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Nové možnosti financování chodu města
První dubnový víkend se otevřely dveře vítkovského kina. Pevně
věřím, že všichni návštěvníci budou spokojeni. Není tajemstvím,
že nás rekonstrukce stála přibližně 35 mil. Kč. Město si muselo
vzít úvěr, protože z běžného rozpočtu bychom na to prostředky
neměli. Splátky jsou rozloženy do desíti let. Neomezí se tím běžný
chod města, ale na investice a opravy už nebudeme mít dostatek
prostředků.

Ve vedení města jsme se velmi důkladně zabývali tím, jak získat
ﬁnance. Jednoduchá řešení, jako je prodej městského majetku,
jsme zavrhli. Prodat byty, školu nebo městský úřad - to by nám
naši potomci jistě neodpustili. Dobrým nápadem by mohl být chov
včel. Mají je na Pražském hradě i na budově magistrátu v Praze.
Nemáme přesné údaje, kolik jim tato činnost vynáší, ale jistě dost,
soudě podle toho, co si mohou obě instituce dovolit. Narazili jsme
však na dva problémy. Aby příjem z prodeje medu vyřešil naše
problémy, museli bychom mít stovky včelstev. Na takové počty však
nemáme dost vhodných budov. Dalším rizikem je to, že včely mohou
z různých důvodů uhynout. A bylo by po příjmech…

v okolí Vítkova i místních částí. Rádi bychom vás, vážení spoluobčané,
požádali o pomoc. V informačním centru budou k dispozici pánve na
rýžování zlata. Ty si budou moci zájemci vyzvednout a pokusit se na
místních řekách a potocích hledat zlatinky. Samozřejmě, že po vás
nechceme tuto pomoc zadarmo. Každý si bude moci ponechat 10%
z vyrýžovaného zlata. V případě nálezu drahokamů bude odměna
navýšena na 11%.

Společně se nám jistě podaří zajistit našemu městu dostatek
ﬁnancí na opravy komunikací, rekonstrukci bytů v našem vlastnictví,
vybudování hřiště u základní školy a na mnoho dalších investic,
které máme v našem akčním plánu. Možná v budoucnu, pokud
budeme společně úspěšní, už nebudeme závislí na příjmech ze
státního rozpočtu!
Tento článek jsem napsal 1. dubna 2019.
Pavel Smolka
starosta města

Veřejné schůze 2019
Jako každoročně, tak i v letošním roce se budou konat v místních
částech veřejné schůze. Na těchto schůzích bude vedení města,
zástupci místní samosprávy a zaměstnanci MÚ nebo TS Vítkov.
Občané budou jednak seznámeni se závěry z minulých jednání a
také zde bude možnost vznést připomínky a požadavky týkající se
vaší obce.
Termíny:

Když už jsme byli téměř v koncích, tak nás napadla spásná myšlenka.
Pokud řešíme budoucnost, rady hledejme v minulosti. Tak jsme
se podívali do historie našeho města. Na internetových stránkách
Vítkova se píše: „Vítkov se může pochlubit také starou městskou
tradicí. Poprvé se písemně připomíná roku 1301 a byl patrně založen
již v druhé polovině 13. století jako hornické město (těžba zlata
a stříbra).“ Bingo! Naši předkové určitě nevytěžili veškeré zásoby
stříbra a zlata. Stačí jen najít to, co zůstalo. Za poslední volné peníze
koupíme dvě vrtné soupravy. Od května zahájíme průzkumné vrty

1.4.2019

18.00

Klokočov

sokolovna

3.4.2019

17.00

Nové Těchanovice,
Lhotka

Požární zbrojnice
Lhotka

4. 4. 2019

17.00

Zálužné

Budova HZS

8.4.2019

17.00

Podhradí

Bar u vody

9.4.2019

17.00

Prostření Dvůr

společenská
místnost

10.4.2019

17.00

Jelenice

KD

Otevíráme kino
Vážení čtenáři, jistě se ptáte, kdy už konečně to kino otevřeme?
Co se bude promítat? Kolik budou stát vstupenky? A co bude
s fasádou? Dnes konečně pro vás máme odpovědi.

Slavnostní otevření kina Panorama
proběhne v pátek 5. dubna.
Na dopolední část od 10.00 hodin jsou pozváni hejtman, poslanci,
senátoři, starostové okolních obcí, ředitelé kulturních organizací,
stavitelé, památkáři a zastupitelé. Omezené množství místenek pro
veřejnost si můžete vyzvednout v IC dva dny předem (3. - 4. dubna).
Na programu bude komentovaná prohlídka, amatérský záznam
z prohlídky kina před rekonstrukcí, ﬁlmové ukázky 2D a 3D, střih
z ﬁlmu Bílá smrt na Piz Palü, který otevíral kino před 88 lety.
K dispozici bude i tištěná brožura s fotograﬁemi a stručnou historií
kina.

