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Nový školní rok přinesl změny
desítky let, zcela vystěhovala. Proto bych chtěl z tohoto místa
poděkovat všem pedagogům a ostatním zaměstnancům, kteří
se svou prací podíleli na chodu této základní školy a díky kterým
prošly školou tisíce žáků.
Zároveň bych nově vzniklé škole chtěl popřát hodně úspěchů,
zejména dostatečný zájem žáků o gymnaziální vzdělání, protože
to byl hlavní důvodů sloučení škol.
Větším změnám se nevyhnula ani Střední škola Vítkov-Podhradí.
Rada kraje jmenovala dnem 15.7. paní Jaroslavu Dokoupilovou
ředitelkou školy. Další změnou by mělo být stěhování do Vítkova.
Zastupitelstvo kraje bude 19. 9. projednávat převzetí školní budovy,
ve které sídlila Základní škola v Opavské ulici. Podle našich
informací by od příštího školního roku měla probíhat teoretická
výuka již v této budově. Všichni věříme, že nastalé změny budou
mít pozitivní vliv na další budoucnost školství ve Vítkově.

Druhého září se otevřely dveře všech škol, aby přivítaly žáky,
učně a studenty po prázdninách ve školních lavicích. Školní rok
2013/2014 přináší velké změny jak v základním, tak středním
školství ve Vítkově. Je to první školní rok pro Základní školu
a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace. Tento subjekt vznikl
spojením dvou základních škol a gymnázia, které jsme převzali od
Moravskoslezského kraje. Z původních tří škol zanikla zcela bez
náhrady Základní škola Opavská. Alespoň mně to tak připadá, a to
zejména z toho důvodu, že zrušená škola se z budovy, kde sídlila

Přeji všem žákům a studentům, kteří zahájili další rok svého
vzdělávání nejen na vítkovských, ale i jiných školách, hodně
úspěchů.
Dovolím si na závěr napsat moudro neznámého autora: „Není
hanbou nic nevědět, ale je hanbou nechtít se ničemu učit.“

Pavel Smolka
starosta města
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K rá tc e z rad n i ce
V srpnu jednala rada města jednou, a to 13. srpna. Na programu
měla 15 bodů. Kromě běžné agendy projednala a schválila vyřazení a prodej knih z městské knihovny. Knihy se budou prodávat
v městské knihovně do 13. září v běžné půjčovní době za 5,- Kč/
kus.
Rada města schválila vyhlášení záměru na pronájem prostor v budově městského úřadu. O pronájem požádalo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s. Účelem pronájmu
má být podpora osob se zdravotním postižením, jež jsou nezaměstnány déle jak 6 měsíců.
Byla schválena Grantová smlouva mezi městem Vítkov a Národní
agenturou pro vzdělávání na projekt „Partnerství Comenius Regio“.
Účastníky projektu jsou město Vítkov a jeho příspěvkové organizace - Základní škola a gymnázium Vítkov, p.o. a Středisko volného
času Vítkov, p.o. na jedné straně a na straně druhé naše družební
město Kalety a jeho organizace. V rámci projektu bude realizováno
24 akcí a kromě výjezdů žáků škol a občanů do Polska, bude pořízeno i vybavení škol a kroužků. Výše dotace činí 9.000,- Eur na
výjezdy a 25.000,- Eur na materiální vybavení. K této částce musí
město doložit ze svého rozpočtu 155.000,- Kč.

Rada schválila pořízení projektové dokumentace na rozšíření parkovacích ploch v Opavské ulici. Jedná se plochu naproti zastavárně, kde by mělo být zřízeno 46 parkovacích míst.
Rada rovněž schválila Zásady zřizování školských rad při základních a středních školách zřizovaných Městem Vítkov. Současně
byl ke stávajícím dvěma členům školské rady Zdeňku Hegarovi
a Mgr. Miluši Špokové jmenován za zřizovatele Mgr. Oldřich Huška. Zbývajících 6 členů školské rady bude doplněno Základní školou a gymnáziem Vítkov p.o. v doplňujících volbách po zahájení
školního roku. Schválená byla smlouva s Divadlem Radka Brzobohatého na představení „Vyhazovači“.
Byla schválena také úhrada přímých nákladů spojených s konáním
demonstrací ve Vítkově 3. srpna. Tyto přímé náklady na odklizení
květináčů a košů z náměstí činily 60 tis. Kč.
Závěrem rada odsouhlasila vstup Města Vítkova mezi členy sdružení Místní akční skupiny Opavsko a úhradu členského příspěvku
2,- Kč na obyvatele.
Hegar Zdeněk
místostarosta

Městská policie v červenci 2013
2,605 promile alkoholu v dechu naměřili strážníci 48letému muži
z Nových Těchanovic, když jej 7. července kolem sedmé hodiny
večerní zastavili mezi Vítkovem a Novými Těchanovicemi při jízdě na jízdním kole, které navíc nesplňovalo technické podmínky
pro provoz na pozemních komunikacích. Strážníci byli telefonicky
upozorněni na vrávorajícího cyklistu, který jede směrem do Vítkova a svou jízdou ohrožuje účastníky silničního provozu. Strážníci
událost zadokumentovali a postoupili do správního řízení, kde nyní
muži hrozí za jízdu na kole pod vlivem alkoholu pokuta 25.000,- Kč
až 50.000,- Kč.
8. července krátce před devátou hodinou večerní byla hlídka MP
Vítkov přivolána do jedné z provozoven v Dělnické ulici k agresivně se chovajícímu hostu. Strážníci na místě zjistili, že 32letého
občana Větřkovic „rozčílilo“ objednané jídlo, které odmítl převzít
a zaplatit, přičemž slovně napadal obsluhující personál. Strážníci
událost zadokumentovali a s podezřením na spáchání přestupku
proti občanskému soužití postoupili správnímu orgánu. V případě
uznání viny hrozí muži pokuta až do výše 5.000,- Kč.
Pokuta až 5.000,- Kč rovněž hrozí 20letému muži z Vítkova, který
11. července po jedenácté hodině noční při provádění úkonů strážníků neuposlechl výzev k prokázání totožnosti. Strážníci muže
předvedli na obvodní oddělení Policie ČR, kde byla jeho totožnost
prověřena. Přestupkem proti veřejnému pořádku, spáchaným neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci, se bude
zabývat správní orgán, kam MP Vítkov přestupek postoupila.
Rychlost 86 km/h naměřili strážníci 16. července před šestou hodinou odpoledne ve Vítkově - Podhradí 35letému řidiči osobního
vozidla z Ostravy. Po zastavení vozidla si strážníci vyslechli snůšku vulgarismů a arogance, ačkoliv řidič vozidla, který maximální
povolenou rychlost v obci překročil o 36 km/h, mohl být „naštvaný“
pouze sám na sebe. Strážníci na místě provedli kontrolu v centrálním registru řidičů a zjistili, že dotyčný se stejného přestupku za
poslední rok již jednou dopustil. Z uvedeného důvodu nemohl být
přestupek s řidičem vyřešen na místě v blokovém řízení, ale byl postoupen do správního řízení, kde řidiči hrozí pokuta od 2.500,- Kč
do 5.000,- Kč, odepsání 3 trestných bodů a zákaz řízení v rozmezí
jeden až šest měsíců.

