovodu rodičů
se budou děti seznamovat s prostředím mateřské školy, vezměte dětem
přezůvky).
Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Radkov a MŠ Čermná
se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami na jednotlivých
školách.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ

SENIOR TAXI
Na základě požadavků občanů našeho města, kteří se zajímali o možnou dopravu do nemocnice, k lékařům či do
lékárny, byla zřízena forma jakéhosi senior taxi. Služba je
pro osoby od 60 let a pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Tuto službu pro nás zajišťuje Charita Odry. Dovoz nebo odvoz v rámci města je za paušální částku 25 Kč, a v případě
potřeby přepravy občana z místních části se jedná o částku
12 Kč na jeden kilometr – počítá se jen cesta, kdy je klient
ve vozidle. Občanům z místních části bude z platby odečtena částka 20 Kč, kterou za ně uhradí město, neboť pro
občany Vítkova je již kalkulace v ceně.
Je možno zajistit i dopravu mimo Vítkov a místní části, kdy
jsou náklady 5 Kč na jeden kilometr a mzda řidiče – 128
Kč na hodinu. Lze také zajistit prostřednictvím této služby
i doprovod např. do ordinace po celou dobu vyšetření. Tento doprovod by stál také 128 Kč za hodinu. Službu lze využívat od 6.00 do 14.30 hodin v pracovní dny, mimo tuto
dobu je individuální dohoda možná.
Službu objednáveje nejméně den předem na kontaktech: p. Martina Hezinová, mobil: 731 075 802, email:
martina.hezinova@odry.charita.cz, p. Lenka Miková, mobil:
605 063 880, p. Magda Palmeová: mobil: 731 889 322

JUBILANTI V ROCE 2015
Město Vítkov prostřednictvím Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ) nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají
významných životních jubileí (70 let, 80 let, 85 let, 90 let a více).
Při těchto příležitostech jim blahopřejí členové SPOZu, starosta či místostarostové města Vítkova nebo tajemnice Městského
úřadu Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti předem souhlasí.
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje zveřejňování osobních dat, které by mohlo mít za následek
neoprávněné zasahování do soukromého života občanů, uvádíme alespoň v číslech následující informace.
Počet jubilantů v roce 2015
Roky

Ženy

Muži

Celkem

70 LET

25

26

51

80 LET

20

8

28

85 LET

17

7

24

90 LET

9

2

11

91 LET

11

0

11

92 LET

4

4

8

93 LET

1

2

3

94 LET

3

0

3

95 LET

0

0

0

96 LET

0

0

0

97 LET

2

0

2

98 LET

1

0

1

99 LET

0

0

0

100 LET

1

0

1

Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v místních
částech města Vítkov
7. května 2016 proběhne v místních částech 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 vyjmenované složky komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev, staré léky,
baterie, akumulátory a televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN 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

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době
pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

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

Místo

15. 4.

18. 4.

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

25. 4.

Podhradí
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov – u požární zbrojnice

2. 5.

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné - pod autobusovou zastávkou

22. 4.

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Vážení občané, své připomínky a návrhy na
úpravy jízdních řádů autobusových i železničních
dopravců můžete předložit do konce května 2016
na odboru služeb nebo na adrese putko@vitkov.
info.

29. 4.

Občané Vítkova mají možnost odevzdat nebezpečný či velkoobjemový
odpad vždy ve středu od 12 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin ve
sběrném dvoře v průmyslové zóně.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce jste přes Charitu
Odry darovali částku 1 029 881 Kč. Za to vám všem velice děkujeme. Nad miliónovou hranicí se Charita Odry pohybovala naposledy před čtyřmi roky, než došlo k předání části kolednického
území nově vzniklé Charitě Nový Jičín. V únoru 2016 vznikla také
na opačné straně kolednického území Charity Odry nová Charita
sv. Martina, proto opět dojde k novému přerozdělení kolednického
území. Charita sv. Martina naváže na činnost naší půjčovny kompenzačních pomůcek ve Světlé u Bruntálu a nabídne také další
potřebné služby na Bruntálsku.
Vážení spoluobčané, vaše dobrota a velkorysost, kterou jste projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky
využít co nejlépe dle našeho uvážení tak, aby se naše služby rozvíjely a byly vám ku prospěchu. Ještě jednou vám za vaši přízeň
a podporu děkujeme.

Výsledky sbírky ve Vítkově a místních částech: Vítkov - 67 475
Kč, Klokočov - 11 021 Kč, Lhotka - 822 Kč, Prostřední Dvůr - 1
310 Kč.
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky: 65% výnosu sbírky připadá
na záměry oblastních charit, 15% připadá na projekty diecézních
charit, 10% je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí,
5% připadá na podporu projektů Charity Česká republika, 5% je
v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2016 (tedy 65%
z celkové vykoledované částky za Charitu Odry): 1. Podpora vzniku nové služby, 2. Podpora péče o seniory a handicapované osoby, 3. Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek.
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947,
e-mail: info@odry.charita.cz, http://odry.charita.cz.

SVOZ BIOODPADU
Technické služby města Vítkova, p.o. zahájí v úterý 5. 4. 2016 pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. Jedná se o oranžové kontejnery o objemu 15 m3, kontejnery s hnědým víkem s nápisem Biologický odpad o objemu 1100
l a hnědé sběrné plastové nádoby o objemu 240 l. Svoz začíná již
od 6 hodin ráno, proto by občané měli mít připraveny své odpadové
nádoby na obvyklých místech. Velkoobjemové kontejnery o objemu
15 m3 oranžové barvy budou umístěny na stejných stanovištích jako
v loňském roce.
Proč se do systému zapojit?
- biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lokálně může to být až 60%. Odděleným sběrem
bioodpadu umožníme jeho další využití a snížení množství skládkového odpadu,
- odpadnou vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím
a trávou,
- kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku,
- povinnost třídění bioodpadu přijde s novým zákonem o odpadech
v nejbližším období i do ČR,
- předchází se zákonnému poplatku za uložení odpadu na skládku.
Čeho chceme dosáhnout?
Tříděním bioodpadu snížíme náklady na svoz směsného komunálního odpadu a plníme legislativní povinnosti – snížíme množství
bioodpadu ukládaného na skládku. Tříděním bioodpadu umožníme
jeho využití na výrobu kompostu.

Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak vznikne a shromažďujte jej
odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky
a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu
kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno
obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační
nádoby na plast).
Pro jaký odpad je služba určená?
a) ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
- zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, ohryzky jablek…,
- čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků,
- skořápky z vajec, ořechů,
- dřevěné piliny, hobliny apod…
b) ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ
- listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce.
Jaký odpad do nádoby nepatří?
- „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel, pečivo,
- uhynulá zvířata,
- papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů,
- obaly, směsný komunální odpad,
- kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo.
Kdy bude probíhat svoz bioodpadu?
Harmonogram pravidelného svozu bioodpadu naleznete na webových stránkách tsvitkov.cz, příp. se obraťte na Městský úřad Vítkov,
odbor služeb.
Vytříděný bioodpad je svážen do kompostárny v areálu skládky
Nové Těchanovice.

TS Vítkov obnovují technické vybavení
Na začátku letošního roku zakoupily TS Vítkov pracovní plošinu na
podvozku Renault s dosahem 18 m. Jedná se o starší, ale moderní
vůz, který splňuje ekologickou normu EURO 4. Nová plošina má o 5
metrů vyšší dosah oproti staré plošině a vůz již nebude zplodinami
zamořovat město. Plošina slouží především k údržbě a opravám veřejného osvětlení, ořezu a kácení stromů a jiným činnostem dle potřeb
města a zákazníků.
Dále jsme pořídili starší dodávku Ford Transit, která bude sloužit stavební četě. Ford nahradil již letitého a dosluhujícího červeného Peugeota, kterého jste mohli dlouhou dobu ve Vítkově vídat. V průběhu
roku dojde ještě k dalším obměnám techniky, jejímž cílem je snížení
provozních nákladů a nákladů na opravy. S ohledem na pořizovací
cenu řešíme situaci nákupem především zánovní či starší techniky se
stářím od tří do pěti let, která splní naše požadavky a dá se zakoupit
a provozovat za rozumnou cenu. Cena plošiny byla 760 tis Kč a dodávka stála 125 tis. Kč.
Probíhající obnova techniky je možná především díky investiční zápůjčce od zřizovatele - města Vítkova, kterou budeme splácet po
dobu pěti let.
Dosloužilá vozidla byla nabídnuta ve veřejné výzvě nejvyšší podané
nabídce. Vozidlo Škoda PickUp bylo pro svůj nepřijatelný technický
stav ekologicky zlikvidováno.

OTEVŘENÝ KULATÝ STŮL
na téma webové stránky města
7. dubna 2016 v 16.00 hod. - sál Městského úřadu ve Vítkově
Stávající stav – silné a slabé stránky současného webu.
Představení nové struktury městského webu.
A co byste změnili tak, aby se k vám naše informace dostaly
rychleji?

Město Vítkov na
veletrhu cestovního ruchu
Od 4. do 6. března se na výstavišti Černá louka Ostrava uskutečnil
veletrh Dovolená a region lázeňství, kterého jsem se zúčastnil. Město Vítkov se prezentovalo podobně jako řada cestovních kanceláří,
lázeňských resortů nebo zajímavých turistických lokalit. Není úplnou
samozřejmostí se veletrhu účastnit. Troufnu si říci, že jsme byli jediným městem z okresu Opava, které se snažilo své město pozitivně
propagovat a přilákat nové návštěvníky. Stánek města Vítkova byl
příjemným exkurzem do malebné přírody, představující to nejlepší,
co v našem okolí můžeme najít. Nabídka turistických letáčků, plánků
a mapek byla velice pestrá. Každý milovník cyklistiky, walkingu nebo
prostých procházek si jistě přišel na své. Bylo možno otestovat pamětní razítko, odnést si poutavý film o městě a prohlédnout kalendář
Trocha nostalgie nikoho nezabije… aneb sledovat, jak se Vítkov proměnil v průběhu času.
Zvýšení turistického ruchu by Vítkovsku jistě pomohlo. Zviditelňovat
město při různých příležitostech a budovat o něm povědomí pomáhá
ukazovat tu lepší tvář Vítkova. Proto musím vyzvednout a pozitivně
zhodnotit prezentaci na ostravském veletrhu. Nezbývá než v této činnosti i nadále pokračovat!
Radek Huška
Kulturní komise při Radě města Vítkova

ZASTUPITELÉ
Z MIKROREGIONU
MORAVICE
V SENÁTU
Naše návštěva Senátu byla sice domluvena se senátorem
MUDr. Mgr. Plačkem už v loňském roce, ovšem okolnosti
tomu chtěly, že zrovna 2. března se jednalo o novele zákona
č.247/1995 Sb., o volbách do PČR, která se dotýká i našeho
města, neboť změna hranic vojenského újezdu Libavá a tedy
i počtu obyvatel našeho senátního obvodu, vyvolala i nezbytnost úpravy jeho hranic.
Pro nás jako obyvatele Vítkova by to ovšem znamenalo, že již
nebudeme součástí volebního obvodu č.68 Opava, ale obvodu
č.64 Bruntál. Toto zcela formální rozhodnutí, které nebere v potaz ani historické vazby ani současný stav, se pan senátor pokusil pozměňovacím návrhem zvrátit. Jeho návrh na zachování
původního stavu prošel a věc byla vrácena zpět do Poslanecké
sněmovny. Takže cesta nás zastupitelů Vítkova a řady zastupitelů z obcí Mikroregionu Moravice měla i symbolický význam.
Senátní jednání mívají kultivovaný a věcný průběh, kde platí poněkud jiná pravidla než v Poslanecké sněmovně, o čemž
jsme se sami mohli přesvědčit. Součástí naší návštěvy byla
i prohlídka budovy senátu. Historické prostory Valdštejnského
paláce působí majestátně a věřím, že jejich zhlédnutí bylo pro
všechny inspirativním zážitkem. Nezbývá než doufat, že předložený pozměňovací návrh projde i Poslaneckou sněmovnou
PČR.
Marie Mikulíková