Víkendový program uvítají ti, kteří se do kina nedostanou v pátek.
Pro ně bude hodinu před každým ﬁlmem kino otevřeno k prohlídce.
Sobota: 19:00

Bohemian Rhapsody

Neděle: 10:00
16:30
19:00

Lego příběh 2 (3D)
Alita: Bojový Anděl (3D)
Ženy v běhu

Vstupenky na představení si prozatím můžete zakoupit v IC MěÚ.
V brzké době bude navíc připraven online rezervační systém, kterým
si budete moci rezervovat (i platit) vstupenky na všechny kulturní
akce města.
Co nás to bude stát? Cenu vstupenky určuje distributor ﬁlmu. My
můžeme cenu pouze navyšovat. Obecně jsou rozdíly cen mezi 2D
a 3D, mezi premiérou či pozdějším promítáním.
Abychom ještě více přilákali ﬁlmové fanoušky, máme pro začátek
připraveny DOTOVANÉ ceny. Opět je to ovšem se souhlasem
distributora.
Pokud se podíváte na nové fb stránky kina (https://www.facebook.
com/kinovitkov/), dočtete se aktuální program, případně další
novinky. Připravujeme až 16 představení měsíčně. Sociální síť kina,
rezervační systém, pravidla, předplatné, slevy, ﬁlmový klub – to vše
je ještě v plánu. Také bychom rádi otevřeli občerstvení s posezením
na terase.
A co s fasádou? Ta je věcí reklamace, která nebrání provozu
samotného kina. Termín opravy by měl být v letních měsících.
Na závěr už jen pár slov – podpořme to, co máme ve Vítkově, milí
čtenáři, vezměme své příbuzné a pojďme do kina!
Martin Šrubař
místostarosta města

Omezení provozní doby
informačního centra
v dubnu
V odpolední části nás v 16:30 čeká překvapení pro děti, spojené
s pohádkou Jak vycvičit draka 3 (3D), a večer v 19 hodin komedie
Zelená kniha.

Upozorňujeme občany, že vítkovské informační centrum bude
v měsíci dubnu z personálních důvodů otevřeno pouze v
pondělky a středy vždy od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00
hod. Děkujeme vám za pochopení.

Městská policie v lednu 2019
5. února kolem desáté hodiny dopoledne byly Městské policii Vítkov
předány dvě masové návnady se zapíchnutými kovovými jehlicemi,
které byly nalezeny na veřejně přístupném místě v sídlišti Budišovská
ve Vítkově. V uvedeném sídlišti byly následně provedeny kontroly
v okolí všech nájemních domů, ale další návnady z důvodu sněhové
pokrývky nebyly nalezeny. Strážníci zjistili, že tyto návnady se
objevily v sídlišti již 2. února v podvečer, kdy jejich nálezkyně na
poslední chvíli zabránila svému venčenému psovi jednu z volně
ležících masových návnad sežrat. Vzhledem ke skutečnosti, že
v daném případě MP Vítkov pojala podezření ze spáchání trestného
činu, byla věc postoupena obvodnímu oddělení Policie ČR Vítkov
k dalšímu prošetření.
Za odložení velkoobjemového odpadu mimo vyhrazená místa 8.
února v půl páté odpoledne uložili strážníci pokutu příkazem na
místě ve výši 300 Kč 40letému muži z Vítkova. Muž totiž v sídlišti
Budišovská umístil na veřejné prostranství rám postele, který měl
být umístěn ve sběrném dvoře. Za takový přestupek podle zákona

o odpadech lze přitom u správního orgánu uložit pokutu až do výše
50.000 Kč.
Dva případy porušení obecně závazné vyhlášky města Vítkova
řešili strážníci v únoru v souvislosti s venčením psů bez vodítka
na veřejně přístupných plochách, které k tomu nejsou určeny. 25.
února po dvanácté hodině odpoledne byl v sídlišti Budišovská
zjištěn 71letý muž, který venčil svého psa volně bez vodítka a 28.
února kolem deváté hodiny ranní v městském parku zjistili strážníci
63letého muže, který rovněž venčil svého psa volně. Oba muži měli
své psy pod kontrolou, proto jim byla po poučení uložena domluva.
Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě, spáchaný
porušením povinnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce, lze
u správního orgánu uložit pokutu až do výše 100.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