Tentýž den zjistili strážníci na stejném místě krátce po šesté hodině
odpolední překročení nejvyšší povolené rychlosti 22letým řidičem
z Vítkova. Spáchaný přestupek mohl být vyřešen rovněž v blokovém řízení nebýt skutečnosti, že řidič nepředložil řidičský průkaz,
který údajně ztratil. Ačkoliv strážník, který přestupek s řidičem projednával, věděl, že dotyčný muž je držitelem řidičského průkazu,
jeho vyjádření se mu nezdálo. Proto provedl kontrolu v centrálním
registru řidičů, čímž vyšlo najevo, že řidič má již 2 měsíce zadržený
řidičský průkaz. Jelikož řídil vozidlo i přes skutečnost, že za volantem v danou dobu neměl co dělat, bude se nyní zodpovídat ze
svého jednání u správního orgánu, kde mu hrozí pokuta v rozmezí
25.000,- Kč až 50.000,- Kč a odepsání 7 trestných bodů.
Z přestupků rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby byl obviněn 36letý muž z Vítkova. Strážníci MP Vítkov se
23. července po půl jedenácté v noci dostavili do jednoho z domů
v Klokočovské ulici, kde došlo k opakovanému narušování veřejného pořádku hlasitou reprodukcí hudby. Muži u správního orgánu,
kam stejný přestupek v letošním roce strážníci postoupili už popáté, hrozí pokuta až do výše 5.000,- Kč.
Ze stejného jednání se u správního orgánu budou zodpovídat
2 muži z Vítkova ve věku 20 let, kteří dne 27. července po jedenácté hodině noční pod vlivem alkoholu rušili noční klid na nám.
Jana Zajíce. Jeden z mužů byl navíc obviněn z přestupku proti
občanskému soužití, když se pokusil vyhrožovat strážníkovi újmou
na zdraví. Za tento přestupek hrozí muži v případě uznání viny
pokuta až 20.000,- Kč.
Za přestupek nezajištění psů proti volnému pohybu uložili strážníci
pokutu ve výši 1.000,- Kč 32letému muži ze Zálužného, jehož dva
psi rasy NO se volně pohybovali v areálu letního tábora „Radost“
mezi obcemi Zálužné a Nové Těchanovice. 29. července v ranních
hodinách byla na místo přivolána hlídka MP Vítkov, která volně se
pohybující psy odchytila až v obci Nové Těchanovice. Zde byl majitel zjištěn podle čísla evidenční známky jednoho ze psů.
Roman Mišáček
MP Vítkov
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Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Dnem 15. července 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tento předpis
mění vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Povolení ke kácení dřevin (za předpokladu, že tyto nejsou součástí
významného krajinného prvku nebo stromořadí) se nevyžaduje
a)
b)
c)
d)

pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve
výšce 130 cm nad zemí
pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
pro dřeviny rostoucí v zahradách

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní
části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené
rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina.
b) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně
deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást

stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin.
c) zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu
v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Plantáž dřevin je podle katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. vymezena jako semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních
stromků, lignikultury (porost určitého dřevinného druhu, zpravidla
monokultura, s intenzivním agrotechnickým obděláváním půdy).
Významnými krajinnými prvky jsou podle § 3 odst. b) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
a další části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody (např.
remízy, meze, trvalé travní plochy, porosty sídelních útvarů, historických zahrad, parků, naleziště nerostů a zkamenělin, skalní
útvary).
Období, ve kterém se kácení dřevin provádí
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního
klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.
Jarmila Wesselská
odbor životního prostředí

Uzavírka silnice v Melči
Z důvodů rekonstrukce mostu ev. č. 443-054 v obci Melč
(v místě křížení Melč - Jánské Koupele - Moravice) je silnice
č. II/443 v období od 1. 8. 2013 do 31. 10. 2013 v tomto
úseku uzavřena.
Objízdná trasa je stanovena z Melče (II443) přes obec
Moravice (III/44330), Nové Lublice (III/44327), Kružberk
(III/44327), Staré Těchanovice (III/44327) a obec Zálužné
(II/443) v obou směrech. Pro dopravní obsluhu, vozidla stavby a autobus je objízdná trasa vedena po místní komunikaci U kostela na pozemku parc.č. 2903/2 k.ú. Melč v obou
směrech.
Průběh uzavírky s objízdnou trasou byl v období od 19. 8.
2013 do 1. 9. 2013 poznamenám rekonstrukcí mostu ev. č.
443-050 přes potok Horník před obcí Zálužné (cca 50 m od
místa křížení silnic Nové Těchanovice - Staré Těchanovice
- Zálužné), kdy objízdná trasa musela být ve Starých Těchanovicích odkloněna směrem na obec Svatoňovice (II/443),
Čermná (II/442), Nové Těchanovice (III/4426) a Zálužné
(III/4621) v obou směrech.
Jiří Grigier
odbor služeb

Výprodej vyřazených knih
V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 26. srpna do 13. září 2013 výprodej vyřazených knih.
Výprodej se koná vždy v půjčovní době. Cena 5,- Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.info v sekci Aktuality. Seznam však nebude v průběhu výprodeje aktualizován.
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Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční
ve středu 4. září 2013 v 15.30 hodin v reprezentačním sále
Městského úřadu Vítkov.
Program jednání je zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách www.vitkov.info.