OKRESNÍ PĚVECKÁ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Již tradiční velká soutěž pro mladé zpěváky a výtvarníky ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií, ale i pro žáky základních škol praktických a speciálních, se konala 10. března 2016. Vždy,
když vybíráme téma pro aktuální ročník, přihlížíme k významným
výročím, která se k danému roku vážou. Letos se téma přímo nabízelo - připomínáme si 700. výročí narození velikána naší historie,
českého krále Karla IV. Proto se část tělocvičny naší školy proměnila
za pomoci kulis na večerní Prahu a další část na promítací sál, na
jehož velikém plátně běžel nepřetržitý sled historických událostí i významných staveb, pod jejichž realizací je „největší Čech“ podepsán.
Tématem pro všechny kategorie výtvarné soutěže byl tedy Karel IV.,
ale každá skupina dětí dostala jiný úkol.
Nejmladší kategorie ztvárnila královskou korunu, nebo korunovační
klenoty podle vlastní fantazie – malba prsty a prstovými barvami na
barevný výkres.
Střední kategorie pracovala s obyčejnou tužkou na téma „Král Karel
IV. – budovatel, mecenáš a zakladatel“ - kresba na bílý výkres formátu A3 s využitím stínování, šrafování apod.
Nejstarší kategorie tvořila návrh královské či sběratelské mince
k 700. výročí narození Karla IV. – plastika (jednobarevná plastelína
Jovi, dotvoření nanesením metalické barvy).
Byli jsme velmi zvědaví, jak se děti s touto historickou problematikou „popasují“, a byli jsme velmi příjemně překvapeni. V pátek 11.
března 2016 byly všechny soutěžní práce vystaveny pro školy i pro
veřejnost a dnes si je můžete prohlédnout ve vestibulu Komerční
banky.
Zpěváci nebyli při volbě svého repertoáru nijak omezováni, a přesto
jsme se letos dočkali zajímavého překvapení – zazněly písně v 6
jazycích – češtině, romštině, slovenštině, angličtině, latině a němčině. Vynikající a velmi vyrovnané výkony především starších žáků
výrazně zkomplikovaly rozhodování porotě, ale nakonec se všichni
dočkali výsledků a následného rozdílení cen. Ocenění putovala na
ZŠaG Vítkov, ZŠ Opava, Hlučín, Hradec nad Moravicí, Odry, Budišov, Březová atd. Ale i náš soutěžní tým zaznamenal úspěch a doma
zůstala řada diplomů – Zuzana, Marcela a Lenka Pohlodkovy a Nikol
Dunková si vybojovaly pozice vítězů ve výtvarné soutěži. V pěvecké
části bodovali Radim Sivák, Jan Ferenc, Jenifer Pohlodková, Eliška
Nováková a z nejmenších Antonín Haluška.
Děkujeme sponzorům, organizátorům a všem, kteří perfektně připravili účastníky soutěže. Na shledanou v roce 2017.

TENISTÉ 2015

V roce 2015 byl počet členů tenisového oddílu TJ Vítkov
21. Předsedou oddílu je Jiří Hrabovský. V roce 2015
členové oddílu odpracovali 364 brigádnických hodin,
z nichž podstatná část připadla na rekonstrukci kurtu
č. 2., na kterém byla nahrazena stará antuka novou.
Částečná rekonstrukce proběhla také na kurtu č.1, kde
byla také stržena stará antuka a nahrazena novou.
V příštím období je nutná kompletní rekonstrukce celého
areálu tenisových kurtů, včetně oplocení.
V uplynulém roce se členové tenisového oddílu –
Roman Stříž, Jan Martinek, Pavel Cihlář, Petr Daníček
a Petr Šulák přihlásili do amatérské tenisové ligy
AMTEL. Základní skupinu a poté i baráž o postup vyhráli
a postoupili do vyšší skupiny. Ing. Svěrák oživil tradici
pořádání turnajů smíšených dvojic, který se konal 5.9.
2015 na tenisových dvorcích ve Vítkově.
Každý zájemce o tenis má možnost si kdykoliv objednat
kurt a přijít si zahrát. Časový rozvrh obsazenosti
tenisových kurtů je zveřejněn na stránkách SVČ, kde
je také kontaktní telefon, na kterém je možno provést
rezervaci kurtu. Tentýž kontakt je vyvěšen na oplocení
při vstupu na tenisové kurty. Informace, která se
z neznámých důvodů rozšířila mezi občany, že tenisové
kurty nejsou dostupné pro širokou veřejnost, není
pravdivá.
Miroslav Snášel

PŘED FOTBALOVOU SEZONOU
Fotbal už sice děti netáhne tak jako dříve, přesto se ještě najde pár
dětí (a rodičů), kteří ho mají rádi a chtějí se mu věnovat. V zimním
období rodiče ve spolupráci se SVČ uspořádali v hale ZŠaG dva
turnaje v halové kopané přípravek. Kromě SVČ Vítkov podpořily akci
i další subjekty: město Vítkov, VVM – IPSO s.r.o., SEVEN SPORT
s.r.o., kavárna a pizzerie Na staré lékárně. Dále se na turnajích podíleli i „nerodiče“: Lukáš Hudeček, Dan Richter, Mirek Navrátil a Zbyněk Vacula. Všem patří dík!
Na prvním turnaji (16. ledna) se naší starší přípravce, kterou tvoří
hráči 3.-5. třídy, bohužel nedařilo podle našich představ. V klíčovém
souboji s Březovou neudrželi naši kluci vedení 3:0 a zápas skončil
remízou 3:3 (chlapci v tomto věku prostě nezaparkují „autobus do
vápna“, ani když mají takový náskok…). V závěrečném zúčtování to stačilo pouze na třetí místo, právě za druhou Březovou. První místo obsadilo zcela zaslouženě družstvo z Budišova, které je
v této věkové kategorii dominantní. Ovšem ten druhý turnaj (mladších přípravek - 6.února) patřil jednoznačně domácím hráčům. Náš

tým v kvalitně obsazeném turnaji porazil všechny soupeře, a to
v obou kolech. Celkem si hoši připsali osm výher a tím potvrdili svoji
kvalitu. Nechali za sebou týmy: Juventus Bruntál, Fulnek, Budišov
i Odry. Mladší přípravka se opírá o talentovaný čtyřlístek (Danek
Faldýn - ročník 2008, Julek Horvát, Jirka Šustr a Lukáš Lamatschek
- všichni ročník 2007). Kolem tohoto jádra se podařilo vybudovat
tým, který táhne za jeden provaz (Agáta Štencková, Kuba Kostka,
Kuba Kuchta, Štěpa Zouhar). Dalším platným členem vítězného
týmu byl Patrik Balhárek, který se s námi tímto turnajem rozloučil
a nyní trénuje ve Vítkovicích.
Příští sezónu všichni hráči ročníku 2007 přejdou do kategorie starších přípravek. Doufejme, že se během jara objeví alespoň pár
nových kluků ročníků 2009 a 2008 (budoucí 1.-3. třída), abychom
i příští sezonu mohli mladší přípravku přihlásit do okresní soutěže
a hrát na turnajích.
Náplní tréninků mladší přípravky je především rozvoj individuální
techniky. Snažíme se, aby i méně vyspělí hráči zkoušeli kličky, aby
se nebáli podržet míč a sami převzít iniciativu. Nenutíme hráče za
každou cenu přihrávat. Kombinační hru v tomto věku zvládají pouze ti nejvyspělejší hráči. Dále odbouráváme bezhlavé nakopávání
a odstraňujeme problém shlukování dětí u míče. V zápasech a při
hře se děti učí vyhledávat volné prostory a obsazovat volné protihráče. 50% tréninku mladší přípravky je věnováno hře (v malých
týmech). V mistrovských zápasech okresní soutěže se na výsledné
skóre nehledí. V této věkové kategorii se ani neeviduje tabulka, což
je jedině dobře.
Závěrem je nutné dodat, že trenéři v rámci svých možností dbají
také na to, aby se děti vzájemně respektovaly a chovaly se k sobě
i soupeřům slušně. Fotbal je týmový sport!
Leoš Zouhar
trenér fotbalové přípravky Vítkov