TECHNICKÉ SLUŽBY
MODERNIZUJÍ VOZOVÝ PARK

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

24. dubna 2019 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

Mažoretky:
sezóna soutěží začala
Město Vítkov zakoupilo Technickým službám Vítkov do nové sezóny
tři nová vozidla. Jedná se o vozidlo MAN s natahovačem kontejnerů
pro svoz bio odpadu a různých sypkých materiálů, vozidlo VW Crafter
valník (sedmimístný) pro stavební četu a dále bylo pořízeno vozidlo
VW Transporter pro rozvoz stravy do mateřských školek, které
odpovídá hygienickým normám pro rozvoz stravy. Toto vozidlo bylo
částečně pořízeno z dotace Moravskoslezského kraje ve výši 200
tis. Kč. Technické služby děkují zastupitelům města, kteří rozhodli
o investičním příspěvku na pořízení těchto vozidel.

I v letošním roce se mažoretky SVČ Vítkov pilně připravují na soutěže.
Hned druhou březnovou sobotu se dívky zúčastnily kvaliﬁkačního
postupového kola Asociace mažoretkového sportu CMA v Litovli.
Naše týmy díky píli a výkonům postoupily do semiﬁnálového kola
v Olomouci v těchto kategoriích:
Baton classic DEFILE JUNIOR PROFI: 1. místo
Pom classic PODIO JUNIOR PROFI: 1. místo
Formace BATON KADET HOBBY: 1. místo
Pom PODIO JUNIOR HOBBY: 1. místo (postup do kategorie PROFI)
Sóloformace JUNIOR HOBBY: Terezie Beková 3. místo, Zdeňka
Drimajová 7. místo, Vanessa Malá 9. místo
Sóloformace SENIOR HOBBY: Denisa Machalová 2. místo
Duofomace JUNIOR HOBBY: Vanessa Malá a Diana Marie
Hrabálková 2. místo.
Další akce Opavská růže, tentokrát nepostupová, nás čekala v neděli
24. března, kdy soutěžil jen tým juniorek v kategorii Pom PODIO, za
svůj výkon si odnesl 2. místo. V sólových juniorských kategoriích
nás reprezentovala Zdeňka Drimajová (2. místo), Vanessa Malá (3.
místo), Terezie Beková (4. místo), v sólových seniorských kategoriích
si třetí místo vybojovala Denisa Machalová. V duo formaci nás
reprezentovaly Vanessa Malá a Marie Diana Hrabálková.
Trenérce Marii Potočárové a děvčatům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí do dalších bojů.

NABÍZÍME KOMPOSTÉRY
Technické služby sdělují, že získaly dotaci na 500 ks kompostérů.
Z tohoto množství již bylo vydáno 420 ks. Zbývajících 80 ks je
doposud k dispozici.
Prosíme občany, aby se v případě zájmu, přihlásili na TS. O vydávání
kompostérů budete rovněž informováni prostřednictvím rozhlasu,
případně webových stránek TS a města Vítkova.
Kontakt: Technické služby města Vítkova, Dělnická 705, Vítkov, tel.
556 300 454

Odbor sociálních věcí představuje službu
DOMOV VÍTKOV
Domov Vítkov, příspěvková orgnizace, je sociální služba zřizovaná
Moravskoslezským krajem, která poskytuje tři pobytové sociální
služby, a to službu domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
a chráněné bydlení.
Posláním pobytové služby „domov pro seniory“ je poskytovat
seniorům takovou pomoc a podporu, aby mohli aktivně a důstojně
prožít zbytek svého života. Služba je určena převážně seniorům
Moravskoslezského kraje ve věku 65 let a více, kteří potřebují
péči, pomoc či podporu z důvodu vyššího věku nebo zhoršeného
zdravotního stavu. Při poskytování služby se provádí tyto základní
činnosti:
• Poskytování ubytování (celoroční ubytování ve dvoulůžkových
a jednolůžkových pokojích, praní prádla a úklid),
• Poskytování stravy (celodenní strava - 4 jídla s možností výběru
u obědů a večeří ze dvou nabídek),
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc
při zachování soběstačnosti),
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpora
při kontaktu s rodinou a blízkými, zprostředkování a pomoc při využití
aktivit a služeb v zařízení i mimo něj - koncerty, výlety, kadeřník
apod.),
• Sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, bazální stimulace),
• Aktivizační činnosti (sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti
apod.),