ZÁŘÍ 2013

Oční ambulance
Dle sdělení 1. oční s.r.o., Ostrava – Vítkovice bude od 1. 10.
2013 rozšířena ordinační doba oční ambulance v nemocnici ve
Vítkově o další den, a to pondělí. Současně bude od 1. 9. 2013
doplněno a obnoveno přístrojové vybavení ambulance. Od tohoto opatření očekáváme poskytování komplexního základního
očního vyšetření pacientů a zkrácení čekací doby.

Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově,
Bezručova 585 a MŠ v Klokočově
Na základě dotací získaných z Operačního programu Životní
prostředí proběhlo během května a června zateplení objektu
SVČ v Bezručově ulici spolu s výměnou oken a dveří. Realizací
tohoto projektu tak dojde nejen ke snížení spotřeby energií, ale
také ke zlepšení vzhledu objektu, který má novou fasádu.
Během července a srpna se provedly obdobné stavební práce v
objektu Mateřské školy v Klokočově, kde je také umístěna pošta. I zde došlo k výměně oken, dveří a zateplení fasády. Obě
akce provedla ostravská ﬁrma Prowall s.r.o. za 4 175 000,- Kč.
Z dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí,
oblast podpory realizace úspor energií, by mělo být proplaceno
2 040 900,- Kč.
Karel Špok
odbor služeb
Foto: SVČ Vítkov, Bezručova ul.

Novopečená maminka zazpívala v knihovně
V městské knihovně zazpívala 15. srpna 2013 v rámci poslechového koncertu skupiny DESPERÁDO také novopečená maminka třítýdenního chlapečka Míša Dlouhá. Koncert se uskutečnil na zahradě knihovny za příjemného letního podvečera jako jedna z akcí „Prázdninového týdne v knihovně“. I přesto, že výše zmiňovaná skupina je amatérským hudebním tělesem, rozezněly se zahradou knihovny
hlasy všech diváků, kteří si s chutí se skupinou DESPERÁDO zazpívali.
Vystoupení této skupiny bylo druhým prázdninovým koncertem. V červenci proběhl Jazzový podvečer a 30. srpna pak třetí ze série prázdninových koncertů v knihovně - rockový Speciál Band.
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Být dobrovolníkem je v dnešní době in ...
Dobrovolnické centrum Elim působí v Opavě od roku 2002. Za více
než desetiletou činnost prošlo dobrovolnickým centrem přes 1500
dobrovolníků.
V současné době máme téměř 100 dobrovolníků, kteří působí
v sociálních, zdravotních a školních zařízeních v Opavě, Bruntále,
Krnově, Vítkově, Hlučíně a okolí.
Naším hlavním posláním je rozvoj, podpora a propagace dobrovolnictví.
Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle,
ve svém volném čase a bez nároku na ﬁnanční odměnu vykonává
činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv,
protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.
Dobrovolnické centrum nabízí specializované programy, kterých se
může dobrovolník zúčastnit. V programu Do–učení může doučovat
děti ze sociálně slabých rodin na všech základních školách. V programu Pět P se student starší 18let může stát kamarádem dítěte
od 6 do 15let ze sociálně slabé rodiny. Právě v této chvíli hledá
Elim 18leté a starší studenty. Jedno odpoledne v týdnu po dobu
deseti měsíců by pomáhali školákům, kteří to vinou nepříjemných
okolností mají v životě těžší.

„Společně chodí na hřiště, do muzea, dělají, co je baví. Dítě má
pro sebe člověka, který si na ně udělá čas, má se komu svěřit,
s kým si hrát, s kým rozvíjet své dovednosti. Student získá výborné
zkušenosti, kvalitní proškolení v oblasti psychologie i osobnostního rozvoje, seznámí se s podobně naladěnými vrstevníky“, sděluje
Jarka Pirunčíková, koordinátorka dobrovolnického centra.
Máme také nový program dobrovolnictví pro pěstounské rodiny
ve všech zmíněných městech. Další program je dobrovolnictví pro
seniory (návštěvy seniorů v domovech důchodců, LDN apod.)
Pro aktivní seniory je program 3G - propojení tří generací, kde můžete dělat „náhradní babičku nebo dědečka“ dítěti ze sociálně slabé rodiny. Úžasné propojení „náhradní babičky“ se nám povedlo ve
Vítkově, kdy se do programu zapojila vietnamská rodina.
Dobrovolnictví je také výborné pro nezaměstnané, kteří získají
zkušenosti, vyplní volný čas a mohou být velmi prospěšní.
Pokud se chcete stát dobrovolníkem ve Vítkově a udělat něco dobrého pro sebe a ostatní, můžete kontaktovat koordinátorku dobrovolnického centra J. Pirunčíkovou, která za vámi osobně přijede.
Telefon: 775 938 563, nebo email.: dobrovolnici@elimopava.cz.

Z Domova Vítkov do Kroměříže
Letošní výlet do Kroměříže nám náramně vyšel.
Cestu v autobuse jsme si krátili zpíváním písní
z repertoáru našeho domovského sboru Slunečnice. Cesta rychle ubíhala a město Kroměříž nás
uvítalo v celé své kráse. Nejdříve jsme si prošli
Podzámeckou zahradu, která se nachází mezi Arcibiskupským zámkem a řekou Moravou. K výletu
patří také správný oddych a občerstvení. To vše
zahrada poskytovala k naší plné spokojenosti. Náš
přesun do vzdálenější Květné zahrady byl docela
příjemnou procházkou. Květnou zahradu tvoří řada
staveb, fontány, kašna, pečlivě zastřižené živé ploty s bludišti. Nádherná kolonáda vyniká 44 sochami antických postav. Na střeše kolonády je terasa
s výhledem na převážnou část zahrady - s vozíkem bohužel nepřístupná - ale kdo mohl, tak se šel
podívat. Zahrada byla částečně v rekonstrukci, ale
nám to nijak nevadilo a do tropického skleníku se
podíváme příště. V Květné zahradě jsme využili
příjemné posezení a občerstvili se dobrou kávou
a pivem. Milovníky kaktusů nenechal v klidu nedaleký stánek s velkým výběrem těchto pichlavých
krasavců. Kdo neměl zájem o kaktusy, odvezl si
domů kroměřížské oplatky. Musíme také pochválit naši kuchyni, že nám výletníkům připravila vynikající řízky, po kterých se jen zaprášilo.
Domů jsme se vraceli patřičně unaveni, ale velice spokojeni.
Ludmila Grossmannová
terapeutka