Na konci března se rozběhla jarní část fotbalových
soutěží, řízených Moravskoslezským fotbalovým svazem a Okresním fotbalovým svazem, jejichž nedílnou
součástí je TJ Vítkov. Muži A hrají krajský přebor,
dorost, starší a mladší žáci krajské soutěže, muži B
okresní soutěž III. tř., starší a mladší přípravka okresní
soutěže. Jarní část soutěže bude velmi náročná, protože půjde o udržení vydobytých pozic (muži A i muži
B) a u mládežnických družstev o generační výměnu
ve všech kategoriích, zejména když zaznamenáváme
navíc úbytek sportujících dětí. Doufáme, že se nám
podaří překonat všechna fotbalová úskalí, a zveme
příznivce kopané na vítkovský stadion podpořit fotbalisty všech věkových kategorií v mistrovských utkáních. Výsledky lze sledovat na stránkách is.fotbal.cz,
fotbal.cz, výsledky.lidovky.cz a rovněž na tjvitkov.cz.
Josef Jakubec

SVČ VÍTKOV
UPOZORŇUJE
Středisko volného času Vítkov, p. o. upozorňuje návštěvníky areálu na Bezručově ulici, že v dubnu a květnu budou
na zahradě probíhat stavební a terénní práce. V uvedené
době se bude budovat kanalizační přípojka a stavět taneční parket. Žádáme tímto návštěvníky o zvýšenou pozornost a respektování pokynů pracovníků stavebních firem
provádějících uvedené práce, popř. pracovníků SVČ.
Josef Jakubec
provozní vedoucí SVČ Vítkov, p. o.

Rozlosování fotbalových utkání
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...z kultury
Ukliď skládku, vyhraj kameru!
Ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce,
která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je
uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně
v sobotu 16. dubna.
Jak to všechno začalo…
Za vším stojí webová a mobilní aplikace ZmapujTo, prostřednictvím
které mohou občané informovat úřady o černých skládkách a dalších problémech ve svých městech a obcích.
První verze aplikace vznikla v květnu 2012. Tehdy začali lidé hlásit
černé skládky o sto šest. Hlášení přibývala, ale skládek neubývalo.
Velmi rychle se totiž ukázalo, že není v silách úřadů uklidit všechny
skládky a vyřešit každý nahlášený problém.
A protože jsme nedokázali jen tak sedět v koutě a nečinně přihlížet,
vykasali jsme si rukávy, řekli si: „Pojďme do toho!“ A tak jsme po
vzoru světového hnutí Let’s do it na jaře 2014 uspořádali první celorepublikovou úklidovou akci s názvem Ukliďme Česko.
A že se nám to povedlo! I přes nepřízeň počasí se do akce zapojilo
6000 dobrovolníků, kteří společnými silami uklidili na 350 tun odpadu. O tom, že to byl to úspěch, svědčí i naše vítězství v soutěži
Energy Globe Award.
Motivace pro rok 2015 byla obrovská. Ani tentokrát jsme nezklamali.
2. ročník předčil naše očekávání. Díky silné mediální podpoře o nás
bylo slyšet ve všech koutech republiky, a tak společně s námi nakonec uklízelo přes 31 000 dobrovolníků!
Přihlaste se prostřednictvím webové aplikace a pomozte nám
uklidit Vítkovsko - http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/. Zajistíme pro vás úklidové rukavice, pytle na odpad a reflexní
pásku na rukáv. Podrobnosti vám zašleme v týdnu před akcí na e-mail uvedený v přihlášce.

PO STOPÁCH ZANIKLÝCH OBCÍ
Pojďte s námi hledat historii a poznávat život, který kdysi rázně
tepal v dnešním vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
Navštívíme: Město Libavá – Smilov – Velká Střelná – Bores
a výstup na kopec Strážisko – Smolenská luka – Zigartice –
soutok Odry, Plazského potoka, Libavského potoka – Vojnovice
– Královská studánka – Stará Voda.
Termín: 23. 4. 2016 (sobota)
Odjezd autobusu v 8.00 hod. z Vítkova (autobusové nádraží).
Délka pěších přesunů: 15 km (10 km jednorázový pěší přesun
po lesních a polních cestách, 5 km vzdálenosti od autobusu na
jednotlivá místa)
S sebou: sportovní oblečení (dle aktuálního počasí), turistickou
obuv, jídlo a pití na celý den.

MĚSTSKÝ ROZHLAS
– ZMĚNA PRAVIDEL
Od 1. dubna platí nová „Pravidla pro užívání městského rozhlasu
a přenosné ozvučovací techniky“. Změny se dotkly především rozsahu vyhlašovaných zpráv.
Plné znění nových pravidel najdete na webových stránkách města
(www.vitkov.info).