režimem“ 9 dvoulůžkových a 24 jednolůžkových pokojů (celkem pro
42 uživatelů). Služba „domov se zvláštním režimem“ je poskytována
na třech patrech (odděleních) budovy B. Na každém patře jsou
3 dvoulůžkové pokoje a 8 jednolůžkových pokojů.
Posláním pobytové služby „chráněné bydlení“ je umožnit osobám
se zdravotním postižením žít způsobem srovnatelným se životem
svých vrstevníků. Služba je určena lidem se zdravotním postižením
z Moravskoslezského kraje ve věku od 19 let, kteří potřebují
každodenní pomoc jiné osoby, protože nejsou schopni si sami
zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředí. Uživatelům
je zajištěno poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti, při osobní hygieně nebo
poskytování podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatnění práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a další
nabízené fakultativní služby (tzn. služby, které nejsou deklarovány
zákonem o sociálních službách jakožto povinné). Uživatelé mají
k dispozici svůj byt, který obývají s dalším uživatelem (4 byty
po dvou uživatelích a 1 byt pro 4 uživatele). Každý uživatel má
k dispozici svého klíčového pracovníka, který na něho dohlíží,
pomáhá s vyřizováním jeho záležitostí a spolupracuje s ním. Volný
čas mohou uživatelé trávit ve svém soukromí na svých pokojích dle
svého uvážení.
Kapacita služeb:
• Domov pro seniory – 39
• Domov se zvláštním režimem - 42
• Chráněné bydlení – 12
Ve všech třech typech služeb je kapacita plně obsazena.

• Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při
zajišťování osobních záležitostí (zprostředkování kontaktu s jinými
institucemi, doprovody k lékaři atd.),
• Základní sociální poradenství (pomoc při orientaci v sociálněprávní oblasti),
• Zdravotní péče v nezbytném rozsahu (na základě rozhodnutí
lékaře – aplikace léků, převazy atd.).
Posláním pobytové služby „domov se zvláštním režimem“ je
poskytnout osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními
typy demencí takovou pomoc a podporu, aby mohli bezpečně a
důstojně prožít zbytek svého života. Je určena seniorům převážně
z Moravskoslezského kraje ve věku 50 let a více, kteří potřebují
péči, pomoc a podporu z důvodu snížené soběstačnosti způsobené
různými typy demencí. Cílem je udržet a zpomalit úbytek schopností
uživatele, zachovat soběstačnost, zabránit úpadku do pasivity,
udržovat a vytvářet sociální kontakty s vnějším prostředím, zajistit
bezpečné domácí prostředí. Domov se zvláštním režimem zajišťuje
stejné služby jako domov pro seniory. V listopadu 2018 byla této
službě po naplnění stanovených kritérií poskytování sociálních
služeb pro lidi s demencí udělena certiﬁkace Vážka® České
alzheimerovské společnosti (jedná se o občanské sdružení, které
má za cíl pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují skrze
lékaře, gerontology a sociální pracovníky).
V letech 2015 – 2017 proběhla celková rekonstrukce budovy,
v rámci které došlo ke zvýšení komfortu bydlení. Stát po pobytových
zařízeních vyžaduje vytvoření pokojů pro menší počet uživatelů,
tudíž došlo k navýšení počtu jednolůžkových pokojů, dále pak
k vnitřní rekonstrukci včetně technických rozvodů a sítí, zateplení
budov a úpravě exteriéru. V domově pro seniory je 9 dvoulůžkových
a 21 jednolůžkových pokojů (celkem pro 39 uživatelů). Služba
„domov pro seniory“ je poskytována na třech patrech (odděleních)
zrekonstruované budovy A. Na každém patře jsou 3 dvoulůžkové
pokoje a 7 jednolůžkových pokojů. V „domově se zvláštním

Hana Klapetková
vedoucí odboru sociálních věcí

SVOZ OBJEMOVÉHO
ODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ
- DUBEN 2019
Přistavena
Odvezena
12.00 hod. – v ranních
Místo
14.00 hod.
hodinách

5. 4.

12. 4.

26. 4.

8. 4.

Klokočov – Františkův Dvůr
Klokočov – u p. Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy, Veselka,
samota

15. 4.

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

29. 4.