Kurz angličtiny
Začátečníci
úterý od 17.00 hod.
Velmi mírně pokročilí (od 8. lekce) úterý od 18.00 hod.
Mírně pokročilí (od 15. lekce)
středa od 17.00 hod.
Zahájení kurzu: 10. září 2013
Délka lekce: 60 minut
Místo: Kulturní dům Vítkov

Počet lekcí: 30
Učebnice: Angličtina pro samouky (nakl. LEDA, r. 1996 a novější
vydání)
Cena kurzu: 1.200 Kč
Přihlášky a platba prostřednictvím IC Vítkov do 23. srpna 2013.
V případě malého počtu zájemců bude kurz zrušen.
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Středisko volného času Vítkov
Připravujeme - termíny sledujte na našich webových stránkách:
Autodráha v Klokočově pro rodiče s dětmi a ostatní zájemce
Sraz v 16.00 hod u turistické základny v Klokočově. Budete mít
možnost zajezdit si na naší nově upravené autodráze.
Cyklistický výlet pro děti od 10 let
Sraz v 16. 00 hod u Střediska volného času Vítkov. Každý účastník musí mít vybavené kolo v bezvadném stavu a přilbu. Možnost
zapůjčení kola a přilby přímo v SVČ.
Ukázkovou hodinu netradičního zájmového kroužku „Lovci
podnikavých duchů“
Cesta za podnikavými duchy není jednoduchá. Čeká vás na ní
spousta tajemství, která je potřeba odhalit, a výzev, které je nutné
pokořit.

Trávit s dětmi volný čas je naše profese

chů, Line Dance pro děti i dospělé, Cyklisticko-turistický kroužek,
Přírodovědný, Vlastivědný, Počítačový – animátor/programátor,
Aerobic. Klub Mladých Reportérů (KaMeRa) rozšiřuje svou činnost
o spolupráci s DDM Vratimov na projektu „Média do škol“, kdy se
děti naučí pracovat s kamerou a tabletem, naučí se zpracovávat
krátká videa – pozvánky, mediální zprávy, fotokomixy. Děti budou
mít možnost podílet se na přípravě a zpracování dokumentačních
záběrů a reportáží z dění v celém městě i mimo něj, 1x měsíčně
budou moci navštívit workshop v DDM Vratimov, kde se nachází
televizní studio, vyzkoušet si moderování a jiné zajímavé redakční
činnosti. Výstupy Klubu KaMeRa můžete již nyní sledovat na www.
svc-vitkov.cz v sekci Klub KaMeRa.
Děkuji všem externím pedagogům za jejich přínosnou práci pro
děti a mládež ve svém volném čase, za jejich ochotu předat dětem
své znalosti a zkušenosti z oboru či „koníčku“, kterému se sami
věnují.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

Od nového školního roku otevíráme nejen tradiční kroužky, ale také
nové zájmové útvary. V tomto roce jsou to Lovci podnikavých du-

Mezinárodní cvičení NATO Rammstein Rover
Jedná se o společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky s armádami členských států NATO.
Létání bude ve dnech 2. - 6. září, 9. - 13. září a 16. - 20. září 2013
v době od 9:00 do 23:00 hodin.V sobotu a v neděli se nelétá.
Letouny budou startovat a přistávat na letecké základně u Náměště nad Oslavou. Součástí cvičení jsou ostré střelby na leteckých
střelnicích ve Vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice. Během cvičení budeme také létat bez munice nad Olomouc-

kým a Jihočeským krajem a krajem Vysočina, kde budou pozemní
návodčí procvičovat spolupráci s piloty letounů.
Omlouváme se za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení
Kontaktní osoba:
mjr. RNDr. Sabina Introvičová
Velitelství Vzdušných sil
tel: 702 000 530
email: ramsteinrover13@gmail. com
web: www.lznamest.army.cz, www.airn.nato.int

Informace ze Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás seznámila s vývojem ve Střední škole, Vítkov-Podhradí za období letních prázdnin.
Dne 15. července 2013 jsem byla jmenována novou ředitelkou
školy.
V odborném školství pracuji od roku 1986, ředitelkou Střední školy
v Odrách jsem od roku 1997. V současné době řídím obě školy
současně s tím, že zřizovatel přijal moji koncepci o udržení samostatnosti obou škol založenou na jejich vzájemné úzké spolupráci
a kooperaci. Jsem přesvědčena, že problematiku odborného školství je nutno pojímat regionálně, nikoliv místně. Vzhledem k nepříznivému demograﬁckému vývoji a poloze škol na výspě kraje jsme
obě ohroženými druhy.
Věřím, že úsporná opatření a vzájemné propojení mohou být
cestou k zachování středního odborného školství na Vítkovsku
a Odersku.
V průběhu prázdnin jsem měla možnost nahlédnout do systému
řízení SŠ v Podhradí a utvrdila jsem se v přesvědčení, že za stávající situace je ekonomická samostatnost školy značně problematická. To vedlo k několika nepopulárním opatřením, včetně nutných
personálních změn. Plánovaná výuka v oborech Mechanik - opravář motorových vozidel, Kuchař-číšník a Kadeřník bude zachována
i v nových podmínkách. S využitím nesporného potenciálu zaměstnanců bych ráda navázala na výborné výsledky vzdělávání a pokračovala v projektech a aktivitách školy.