Ukliď skládku, vyhraj kameru! Ukliďme svět, ukliďme
Česko vyhlašuje fotosoutěž.
Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s firmou Canon vyhlašují soutěž fotografií pořízených během jarní fáze dobrovolnických
úklidů černých skládek a nepořádku. Nově je možné do soutěže
přihlásit i video z akce. Na výherce čeká fotoaparát, tiskárna nebo
videokamera.
Na první jarní den se organizátoři Ukliďme svět, ukliďme Česko rozhodli zveřejnit informace o připravované fotosoutěži, která je již tradičně součástí celorepublikové úklidové akce. Tou nejzásadnější je
spolupráce s firmou Canon, díky níž se letos bude soutěžit o opravdu zajímavé ceny. Autoři oceněných děl ze čtyř soutěžních kategorií
se mohou těšit na nové fotoaparáty, tiskárny či videokameru.
Oproti loňskému ročníku doznaly několika změn také soutěžní
kategorie. Loučíme se s fotografiemi z doprovodných programů
a vtipnými snímky, které letos ve výčtu soutěžních kategorií nefigurují. Fotografové mohou nadále zasílat obrázky kuriózních nálezů
ze skládek, či podařená umělecká díla. Třetici fotografických témat
uzavírají letos fotografie dětí a mládeže v akci. Zbrusu novou kategorii pak představuje soutěž krátkých videí natočených během
úklidů. Podrobnosti a pravidla fotosoutěže naleznete na http://www.
uklidmecesko.cz/fotosoutez
V loňském roce figurovaly mezi finalisty fotosoutěže například snímky odhozených toaletních mís, mechem obrostlých tenisek či na
skládce nalezená stokoruna. Na letošní nejlepší fotografie z úklidů
v rámci Ukliďme svět, ukliďme Česko si budeme muset ještě pár
týdnů počkat. Finalisty určí odborná porota po ukončení hlavního
úklidového dne, v sobotu 16. dubna. O vítězích pak bude rozhodovat veřejnost hlasováním na facebookové stránce https://www.facebook.com/UklidmeCesko v průběhu května.
„Zachovejte přírodu, uzdravte svět, zachyťte jeho obraz - se značkou Canon“. Tak to cítí Helena Indráková, Sustainability manager
Canon CZ&SK.
Kontakt pro další informace: Radek Janoušek, Spolek Ekosmák,
777 176 675, radek@uklidmecesko.cz

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 pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních prací dle
projektové dokumentace
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NEJLEPŠÍ PALAČINKA 2016
Střední škola, Odry, příspěvková organizace

V měsíci březnu proběhl ve Vítkově nultý ročník soutěže v odborných dovednostech žáků oboru kuchař-číšník „O nejlepší
palačinku“, jehož hlavními organizátorkami byly Eva Skypalová
a Mgr. Karla Kovačiková, učitelky odborných předmětů. Školního kola se zúčastnili začínající kuchaři 2. a 3. ročníku. Ti měli za
úkol připravit 4 palačinky (2 slané a 2 sladké) v časovém limitu
20 minut, originálně je nazdobit a vhodně prezentovat před porotou.
Hodnotily se příprava těsta, tepelná úprava, náplň, zdobení, samozřejmě chuť a kreativita při podávání. Žáci smažili, zdobili,
ochutnávali a výsledky byly už na pohled velmi lákavé. Vítězství
získala žákyně Martina Horváthová, druhá byla Sabina Stuchlíková a bronzovou příčku si odnesla Regina Hotová.
Soutěž měla přispět nejen ke změření dovedností žáků, ale
i k zvýšení odbornosti a schopnosti zorganizovat si svou práci. Celé klání mělo výbornou úroveň a bylo příjemným zážitkem
a zábavným zpestřením školního roku pro všechny zúčastněné.
Jana Kellnerová
tisková mluvčí, SŠ, Odry

Potřebujete něco opravit, pověsit,
smontovat, slepit ...,
no prostě chlapskou ruku?
Nabízíme službu HODINOVÝ MANŽEL
Volejte tel. číslo: 739 159 835
Email: manzel.vitkov@seznam.cz

Šest pedagogů
usilovalo o titul Zlatý
Ámos 2015, byl mezi
nimi i Mgr. Ivo Hasala

Semifinále ankety Zlatý Ámos ve
čtvrtek 3. března rozhodlo o šestici
finalistů. V zrcadlových sálech MŠMT o postup usilovalo čtrnáct pedagogů, kteří do semifinále postoupili z regionálních kol. Na cestu
do Prahy je museli jejich žáci vybavit třemi věcmi, které dokládají
jejich vzájemný vztah. Tak například porota viděla zavařený smích
ve sklenici, kompas, aby se pan učitel v Praze neztratil, hodiny,
kde místo čísel jsou fotky žáků, ručně zdobený koberec vzpomínek
a mnoho dalších vtipných předmětů. Nápaditost žáků a studentů porotu mnohokrát překvapila. O to těžší bylo rozhodování. Pan učitel
Ivo Hasala si s sebou do Prahy vezl dřevěný kompas s fotografií
paní ředitelky, aby trefil zpět, kdyby zabloudil, osobní deníček a bustu Jana Ámose Komenského, která ho každý den vítá při příchodu
do školy. Všechny tři věci mu pomohly a pan učitel Hasala postoupil
mezi šest pedagogů, kteří měli usilovat o titul Zlatý Ámos.
Při slavnostním vyhlášení výsledků gratuloval finalistům náměstek
ministryně Václav Pícl. Zároveň poděkoval všem pedagogům za jejich práci a slíbil, že se bude snažit, aby on sám byl také mezi učiteli
oblíbeným náměstkem. A pak už předseda poroty MUDr. Jan Cimický oznámil jména šesti finalistů. Finále ankety Zlatý Ámos proběhlo
v pátek 18. března od 14 do 16 hodin v hotelu Olšanka v Praze.

PROJEKT ERASMUS+ „BRÄUCHE UND
TRADITIONEN“ – SETKÁNÍ ŽÁKŮ
V MAĎARSKU

Ve dnech 6. – 11. března se uskutečnilo první setkání žáků partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“.
Úvodního výjezdu se kromě koordinátorů z naší školy, kterými jsou
Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnilo osm žáků
z devátého ročníku a kvinty, kteří studují němčinu jako druhý cizí
jazyk. Kromě nás do maďarské Kiskunfélegyházy přijelo 16 žáků
z polských partnerských škol.
V pondělí bylo na programu vzájemné seznámení všech zúčastněných žáků, prohlídka školy a prezentace na téma „Velikonoční zvyky
v Polsku, České republice a Maďarsku“. Po obědě jsme si prohlédli
město a dozvěděli se spoustu zajímavostí o jeho historii i současnosti.
V úterý jsme se vydali do města Kecskemét, ležícího v centrální
části Maďarska, kde jsme navštívili muzeum s rozsáhlou sbírkou
hudebních nástrojů. Tam si pro nás připravili interaktivní program
s názvem „Velikonoce v hudbě“. Celé odpoledne jsme pak věnovali
workshopu na téma „Velikonoční zvyky v Polsku, České republice
a Maďarsku“. Všechny zúčastněné ovšem nejvíce zaujalo pletení
„tatarů“. K našemu velkému překvapení jsme zjistili, že v jiných zemích naši tradiční velikonoční pomlázku vůbec neznají.
Ve středu jsme si museli trochu přivstat, čekal nás totiž celodenní
výlet do hlavního města Maďarska, Budapešti. Nadchla nás především prohlídka parlamentu, jenž je jednou z nejkrásnějších staveb
metropole. Nemohli jsme si nechat ujít ani návštěvu Visegrádu, starobylého městečka, které leží 35 kilometrů od Budapešti. Na skále
nad městem byl ve 4. století vybudován hrad, který je symbolem kooperace Polska, Slovenska Česka a Maďarska. Roku 1991 se tam
zástupci ČSFR, Maďarska a Polska dohodli na vzájemné spolupráci. Místo bylo zvoleno symbolicky jako připomínka setkání tří králů
v roce 1335. Vznikla tak Visegrádská skupina.
Ve čtvrtek po snídani jsme opět nasedli do autobusu a vydali se