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

Město Vítkov vyhlašuje

ZÁMĚR
na pronájem části nebytových prostor k podnikání budovy Vodní
636 ve Vítkově za účelem provozování dvou zubních ordinací
o velikosti 19,67 m2 a 19,50 m2 a další ordinace o velikosti
18,81 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Součástí pronájmu jsou
pokoj sestry, operační sálek, čekárny, WC, lékařský pokoj,
denní místnost, šatny. Nebytové prostory je možno lékařům
pronajmout samostatně.
V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení na
rekonstrukci nebytových prostor – ordinací. Možnost pronájmu
po rekonstrukci na základě závazného smluvního vztahu lékařů
s městem, kdy je možno zahájit provoz ordinací.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru,
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem
a Městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného,
jiné podmínky či návrhy nájemce),
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných
aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636, Vítkov, do 31. 7. 2019, 10:00 hodin - na podatelnu
MěÚ Vítkov, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň.
Je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).
Připomínáme, že výběr bude provádět rada města na základě
předložených písemných návrhů. Podané návrhy jsou ze strany
města považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo
odmítnout všechny návrhy.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA KASTRACI
KOČEK A KOCOURŮ V ROCE 2019
Město Vítkov bude v letošním roce opět poskytovat ﬁnanční
příspěvky na kastraci koček a kocourů. Jedná se o preventivní
opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat v souladu
se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která:
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve Vítkově nebo jeho místních částech (Jelenice,
Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2019 vykastrovat
u veterinárního lékaře.
Výše ﬁnančního příspěvku:
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- ﬁnanční příspěvek bude chovateli v uvedeném roce poskytnut
maximálně pro 5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný ﬁnanční
příspěvek města, bude chovateli poskytnut příspěvek pouze ve výši
ceny za provedený veterinární úkon.
Způsob platby
O ﬁnanční příspěvek může chovatel požádat u Městského úřadu
Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.
Předloží svůj průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za provedenou
kastraci kočky nebo kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí
dohodě na služebně Městské policie Vítkov, telefon 556 312 277.

DOBROVOLNICTVÍ
VE VÍTKOVĚ
Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároku na
odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých. Dobrovolnictví
pomáhá člověku najít určitý cíl, cítit se užitečný, hledat nové
kamarády, aktivně se zapojit do dění ve svém okolí. I přesto, že to
zní jako klišé, tak nám dobrovolníci často říkají, že oni sami více
dostávají, než dávají.
Za minulý rok odpracovali dobrovolníci v Opavě a jejím okolí,
v Bruntále a na Vítkovsku 2 182 hodin, za což jim patří velké díky. Ve
Vítkově a jeho okolí se přes naše dobrovolnické centrum angažují
z větší části studenti místního gymnázia, kteří pomáhají například
s doučováním, docházením do Domova Vítkov, ale také do dětských
domovů. Ve spolupráci s gymnáziem a městem se nám hezky daří
motivovat mladé lidi a jejich aktivity si velmi vážíme.
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo dovrší patnácti let, orientuje
se na lidský kontakt, jinak řečeno „stará se o člověka, ne o pacienta“.
Dobrovolník nikdy nenahrazuje práci odborného personálu, ale na
úrovni svých možností a schopností ji vhodně doplňuje. Krátké
pravidelné návštěvy, popovídání si, nebo procházka přinese radost
do monotónního dne komukoliv.
Kde můžete pomáhat:
Podpora samostatného bydlení, Chráněné bydlení Budišov nad
Budišovkou, Domov Vítkov, Dětský domov v Radkově, Dětský
domov v Melči, Středisko volného času Vítkov.
Stejně jak do domovů seniorů dobrovolníci docházejí jednou nebo
vícekrát do týdne i k ostatním klientům a jsou tady jen pro ně po
dobu, kterou si sami zvolí. Pokud se rozhodnete a budete se chtít
stát dobrovolníkem, máte možnost si také vybrat mezi našimi dalšími
programy:
Doučení:
Dobrovolník pomáhá dětem s doučováním předmětů, které mu
nejdou, nebo se je snaží naučit, jak se pravidelně připravovat do
školy.
Kamarád pro volný čas:
Dobrovolníci starší 18 let se stávají kamarády dětem, které jsou
často šikanované, nebo nemají nikoho, komu by se mohly svěřit.
Dochází k navázání vztahu, posílení sebevědomí a děti dokáží po
čase lépe navazovat kontakty s novými lidmi.
Program 3G:
Tento program je určený lidem nad 50 let a rodinám, kterým chybí
starší generace, nebo ji mají daleko od bydliště. Smyslem je
propojení mezigeneračního soužití, předávání zkušeností dětem a
celkové trávení času ve smyslu „prarodič a vnouče“.
Máte volný čas? Chcete jej trávit smysluplně? Nejsou vám lhostejné
osudy druhých a chcete se aktivně podílet na zlepšování mezilidských
vztahů a pomáhat těm, kteří nemají tolik radosti či štěstí?
Rádi mezi sebou přivítáme další nadšené a aktivní dobrovolníky.
Pro více informací se můžete podívat na naše webové stránky:
www.dobrovolnici-opava.cz Najdete tam kontakty a také blog, kde
píší sami dobrovolníci o svých zkušenostech a dobrovolnických
zážitcích.
Těšíme se na spolupráci s vámi. Za dobrovolnické centrum Elim
Opava, o. p. s. koordinátorka Dominika Kramná, tel. 775 938 563.