Startujeme nový školní rok a doufám, že s ním zahajujeme i novou
etapu života SŠ.
Jaroslava Dokoupilová
ředitelka SŠ Vítkov - Podhradí

TJ Vítkov
Rozpis zápasů na září
8.9.
7.9.
7.9.
14.9.
15.9.
15.9.
22.9.
22.9.
21.9.
28.9.
29.9.
29.9.

NE
So
So
So
Ne
Ne
Ne
Ne
So
So
Ne
Ne

16:30
16:30
13:30
16:30
16:00
13:45
16:00
10:00
13:45
16:00
16:00
13:45

SK MORAVAN Oldřišov
TJ Družba Hlavnice
TJ Jiskra Rýmařov
FK Sokol Mokré Lazce
TJ Sokol Melč
TJ Vítkovice - Svinov
FC Bílovec
FK Dolní Životice
TJ Odry
FK Kylešovice
FC Kyjovice
FOTBAL Studénka

A
B
D
A
B
D
A
B
D
A
B
D

venku
venku
venku
doma
doma
doma
venku
venku
venku
doma
doma
doma
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DO TANEČNÍCH
ZAČÁTKEM PŘÍŠTÍHO ROKU
Město Vítkov připravuje taneční kurzy pro začátečníky
i pokročilé.
Taneční kurz pro studenty - začátečníky
Zahájení kurzu: leden 2014 (každý čtvrtek od 17.30 hod.)
Předběžné přihlášky na adrese: bartosova@vitkov.info
Místo: Kulturní dům Vítkov
Předpokládaná cena: 1.100 Kč/osoba
Počet lekcí:12 vč. taneční kolony
Taneční kurz pro dospělé - pokročilé
Zahájení kurzu: únor 2014 (každý čtvrtek od 20.15 hod.)
Předběžné přihlášky na adrese: bartosova@vitkov.info
Místo: Kulturní dům Vítkov
Předpokládaná cena: 1.600 Kč/taneční pár
Počet lekcí: 6
Do předběžné přihlášky uveďte jméno a e-mail (na tento e-mail
Vám bude zaslána v případě naplnění kurzu závazná přihláška).
Více informací na tel. čísle 556 312 254, paní Pavlína Bartošová.
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KONCERT
IVY BITTOVÉ
Koncert Ivy Bittové a smyčcového kvarteta Moravskoslezského
komorního sdružení Ostrava se uskuteční ve vítkovském kostele
Nanebevzetí Panny Marie 24. září v 19.00 hod.
V našem kostele vystoupí rodačka z nedalekého Bruntálu Iva Bittová. Talent zdědila po svých rodičích – mamince, která byla vynikající zpěvačkou, a tatínkovi, který byl muzikant tělem i duší a hrál na
několik nástrojů.
Vystudovala konzervatoř v Brně, kde také působila jako herečka
a zpěvačka v divadle Husa na provázku.
Dnes žije ve Spojených státech v údolí Hudson Valley ve státě New
York. Právě zde, uprostřed krásné přírody plné podnětů, vznikají
její současná díla.
Prostředí je pro ni i její tvorbu velmi důležité. Jak sama říká: „Mé
skladby a kompozice vznikají z podnětů všedního života. Důležité
je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby
vtiskne.“
Přijďte si i vy vychutnat tuto pozitivní atmosféru 24. září do malého
kostela.
Předprodej vstupného prostřednictvím IC Vítkov.

Znovuvysvěcení opravené
kaple v Zálužném
Kaple v Zálužném byla koncipována a v roce 1897 postavena jako
památník všem obětem těžby ve zdejších břidlicových dolech.
Zasvěcena je Pražskému Jezulátku. Z iniciativy občanského
sdružení Zálužné, které o záluženskou kapli pečuje, byla v červenci
tohoto roku dokončena její kompletní oprava, včetně reinstalace
původního, zděného oltáře s břidlicovou deskou. Kaple byla
opět vybavena původním inventářem, včetně sošky Pražského
Jezulátka, pro kterou paní Marie Krejčířová ušila dvě sady nového
oblečení. V budoucnu ještě do kaple přibudou pamětní desky
se jmény známých obětí, které při těžbě v břidlicových dolech
zahynuly. Slavnostní vysvěcení kaple se uskutečnilo v sobotu
3. srpna 2013.
V horkém letním odpoledni se u kaple sešlo asi 80 účastníků
této slavnostní události. Sešli se tu lidé místní i přespolní. Přijeli
z Opavy, Branky, Hradce, Starých i Nových Těchanovic, Kružberka,
Čermné i Moravice. A také paní Michaela Göltl z Vídně i autorka
krásných květinových vazeb v kapli a šatů Jezulátka paní Krejčířová
z Hodonína. V úvodu, kde byli účastníci slavnosti seznámení
s historií a významem kaple, zazpívala studentka vítkovského
gymnázia Adéla Tomanová a básně Davida Bátora o Zálužném
přednesl jeho bratr Milan. Poté vítkovský farář P. Miroslav Ševiola
kapli vysvětil a následovala mše, sloužená melčským duchovním
správcem P. Petrem Kerakem. Občanské sdružení Zálužné
přichystalo pro všechny přítomné občerstvení. Po bohoslužbě ještě
všichni společně poseděli na zahrádce místní hospůdky, kde se
k pivu podával „záluženský guláš“ uvařený členy sdružení. Všichni,
kdo našli odvahu toho horkého dne přijít, se shodli, že to bylo velmi
příjemně strávené odpoledne. A všem, kteří se na organizaci této
nevšední události podíleli, děkujeme.
Petr Zahnaš
místopředseda o.s. Zálužné