Finále bylo veřejné a o Zlatého Ámose bojovali učitelé a učitelky
v týmu se svými žáky. Čekalo je několik soutěžních úkolů. Například
museli pedagogové svým samostatným vystoupením zaujmout porotu a diváky, nebo předvedli krátké společné vystoupení se svými
žáky.
Slavnostní korunovace všech vítězů proběhla tradičně o den později, v sobotu 19. března na Galavečeru ankety Zlatý Ámos a Kantorském bále v Národním domě na Smíchově. I když pan učitel Hasala
nezískal v Praze cenu nejvyšší, pro své žáky je Zlatým Ámosem.
http://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky
tentokrát až na samý jih Maďarska, do Szegedu, česky Segedína.
Město leží pouhých devět kilometrů od srbské hranice na soutoku
řek Tisa a Mures. Na oběd jsme odjeli do malebné obce se složitým
názvem Ópusztaszer, kde se nachází stejnojmenný historický národní park. Zájemci se mohli projet na koni či vyzkoušet lukostřelbu.
Večer strávili studenti v maďarských rodinách, kde ochutnali tradiční
maďarské pokrmy a měli možnost poznat běžný život místních obyvatel.
AM

U6 – ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY, SOUTĚŽ
S ČESKOU TELEVIZÍ

22. února odjeli žáci na celý den do ostravské Vítkovické haly U6,
kde se soutěžilo ve sportovních dovednostech a znalostech z oborů
biologie, fyziky, chemie a historie.
Náš tým ve složení Jan Leher, Vendula Lichovníková, Erik Ontkóc,
Lucie Pavlíčková a Ondřej Macíček získal prvenství. Domů si odvezli hodnotné ceny - tablet, termosku, tričko, diplom… Je potřeba
poděkovat i Dorotě Šosté, která byla jako náhradník připravena brzy
ráno zaskočit za chybějícího člena týmu.
Celou soutěž natáčela Česká televize a pořad uvidíme i na internetu. Disciplínami žáky provázeli dva herci – Karel Zima jako Ducháček a Petr Vaněk jako pan továrník.
-ms-

OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD V ANGLIČTINĚ

V letošním školním roce jsme do okresního kola olympiád v angličtině vyslali své zástupce ve třech kategoriích. V kategorii I B (žáci 6.
a 7. tříd ZŠ s rozšířeným jazykovým vyučováním a primy a sekundy gymnázií) uspěl David Jirout ze sekundy na 3.místě. Největšího
úspěchu dosáhla septimánka Karolína Štěpánová v kategorii IIIA
(1.-3.ročníky SŠ). Ze 16 soutěžících vybojovala 2.místo, čímž potvrdila své dlouhodobě výborné znalosti angličtiny. Všem soutěžícím
srdečně gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
Jana Ambrožová

S EVVOU NA HORÁCH

Osmdesát žáků čtvrtých a pátých tříd naší školy se ve dnech od 7.
3. do 12. 3. 2016 zúčastnilo ozdravného pobytu v Malé Morávce
v Jeseníkách. Po celou dobu pobytu probíhal program s environmetální tematikou. Ozdravný pobyt byl spolufinancován z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory
ozdravných pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU
ZŠG VÍTKOV
11. – 15. 7. 2016, od 8.00 – 16. 00 hodin, tábory jsou určeny žákům
1. – 4. tříd
Máme rádi zvířata – vedoucí tábora Pavla Malušková
Pravěk – putování s dinosaury – vedoucí tábora Jana Tvrdá
15. – 19. 8. 2016, tábor je určen žákům 5. tříd
Volání divočiny – vedoucí tábora Lukáš Váňa
15. – 19. 8. 2016, od 8.00 – 16. 00 hodin, tábor je určen budoucím
prvňáčkům
Prázdninová družina pro budoucí prvňáčky – vedoucí tábora Valérie Kantorová
15. – 19. 8. 2016, s noclehem, tábor je určen žákům 6. – 9. tříd
Sportovní tábor šampiónů – vedoucí tábora Andrea Brijarová

Monika Prokšová

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městské policii ve Vítkově za ochotu a pomoc při hledání a následném nalezení
našeho psa v únoru tohoto roku. Děkujeme.



SpoleĀnost
VVM – IPSO s.r.o.
Fulnek

Rodina Skalíkova

PġIJME ZAMĎSTNANCE DO PROFESE:

Děkuji Městské policii Vítkov za rychlost a ochotu při zjištění
viníka dopravní nehody, která se stala na parkovišti na náměstí Jana Zajíce. Opět se ukázalo, že městský kamerový
systém je užitečný a díky jeho existenci bylo možné ztotožnit
viníka nehody, který z místa nehody odjel. Městský kamerový
systém má smysl v rámci prevence i represe, pomohl odhalit
již nejednoho přestupce a stálo by za zvážení jeho rozšíření
o některé další lokality ve Vítkově. Děkuji.

xOBSLUHA CNC STROJĩ (LASER)
xOBSLUHA VZV

Tomáš Odstrčil

Kontakt:
Josef Hirš, tel. 737 26 26 29 / Patrik Dostál, tel. 739 32 29 88
e-mail: vvm-ipso@vvm-ipso.cz