Dotace města na I. pololetí roku 2019
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 20. února schválilo následující individuální dotace.
ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

Divadelní a šermířská společnost ARCUS

Den sv. Václava na hradě Vikštejn

8 000 Kč

Český kynologický svaz ZKO - 189 Vítkov

Branný víceboj kynologů

8 000 Kč

Český svaz ochránců přírody - Bartošovice

Záchrana poraněných a handicapovaných volně žijících živočichů

5 000 Kč

Tělovýchovná jednota Klokočov

Celoroční náklady na činnost a zabezpečení provozu sokolovny

80 000 Kč

Svaz postižených civil. chorobami

Činnost ZO SPCCH

20 000 Kč

Jana Martínková

Obranářský závod
Mistrovství republiky MSKS

16 000 Kč

Jitka Milatová

Vrchařská koruna Oderska

3 000 Kč

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Vítkov

Pohárová soutěž – o vítkovského Soptíka, uzlové závody, víkendové
14 000 Kč
soustředění

Základní organizace Českého svazu včelařů

Nákup šlechtěných včelích matek a zajištění vzdělávacího zájezdu

15 000 Kč

Jiří Černín

Ozvučení kulturní akce – pálení čarodějnic, hasičská soutěž

10 000 Kč

Český svaz chovatelů ZO Vítkov

Nákup motorové pily

5 000 Kč

Spolek Zálužné

Carl Weisshuhn a jeho stopy na Vítkovsku

35 000 Kč

Oddíl kopané

200 000 Kč

Oddíl boxu

70 000 Kč

Tenisový oddíl

5 000 Kč

Oddíl vodní turistiky

5 000 Kč

Nohejbalový oddíl

10 000 Kč

Šachový oddíl

5 000 Kč

Cantes Opava, z.p.s.

Canisterapie

6 000 Kč

Základní umělecká škola Vítkov

Mezinárodní setkání a koncert dechových orchestrů ve Vítkově a Opavě 50 000 Kč

Tělovýchovná jednota Vítkov

Ukliďme Česko
Již začátkem března evidovali organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody 1 300 nahlášených akcí, což
je o 300 více než vloni touto dobou. Kampaň chce letos také upozornit na problematiku jednorázových plastů a pneumatik v přírodě.
Cílem organizátorů akce není donekonečna uklízet nepořádek po jiných, méně zodpovědných spoluobčanech. „Byli bychom velmi neradi,
kdyby začal vznikat dojem, že vytvářet nepořádek, a dokonce černé skládky, je normální, protože je přece každý rok někdo uklidí. Není tomu
tak! Více jak sto tisíc dobrovolníků je dostatečná síla nejen na samotný sběr odpadků, ale i pro změny vedoucí k účinnému a důslednému
postihování viníků a především k zlepšení prevence vzniku odpadů,“ uvádí Petr Stýblo z pořádajícího ČSOP.
Ve Vítkově se letos zaměříme na úklid odpadu v okolí turistických stezek.
Místo úklidu: turistická trasa Vítkov – Podhradí, odbočka na Nýtek
Sraz účastníků: 6. dubna 2019 v 9:00 hod. na parkovišti u nemocnice
S sebou: pracovní rukavice, pevnou obuv
Místo pro přihlášení: https://www.uklidmecesko.cz (dobrovolník)

Vodáci TJ Vítkov – ohlédnutí za rokem 2018
smáčely vyprahlou tatranskou krajinu. Cestou na tábořiště nás
vítaly rozvodněné říčky, potoky, zaplavená pole a po příjezdu na
tábořiště bylo všude zřejmé, že přívaly vody byly nebývalé. Samotná
řeka Dunajec se jen s obtížemi držela v korytě a její průtok byl tak
mohutný, že správce toku vyhlásil zákaz splouvání této řeky. Na dva
dny se z nás stali pěší turisté, vyšlápli jsme na Tri korunky, navštívili
nedaleké termální lázně a jiná zajímavá místa v okolí. Mezitím voda
v řece opadla na přijatelný průtok a my přece jen na ni mohli vyrazit
užívat si její bystrý tok a kochat se nádhernými scenériemi v jejím
okolí.