Vítkovští rybáři zavítali do Polska
Koncem července vyrazila skupinka vítkovských rybářů do družebního města Kalety, kde se setkali svými polskými kolegy u jezera
Zielonej. Rybaření sice nedopadlo dle představ, přesto jednoho „Kapra“ ulovili. Vzpomínat však mohou na neopakovatelnou atmosféru
ve skvělé partě. Prostě Poláci opět nezklamali!
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Základní škola a gymnázium
Školní rok 2013/2014
Začal nový školní rok 2013/2014 a mnozí jsou plní očekávání
a napětí, co přinese. Nová organizace, která vznikla sloučením
dvou základních a jedné střední školy k 1. 7.2013, nese nový název Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.
Žáci se budou vzdělávat v 16 třídách prvního stupně základní
školy, 9 třídách druhého stupně základní školy a 7 třídách střední
školy. Do prvních tříd základní školy nastoupí 91 žáků, do primy
a prvního ročníku střední školy 41 žáků. Celkem bude školu navštěvovat 671 žáků. Výuka je zabezpečena kvaliﬁkovanými pedagogy. Kromě učitelů budou ve škole působit asistenti pedagoga
a speciální pedagog.
Kapacita školní družiny byla navýšena na 330 žáků, školní klub
pojme 200 žáků. Činnost bude zajišťovat 13 vychovatelek.
Žáci prvního stupně budou vzděláváni v budově bývalého gymnázia, která prošla rozsáhlými změnami. Byla provedena výměna
podlah v deseti třídách a v šesti třídách osvětlení, výmalba, opraven byl školní rozhlas, do prvních tříd pořízeny nové tabule, vybudovány dvě počítačové učebny s 55 počítači, dalších 20 počítačů
je umístěno přímo ve třídách. Žáci budou využívat interaktivní tabule, jedna třída bude vybavena tablety. Do šaten byly umístěny
nové skříňky. Z bývalého ředitelství školy a bytu školníka vznikly
nádherné prostory pro šest oddělení školní družiny. Ve sklepních
prostorách se nachází posilovna a pracoviště pro keramiku se třemi pecemi, keramickými kruhy a dalším vybavením. Do budovy
školy se vchází hlavním vchodem z ulice Komenského.
Druhý stupeň základní školy a střední škola se nacházejí v budově
základní školy. I v této budově došlo k dílčím úpravám. Byla zbudována chemicko – přírodovědná laboratoř vedle tříd chemie, fyziky
a přírodopisu, přestěhovány dílny, rozšířen prostor pro činnost školního klubu, dílčí změny zaznamenaly kabinety. Ve školní jídelně,
kuchyni a skladech byla provedena rekonstrukce elektroinstalace.
Další informace jsou uvedeny na www.zsvitkovkomenskeho.cz.
Poděkování patří všem pedagogickým, ale především nepedagogickým pracovníkům školy, kteří se největší měrou podíleli na úpravách a stěhování škol v průběhu hlavních prázdnin.

Arts, music and dance in a teenager´s
life
(Umění, hudba a tanec v životě mladých lidí)
V srpnu 2013 jsme zahájili práce na společném projektu v rámci Partnertsví Comenius Regio se třemi partnerskými institucemi
v polských Kaletách. Jedná se o Městský úřad, střední školu
a gymnázium a dům kultury. Za naši stranu na projektu pracují
Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace a Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace. Projekt se zaměřuje na malbu, tanec, hru na hudební nástroje a zpěv v životě dospívajících. Je kladen důraz na způsoby,
jak mladé lidi, kteří jsou vyučováni umění ve škole, tak také na roli
obecního úřadu, který podporuje místní umělce v jejich komunitě.
Hlavním cílem je motivovat mladé lidi, aby malování, tance, hraní
na nástroje a zpěv brali jako hobby, a také způsob, jak vést zajímavý a smysluplný život. Umění je něco, co dělá život lidí lepší tak,
že vás odtáhne pryč od komerčního života a nudy, stejně jako od
zločinu, drog a dalších nebezpečných nástrah světa. Tento projekt
má pomoci studentům obou obcí zlepšit své dovednosti, naučit se
o evropském umění, pochopit podobnosti, rozdíly a evropské hodnoty, které jsou pro nás nejdůležitější. Tento projekt pomůže rozbít stereotypy a tolerovat kulturní rozdíly. Konečnými produkty této
spolupráce budou obrazová výstava, album písní a videoklip tanců. Realizace projektu potrvá do 31. 7. 2015. Celkový grant přidělený na realizaci projektu je 23 047,5 Eur (588.000,- Kč). Z ﬁnančních prostředků bude zakoupeno materiální vybavení pro výtvarné,
hudební a taneční workshopy, dále fotoaparát, videokamera, keybord, hudební a řečnické systémy, materiál na propagaci, ceny
do soutěží a materiál pro administrativu projektu. Hrazeno bude
rovněž cestovné účastníků projektu a vítkovského dechového orchestru. Finanční podíl Města Vítkova na projektu je 150.000,- Kč.
Výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány na www. vitkov.
info.

Blanka Váňová
ředitelka školy

Za realizační tým projektu
Blanka Váňová,
ředitelka školy

KADEŘNICKÉ A NEHTOVÉ STUDIO - KADEŘNICTVÍ - MASÁŽE - KOSMETIKA
- SOLÁRIUM - FOTOATELIÉR - NEHTOVÁ MODELÁŽ - VŠE POD JEDNOU
STŘECHOU - Wolkerova 456, Vítkov
PROVOZNÍ DOBA KADEŘNICTVÍ OD 1. 9. 2013 – DÁMSKÉ - PÁNSKÉ - DĚTSKÉ (Lucie Šušková), tel: 739 009 021
PO
9.00 - 13.00
13.30 - 19.00
BEZ OBJEDNÁNÍ
ÚT
9.00 - 13.00
13.30 - 19.00
BEZ OBJEDNÁNÍ
ST
POUZE OBJEDNÁVKY
ČT
9.00 - 15.00
15.30 - 18.00
BEZ OBJEDNÁNÍ
PA - SO
POUZE OBJEDNÁVKY
NEHTOVÁ MODELÁŽ (Vlaďka Kundrátová), TEL: 739 234 599
PO - PÁ
NA OBJEDNÁVKU
NABÍDKA SLUŽEB: Stříhání - DÁMSKÉ - PÁNSKÉ - DĚTSKÉ, prodlužování - barvení - melírování vlasů, 3D střihy, brazilský kreatin
s certiﬁkací, diagnostiku vlasů, svatební a společenské účesy. APLIKACE GELOVÝCH NEHTŮ - RUČNÍ ZDOBENÍ - MANIKŮRA LAKOVÁNÍ A DALŠÍ. Celý náš tým má za sebou řady školení na profesionální úrovni. S námi jste vždy o krok napřed. Věrnostní
program pro stále zákazníky - každá 5 návštěva stříhání gratis, nehtová modelář 50% ceny.
KOUKNĚTE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: WWW.KADERNICTVILUSIE.CZ, NEBO NA FACEBOOKU: KADEŘNICTVÍ LUSIE Lucie Šušková
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Středisko volného času Vítkov, p.o.
nabízí pro děti a mládež ve školním roce 2013 - 2014 tyto zájmové kroužky:
Kopaná přípravka