PRODEJ LETNÍCH PNEU - sezóna 2016
pneu

cena s DPH

pneu

cena s DPH

831 Kč

pneu 185/65 R 15 Greenways 88H Lassa

pneu 165/70 R 13 Atracta 79T Lassa

878 Kč

pneu 185/65 R 15 SK70 88T Kingstar

pneu 165/70 R 13 Touring 79T Saetta

772 Kč

pneu 195/55 R 15 Impetus Revo+ 85V Lassa

1 465 Kč

pneu 165/70 R 13 79 T Brilantis 2 Barum

1 295 Kč
855 Kč

pneu 195/55 R 15 Line 85H Nokian

1 810 Kč

971 Kč

pneu 195/60 R 15 Energy Saver + 88H Michelin

1 929 Kč

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

899 Kč

pneu 195/65 R 15 AltimaxComf. 91H GeneralTire

1 068 Kč

pneu 165/70 R 14 81T Greenways Lassa

958 Kč

pneu 195/65 R 15 Brilantis 2 91T Barum

1 100 Kč

pneu 165/70 R 14 81T MP16 Stella 2 Matador

892 Kč

pneu 195/65 R 15 FormulaSporty+401 91H Sebring

1 100 Kč

pneu 165/70 R 14 AltimaxComf. 81T GeneralTire

847 Kč

pneu 195/65 R 15 iLine 91T Nokian

1 154 Kč

pneu 165/70 R 14 Grip T1 81T Sebring

886 Kč

pneu 195/65 R 15 Intensa HP 91H Sava

1 105 Kč

pneu 165/70 R 14 81T i3 Nokian
pneu 165/70 R 14 K 425 81T Hankook

1 160 Kč

1 031 Kč

pneu 195/65 R 15 K425 91T Hankook

1 113 Kč

pneu 165/70 R 14 Perfecta 81T Sava

881 Kč

pneu 195/65 R 15 SK 70 91T Kingstar

853 Kč

pneu 165/70 R 14 SK70 81T Kingstar

725 Kč

pneu 195/65 R 15 Touring 91H Saetta

1 043 Kč

pneu 165/70 R 14 Touring 81T Saetta

853 Kč

pneu 205/55 R 16 91H Bravuris 3HM Barum

1 414 Kč

pneu 165/70 R 14 iLine 81T Nokian

pneu 175/60 R 15 K 425 81V KinergyEco Hankook
pneu 175/65 R 14 82T Brilantis 2 Barum

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

1 613 Kč

906 Kč

pneu 205/55 R 16 AltimaxSport 91H GeneralTire

1 250 Kč

960 Kč

1 544 Kč

pneu 205/55 R 16 FormulaSporty+401 91V Sebring

1 244 Kč

pneu 175/65 R 14 Line 82T Nokian

1 107 Kč

pneu 205/55 R 16 iLine 91H Nokian

1 442 Kč

pneu 175/70 R 14 Greenways 84T Lassa

1 054 Kč

pneu 175/65 R 14 Greenways 82H Lassa

pneu 205/55 R 16 Impetus Revo2+ 91V Lassa

1 471 Kč

820 Kč

pneu 205/55 R 16 Intensa HP 91H Sava

1 330 Kč

pneu 185/60 R 14 82 T Brilantis 2 Barum

972 Kč

pneu 205/55 R 16 K125 91V Hankook

1 350 Kč

pneu 185/60 R 14 K425 82T Hankook

989 Kč

pneu 205/55 R 16 Performance 91V Saetta

1 179 Kč

760 Kč

pneu 205/55 R 16 SK10 91V Kingstar

pneu 175/70 R 14 SK70 84T Kingstar

pneu 185/60 R 14 SK70 82H Kingstar
pneu 185/60 R 14 82H Greenways Lassa

1 002 Kč

pneu 205/60 R 16 92H Intensa HP Sava

996 Kč
1 623 Kč

pneu 185/60 R 14 AltimaxComf. 82H GeneralTire

901 Kč

pneu 215/55 R 16 AltimaxSport 93Y GeneralTire

1 811 Kč

pneu 185/60 R 14 FormulaRoad+301 82H Sebring

996 Kč

pneu 215/55 R 16 ImpetusRevo 2+ 93V Lassa

2 143 Kč

pneu 215/65 R 15 ImpetusRevo 96H Lassa

1 994 Kč

pneu 185/60 R 14 Perfecta 82T Sava

947 Kč

pneu 225/40 R 18 zLine XL 92Y Nokian

2 472 Kč

pneu 185/60 R 14 Touring 82H Saetta

930 Kč

pneu 225/45 R 17 AltimaxSport 91Y FR GeneralTire

1 480 Kč

pneu 185/60 R 14 iLine 82T Nokian

pneu 185/60 R 15 Intensa HP 84H Sava
pneu 185/65 R 14 i3 86T Nokian
pneu 185/65 R 14 86T Brilantis 2 Barun
pneu 185/65 R 14 Greenways 86H Lassa

1 051 Kč

1 218 Kč

pneu 225/45 R 17 Phenoma 91W Lassa

1 845 Kč

1 175 Kč

pneu 225/45 R 17 zLine 94Y XL Nokian

2 184 Kč

966 Kč
1 083 Kč

pneu 225/50 R 17 Impetus Revo+ 94W Lassa

2 208 Kč

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

3 136 Kč

pneu 185/65 R 14 Touring 86H Saetta

939 Kč

pneu 235/60 R 18 Competus H/P 107W XL Lassa

3 167 Kč

pneu 185/65 R 15 AltimaxComf. 88T GeneralTire

992 Kč

pneu 215/70 R 15C Transway 109/107S Lassa

2 044 Kč

1 156 Kč

pneu 235/65 R 16C Transway 115/113R Lassa

2 684 Kč

pneu 185/65 R 15 AltimaxComf. 92T XL GeneralTire

Ceny platné pouze do vyprodání zásob
PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS LETNÍCH PNEUMATIK = PROMĚŘENÍ NOVOU 3D GEOMETRIÍ ZDARMA !

AKCE

Pneumatika KINGSTAR 195/65 R 15 SK70 91T letní
Pneumatika KINGSTAR 205/55 R 16 SK10 91V letní
Facebook:
https://www.facebook.com/
stepanhutnik
Web: http://www.stepan-hutnik.cz/

870 Kč
999 Kč

NABÍDKA PSŮ
ZE ZÁCHYTNÝCH
KOTCŮ MP VÍTKOV

Benží
- kříženec. Asi 2-3letý pejsek, který není nijak dominantní. Je mazlivý a moc
touží jít domů. Zvládl by
i pobyt ve smečce. Může
žít na dvorku, ale i v bytě,
kde by se ovšem musel naučit hygienickým návykům.