Slunce pálí jak ďas, tak za krátkej čas vzdám hold suchej švestce –
slovy této známé trampské písně by se dal charakterizovat rok 2018.
Jen pro švestky to nějak neplatilo – neschly - důkazem jsou dodnes
přeplněné okolní pálenice …
Od jarních měsíců byla celá naše oblast srážkově hodně
podprůměrná. To se samozřejmě negativně odrazilo na stavu
vodních toků a zásobě vody v přehradách. Plánované akce na naší
„domácí“ řece Moravici byly proto hodně omezené a řeky v okolí se
daly splout pouze po silných deštích, kterých však v minulém roce
bylo pomálu. Dokonce řeka Morava, většinou celoročně sjízdná, byla
v letních měsících na vodácky zajímavých úsecích také nesjízdná.
Abychom tolik v jarních měsících nezaháleli, pokusil jsem se
zorganizovat pěší výlet po zaniklých obcích Libavska, který se
uskutečnil 2. 6. 2018. S organizací této akce mi velmi pomohli Ing.
Vladimír Svěrák a pan Jindřich Machala, který nám celou akci zaštítil.
Jeho vyprávění a tajemná symfonie znějící korunami stromů v těchto
opuštěných místech nám připomněla nelehké osudy původních
obyvatel, kteří zde žili a hospodařili před mnoha desítkami let.
K naší radosti však jsou řeky, na kterých správce toku zachovává
celoroční průtok tak, aby byly splavné. Jednou z nich je řeka Dunajec.
A tak jsme 21. 7. naložili bagáž, lodě a vydali se na tuto krásnou
řeku. Příroda nám chtěla asi nahradit dosavadní nedostatek vody
a tak se tři dny před naším odjezdem rozhodla otevřít stavidla
svých nebeských zásob, nad Tatrami hromy bily a přívaly deště

Od doby založení oddílu nám pomalu narůstal věkový průměr,
někteří kamarádi z různých důvodů už pádlo do ruky neberou, a
tak jsem uvítal, že se k nám postupně přidávají mladí lidé, kterým
nevadí nocovat ve spacáku, sdílet s námi společné zážitky na vodě
a večery u táboráku s kytarou.
Vrátili jsme se spokojeni, obohaceni novými zážitky s příslibem
dalších setkání na společných akcích.
A zase bylo pěkně …..pěkně.
Miroslav Snášel

VRCHAŘSKÁ KORUNA ODERSKA
V období od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2019 se koná třetí ročník cykloprojektu Vrchařská koruna
Oderska.
Cílem tohoto projektu je dojet na kole a vyfotografovat se na dvaceti předem určených místech,
která se každý rok obměňují. Letos jsou mezi „fotografovanými“ body například Černý důl u Čermné
ve Slezsku, Lávový suk u Guntramovic, Žabí kůň, který je součástí cvičných skal pod Kružberskou
hrází, dále to jsou nové rozhledny – jedna na Veselí u Oder a druhá Okrouhlík, nedaleko Bílovce.
Navštívíme také vyhlídku U jelena, Výkleky, Oční studánku u Nového Jičína a další zajímavá místa.
Loňský ročník dokončilo celkem 68 cyklistů včetně dětí. Nárůst účastníků oproti prvnímu ročníku
byl dvojnásobný. Celý ročník jsme zakončili posezením, kde byly účastníkům předány medaile
a certiﬁkáty.
Díky tomuto projektu v minulých ročnících navštívili cyklisté z různých částí Moravy (jeden dokonce
až ze Slovenska) například Vikštejn, Čermenský mlýn, rozhlednu Staré Těchanovice, Vápennou
pec u Slezské harty, Švédskou skálu nad Heřmánkami.
Na hradě Starý Jičín s námi televize Polar natočila reportáž o tomto projektu.
Bližší info o akci naleznete webových stránkách Vrchařské koruny Oderska - https://vko-bike8.
webnode.cz, nebo na https://www.facebook.com/VrcharskaKorunaOderska.
Jitka Milatová
organizátorka VKO

Březnový rej masek v Klokočově

Na první březnovou sobotu připadl Masopust - tradiční průvod
masek. Letošní rok byl výjimečný počtem masek, které se objevily
v průvodu. 74 občanů se ve volných chvílích připravovalo na tento
pro Klokočov slavnostní den, všichni si masky vyráběli sami, někteří
investovali do jejich ušití a někteří oprášili masky z předchozích let.
Všechny byly krásné a všem maskám patří obrovský dík. Klokočovský
masopust je již po mnoho desetiletí tradice, kdy se v průvodu střídá
již několik generací. Máme radost ze zapojování mladých do života
obce. Letos podruhé byla vyhlášena soutěž o vyzdobenou branku,
a tak průvod měl kromě jídla, pití, tance i možnost mnoha kulturních
zážitků. Večer proběhlo v sokolovně pochování basy a všichni,
i když někteří již unaveni celodenním pochodem vsí, byli veselí
a spokojení.