4 - 7 let

čtvrtek

16:30

Hřiště stadion

100,-

Kopaná přípravka

8 - 10 let

pondělí, čtvrtek

16:00

Hřiště stadion

100,-

Kopaná přípravka

8 - 10 let

pondělí, čtvrtek

16:00

Hřiště stadion

100,-

Kopaná dorost

15 - 18 let

úterý, čtvrtek

16:30

Hřiště stadion

100,-

Kopaná junioři

18 - 22 let

úterý, pátek

18:00

Hřiště stadion

100,-

Florball starší

11 - 15 let

středa

15:00

Sokolovna

300,-

Florball mladší

8 - 10 let

pátek

15:00

Sokolovna

300,-

Disco Dance

12 - 15 let

čtvrtek

16:00

Sokolovna

300,-

Lovci podnikatelských duchů

10 - 12 let

pátek

15:00

Středisko

*Basketbal - chlapci

10 - 18 let

úterý

14:00

Sokolovna

380,-

1 200,-

Lezení na umělé stěně

od 7 let

čtvrtek

14:00

Gymnázium

400,-

*Tenis, badminton

začáteč.

pondělí

14:00

Gymnázium

600,-

*Tenis, badminton

pokročilí

středa

15:30

Gymnázium

600,-

Turistický oddíl

od 7 let

pátek

14:30

TZ - Klokočov

300,-

*Stolní tenis

9 - 18 let

úterý, pátek

17:00

Sokolovna

350,-

Cyklisticko- turistický

7 - 15 let

pondělí

14:00

Středisko

300,-

Astronomie

11 - 18 let

úterý

14:00

Gymnázium

200,-

Automodelář I.

8 - 15 let

středa

14:00

Středisko

400,-

Automodelář II.

do 26 let

středa

16:00

Středisko

400,-

Robotika

11 - 18 let

čtvrtek

14:00

Gymnázium

200,-

Klub KaMeRa

12 - 22 let

úterý

15:00

Středisko

200,-

Modelář

9 - 15 let

úterý

13:30

ZŠ Větřkovice

240,-

Rybářský

9 - 15 let

čtvrtek

15:00

Středisko

350,-

*Střelecký

10 - 15 let

středa

14:00

ZŠ Opavská

350,-

Šachový kroužek

6 - 18 let

pondělí

15:00

Středisko

200,-

Keramika

6 - 19 let

středa

15:00

Středisko

520,-

Malý výtvarník

5 - 7 let

čtvrtek

15:00

Středisko

420,-

*Mažoretky starší

od 12 let

pondělí, čtvrtek

17:30

850,-

*Mažoretky střední

od 8 let

čtvrtek

16:30

500,-

*Mažoretky mladší

od 6 let

pondělí

16:30

500,-

sobota

15:00

Středisko

300,-

*Divadelní
Výroba šperků

8 - 15 let

sobota

9:00

Středisko

100,-

Taneční romský

12 - 15 let

úterý

14:30

Středisko

100,-

Keramika

6 - 10 let

úterý

13:30

ZŠ Větřkovice

520,-

Přírodovědný

6 - 13 let

úterý, čtvrtek

14:30

Sokolovna

100,-

Vlastivědný

6 - 13 let

úterý, čtvrtek

14:30

Sokolovna

100,-

Počítačový - animátor, programátor

6 - 16 let

středa, pátek

14:30

Sokolovna

100,-

Základy fotografování

10 - 15 let

středa, pátek

14:30

Sokolovna

100,-

* U takto označených kroužků ještě upřesníme termín, cenu i místo konání.
Bližší informace na tel. 553 038 200, mob : 732 607 373, www.svc-vitkov.cz, e-mail: svc.vitkov@seznam.cz
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Vítkovská lávka opět na výbornou…
Ani přesun Vítkovské lávky ze soboty 3. na pátek
2. srpna neubral nic na její atraktivitě, a tak jak
mnozí očekávali, přišlo kolem tisíce návštěvníků.
Počasí pořadatelům (Středisku volného času Vítkov, p.o. a Technickýcm službám Města Vítkova,
p.o.) opět přálo a program byl sestaven tak, aby
se bavil každý.
Finanční podpora města Vítkova a štědrost 24
sponzorů zajistila rozmanitější programovou náplň a pěkné dary do soutěží. Všem sponzorům
ještě jednou moc děkujeme.
K Vítkovské lávce neodmyslitelně patří přejezdy
přes lávku na trakaři a na kolech, od loňského
roku také soutěže družstev, které pobaví nejen
přihlížející, ale i samotné soutěžící. Přejezdů přes
lávku se zúčastnilo celkem 55 soutěžících, v kategorii Trakaře zvítězily dvojice Schober - Ondruch (kat. do 18 let), Ďurica - Mičulkolvá (kat. mix
rodič+dítě), Hanuš - Filo (kat. od 18 let), v kategorii Kolo zvítězili Michal Schober (kat. do 18 let)
a Martin Ďurica (kat. muži od 18 let). Soutěž družstev pořadatelé letos omezili počtem na 4, aby se
zbytečně neprodlužovala na úkor programu.
Letos byla oproti loňsku přihlášena pouze vítkovská družstva, která skončila v tomto pořadí: 1. Bauch, 2. Leaders, 3. Bastardi, 4. Dacani.
Na závěr hodnocení Vítkovské lávky 2013 bych chtěl poděkovat pořadatelům za skvěle odvedenou práci, účinkujícím za profesionální
vystoupení, paní Lindě Irenchild za překrásné kresby na těla návštěvníků lávky a občanům za trpělivost při hudební produkci do ranních
hodin, ovšem i to je pro úspěch akce velmi důležité. Pokud vím, již teď se rýsuje předběžně Lávka 2014, přeji proto pořadatelům stejně
dobrou volbu při výběru programu jako letos!
Zdeněk Hegar
foto: Josef Prusek