Max - kříženec labradora. Poměrně mladý pes. Odhadem 2-3letý,
který se hodí k aktivním lidem.
Není konfliktní. Psí parťačka by
mu určitě nevadila. Max je ve věku,
kdy se s ním dá ještě pracovat hodil by se na sportovní kynologii.
Baví jej aporty, zná povel Ke mě!
Sedni! Měl by jít k někomu, kdo má
se psy nějaké zkušenosti a nenechá jej doma vládnout. Potřebuje
někoho, kdo mu nastaví mantinely, kdo bude důsledný. Max může
být celoročně venku - v zateplené
boudě. V záchytných kotcích je od
konce října.

Ema - fenka křížence malinois. Odhadem asi 7letá. Je to temperamentní fenka, která
by byla vhodná k domku. Může být celoročně venku - stačí jí zateplená bouda. Raději
jako jediné zvíře, protože je lovec. Co je menší - loví. Jinak k lidem hodná, mazlivá tedy pokud má čas se zastavit. Potřebovala by dvorek, kde by se mohla dostatečně
proběhnout, protože má v sobě spoustu energie. V záchytných kotcích již skoro rok (od
31. 5. 2015).

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 4.
17.00 hod.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SLOVENSKÉHO
FOTOGRAFA ERNESTA KOPPONA
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň
Výstava potrvá do 29. dubna a bude otevřena
každou středu od 16.00 do 17.00 hod. nebo na
základě tel. domluvy.

7. 4.
14.30 hod.

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

7. 4.
JAK POROZUMĚT SNŮM A VÝKLAD SNŮ
16.30 – 19.30 h. Seminář Jiřího Adamce. Součástí semináře
budou názorné příklady z praxe.
Vstupné: 50 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.
8. 4.
17.30 hod.

11. 4.
14.00 hod.

ČERTOVA SKÁLA
Filmová pohádka Divadelní a šermířské
společnosti ARCUS Vítkov.
Filmový týdeník, pohádka Čertova skála, křest
DVD, autogramiáda.
Kulturní dům Vítkov – velký sál.
Rezervace míst – IC Vítkov.
TURNAJ V BADMINTONU
Turnaj pro děvčata i chlapce, kteří si tento sport

oblíbili a chtějí změřit své síly se soupeři. Budeme
soutěžit ve dvouhře, systémem každý proti
každému, dle věkových kategorií. Přihlásit se
mohou i děti, které nenavštěvují ZÚ badmintonu.
Na vítěze čeká odměna a diplom a pro všechny
zúčastněné máme sladké odměny.
Akce SVČ Vítkov.
12. 4.
17.00 hod.

OČISTA ORGANISMU
Přednáška MUDr. Martiny Janečkové v rámci
projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ.
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

14. 4.
16.00 hod.

STŘET CIVILIZACÍ
Přednáší Mgr. Miroslav Bučánek
Budova ZŠG Vítkov.

16. 4.
9.00 hod.

UKLIĎME ČESKO
Úklidová akce v okolí Vítkova.

20. 4.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
Zveme děti i rodiče na automodelářské závody,
které budou odstartovány na autodráze v SVČ
Vítkov. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Na malé závodníky čeká sladká odměna.
Startovné: dobrovolné

KALENDÁŘ AKCÍ
20. 4.
14.00 hod.

TURNAJ VE FLORBALU
SVČ Vítkov pořádá pro děvčata i chlapce turnaj
ve florbalu. S sebou sportovní oděv, sportovní
obuv a vlastní hokejku. Kdo nemá, zapůjčíme.
Pro vítězné družstvo vítězný pohár.

22. 4.
15.30 hod.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ 2. A 3. STUPNĚ
ZŠG VÍTKOV
Kulturní dům Vítkov.

23. 4.

VLASTIVĚDNÝ VÝLET „PO STOPÁCH
ZANIKLÝCH OBCÍ“
Zaniklé obce VVP Libavá.
Přihlášky prostřednictvím IC Vítkov.

28. 4.
16.00 hod.

ČARODĚJNICKÝ PROCES VE VÍTKOVĚ
Přednáší Vít Mužík.
Budova ZŠG Vítkov.

28. 4. – 29. 4

STRAŠIDELNÝ REJ S PŘESPÁNÍM
Pořádáme pro všechny odvážné kluky a
holky strašidelný rej v SVČ Vítkov. Vítána jsou
všechna strašidla, čarodějnice, hejkalové, ...
Proběhne strašidelná stezka odvahy a nakonec
strašidelný rej na zahradě. Sraz v 18.00 hod. v
sokolovně. S sebou: spacák, hygienické potřeby,
sportovní oblečení, přezůvky, kostým strašidla,
batůžek, jídlo a pití na čtvrtek – večeře. V pátek
v 11.00 hod. odchod domů ze sokolovny.
Cena: 60 Kč

Asociace TOM ČR Vítkov pořádá:
Letní tábor s výukou sebeobrany
Turistická základna Kaménka - 7.8 - 13.8.2016. Cena: 2050 Kč.
Zveme holky a kluky od 7 let na letní tábor s výukou sebeobrany.
Budeme nejen cvičit, ale také se naučíme tábornickým dovednostem. Čekají vás hry, soutěže, výlety, táboření a koupáni. Přihlásit
se můžete e-mailem na: dr.vanasek@seznam.cz, tel: 608 444 722.

SVČ Vítkov připravuje:
29. 5. DEN DĚTÍ
11. 6.
AKADEMIE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SVČ VÍTKOV
30. 7. VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2016 – AHARD, VERONA, TANJA
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
I. 18. 7. – 22. 7. 2016 / II. 25. 7. – 29. 7. 2016 / III. 15. 8. – 19. 8. 2016
Zábavné týdny plné her, soutěží, vycházek po okolí a sportování.
Cena za týden 500 Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy ve školní jídelně,
vstupné na koupaliště, odměny za soutěže a výtvarný materiál.
Více informací o jednotlivých táborech najdete na www.svc-vitkov.cz
v sekci Aktivity/Tábory.
NZDM TUNNEL – PROGRAM NA DUBEN 2016
Pondělky:
Úterky:
Středy:
Čtvrtky:

Volnočasové odpoledne (xBox, PC, fotbálek,
pingpong, zkušebna, stolní hry,...)
Hudební, pěvecké, taneční
Tematické besedy (Nechráněný sex a jeho
následky), dokumentární tematické filmy
Prezentace, tvořivá dílny a debatní kroužek

Vstupné v předprodeji:
Dospělí 100 Kč, děti do 15 let a senioři od 60 let 50 Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 250 Kč.
Vstupné na místě:
Dospělí 150 Kč, děti do 15 let a senioři od 60 let 70 Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 350 Kč.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma.

Uzávěrka příštího čísla je 20. dubna 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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