Vítkovská padesátka - podzim 2013
7. září 2013
Start: průběžně od 7.00 do 10.00 hod. - budova městského úřadu
Cíl: průběžně do 19.00 hod. - budova městského úřadu
Turistické trasy dlouhé 10 – 50 km.
Vycházková přes Vikštejn – 10 km
Vítkov – Podhradí – Pod Vikštejnem – Vikštejn zřícenina a zpět do
Vítkova - Vítkov
Vesele přes Veselku – 13 km
Vítkov – Nýtek – Veselka – Prostřední Dvůr – Vítkov
Vycházková po vycházkovém okruhu – 15 km
Vítkov – Podhradí BUS – Podhradí ATC – vycházkový okruh (zelenobílé místní značení) – Podhradí –Nýtek – Vítkov
Okolo Vikštejna – 21 km + 1 km zacházka ke zřícenině
Vítkov – Podhradí – Pod Vikštejnem – Vikštejn zříc. rozc. – možno 0,5 km odbočit ke zřícenině hradu Vikštejna a vrátit se stejnou
cestou zpět k rozcestníku – Dubová – Radkov – Žabí údolí – Nad
Melčským údolím – Nad rybářskou chatou – Podhradí – Vítkov
Okolo Moravice – 36 km
Vítkov – Podhradí – Nad rybářskou chatou – Nad Melčským údolím
– Papírenský splav – Most vodního náhonu – Žimrovice – Pilarka
– Pod Doubravou – Pod Belarií – Pod Kaluží – Bukovina – obora
Jelenice – Nýtek – Vítkov

Padesátka – 50 km
Vítkov – Podhradí – Nad rybářskou chatou – Nad Melčským údolím
– Papírenský splav – Most vodního náhonu – Žimrovice – Pilarka
– Nad Kajlovcem – Záviliší – Jakubčovice okraj – Jakubčovice rozhledna – Jakubčovice – Mostky – Přední obora – Hradečná – Včelí
hrad – Pod Kaluží – Bukovina – obora Jelenice – Nýtek – Vítkov
Doporučujeme ještě navštívit Bezručovu vyhlídku a pamětní místo
Včelí hrad.
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KALENDÁŘ AKCÍ
2. 9. – 6. 9.
14.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Můžete si prohlédnout prostory a vybavení
střediska a získat informace o kroužcích,
které u nás probíhají.

5. 9.
14.00 hod.

TÁBORÁK S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ
A SPORTOVNÍ HRY
Pro školní kluby k zahájení školního roku sportovní odpoledne s opékáním párků na
zahradě SVČ. Párky si doneste.

7. 9.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Podrobné informace na straně 11

6. 9.

21. 9.

ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ
PRO DĚTI
Sraz na vlak. nádraží ve Vítkově v 9.45 hod.,
příjezd zpět v 18.00 hod. Cena zájezdu 200 Kč.
Přihlášky na tel. 732 607 373, 604 357 609
Akce SVČ Vítkov

21. 9. - 22. 9.

DĚDICTVÍ BŘIDLICE
Slavnostní otevření naučné stezky a 19.
slezské vlastivědné sympozium
Více informací na straně 9, na www.vitkov.info
nebo na http://os-zaluzne.webnode.cz

27. 9.
16.00 hod.

KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY V PARKU
Sraz u SVČ. Soutěžení na koloběžkách
v různých disciplínách.
Nejlepší z vás budou sladce odměněni.

1. 10.
16.30 hod.

FENG-ŠUEJ PRO ŠŤASTNÝ DOMOV
Přednáška Ľubicy Arady Mráčkové.
Městská knihovna Vítkov

3. 10.
17.00 hod.

AUSTRÁLIE
Přednáška Jiřího Máry
Městská knihovna Vítkov

5. 10.
9.00 – 11.30 h.

PODZIMNÍ SROCOVÁNÍ
Setkání maminek s dětmi
Městská knihovna Vítkov

17. 10.

JAK NAČERPAT ENERGII
Setkání s PhDr. Olgou Krumlovskou
Kulturní dům Vítkov

6. 11.

VÝLET PRO DĚTI DO LOUČEK U ODER
Sraz v 9.45 hod. na vlakovém nádraží.
S sebou 70 Kč, pití, svačina a pláštěnka.
Předpokládaný návrat v 16.00 hod.
Děti přihlaste do 13.9. v SVČ, tel: 732 607 373

KLUBOVÝ POŘAD V NETRADIČNÍM
SLOŽENÍ
Bohumil Klepl a Kamil Střihavka
Kulturní dům Vítkov

17. 11.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE

19. 11.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO RODIČE
S DĚTMI NA ZAHRADĚ SVČ
Pro děti budou připravené různé disciplíny a
hry. Možnost zapůjčení různých pomůcek ke
hraní.

VYHAZOVAČI
Účinkuje Divadlo Radka Brzohatého z Prahy
Kulturní dům Vítkov

30. 11.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

DOPOLEDNE PRO ZŠ VĚTŘKOVICE
Den bez úrazu a akce v parku zaměřená na
dopravní tematiku s jízdou na kolech po
vyznačené trase.
Akce SVČ Vítkov

7. 9.
10.00 hod.

PĚŠÍ POCHOD PRO DĚTI DO ČERMNÉ
A NA PAVELÁKY
Sraz u SVČ. Budeme poznávat přírodu a plnit
přírodovědné úkoly. S sebou pití, svačinu
a pláštěnku. Návrat v 15.00 hod.

13. 9.
16.00 hod

ŠITÍ PATCHWORKU
Pokud máte zájem o tuto techniku, přijďte se
podívat.
Akce Střediska volného času Vítkov.

13. - 14. 9.

14. 9.

20. 9.
16.00 hod.

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

ÚČAST AUTOMODELÁŘŮ NA SERIÁLU
HONDA CUP
Účast na závodě v Luštěnicích
Akce SVČ Vítkov

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
700 ks
9 / 2013
2. září 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH
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