Hned o týden později zorganizovala Šárka Šustková s Míšou
Dlouhou krásný maškarní bál pro děti. Sokolovna byla plná, pro děti
byl nachystaný nádherný program. Opět můžeme pět samou chválu
na rodiče dětí, kteří pomohli masky dětem vyrobit a nachystat.
Krásně nám to jaro začalo a budeme si přát, aby se lidé všech
ostatních připravovaných akcí rádi účastnili a odcházeli z nich
spokojeni a s úsměvem na tváři.
Šárka Petrtýlová

DĚKUJEME
Jsme rádi, že jsme se spolu s Vámi
mohli zapojit do celonárodní akce
pěveckých sborů „Zpíváme pro
UNICEF“.
Beneﬁční koncert proběhl 20. března
2019 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Vítkově a díky Vaší účasti
a nemalé štědrosti byl výtěžek z akce
v částce 7 525 Kč zaslán na vybraný
program UNICEF - Dobrý start do života.
Pěvecký sbor při ZŠaG Vítkov
Pěvecký sbor při ZUŠ
SPS Komenský, z.s. Vítkov

KRAJSKÉ KOLO
EKONOMICKÉ
OLYMPIÁDY
Dne 30. ledna jsem se zúčastnil
krajského kola Ekonomické olympiády v Ostravě. Po úvodním slovu
jsme dostali testy, které byly složeny z několika částí - základní
ekonomické pojmy a dějiny ekonomického myšlení, mikroekonomie,
makroekonomie, mezinárodní ekonomie, aktuální dění v české,
evropské a světové ekonomice a ﬁnanční gramotnost. Většinou
se jednalo o otevřené úlohy. Byl nám vyhrazen čas 40 minut. Po
napsání testu pokračoval ještě doprovodný program a vedlejší
soutěže sponzorů.
Vyhodnocení všech krajských kol bylo zveřejněno 28. února
a k mé radosti jsem obsadil 2. místo z 54 účastníků a postupuji
tak do celostátního kola, jež se bude konat v Praze v prostorách
Kongresového centra České národní banky.
Alexandr Pisani
septima

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ V ANGLICKÉM
JAZYCE
Jako každý rok zúčastnili se i letos naši žáci a studenti okresních kol
soutěží v anglickém jazyce v Opavě. Do těchto kol postupovali podle
pravidel jeden, či dva nejúspěšnější z kol školních.
7. února proběhla kategorie II B (tercie a kvarty gymnázií), kde Thuy
Duong Ratajová z kvarty vybojovala místo druhé.

a tradiční tříchodovou slavnostní večeři se členy Společnosti českých
a slovenských studentů (CUCSS).
Celkově hodnotím projekt i univerzitu velmi pozitivně jak z hlediska
lidí, tak atmosféry univerzitního města a odnáším si z něj spoustu
inspirace.
Alexandr Pisani
septima

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY
Dne 20. února vítězové školního kola zeměpisné olympiády poměřili
své vědomosti s ostatními v okresním kole na Mendelově gymnáziu
v Opavě.
A nevedli si vůbec špatně. Vojtěch Vašátko z 3. G v kategorii C (8. a
9. ročníky základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií)
skončil na 2. místě se stejnými body jako vítěz a postoupil do
krajského kola.
Budeme Vojtovi držet pěsti, aby mu to v Ostravě šlo.
Tomáš Kaluža

FILM JAN

14. února následovala kategorie I B (primy a sekundy gymnázií)
– Petr Kývala ze sekundy si dovezl diplom za 3. místo a Ondřej
Mikulčák z primy obsadil místo čtvrté.
Všem žákům a studentům děkujeme za svědomitou přípravu
a gratulujeme k jejich výsledkům.

V pátek 22. února 2019 do Vítkova zavítal pan Vladislav Kučík,
scénárista ﬁlmu Jan, který byl natočen v roce 1991. Film připomíná
osobnost Jana Zajíce a jeho čin z 25. února 1969. Žáci naší školy
měli tedy jedinečnou příležitost zhlédnout ﬁlm, ale také seznámit se
s člověkem, jenž se na jeho tvorbě podílel.

Jana Ambrožová

EXPERIENCE CAMBRIDGE
Ve dnech 20. až 23. února jsem ze zúčastnil programu Experience
Cambridge, v rámci kterého jsem si spolu se sedmi dalšími
studenty z Česka a Slovenska vyzkoušel studium na Cambridge
University. Bydlel jsem se studentem třetího ročníku ekonomie,
s nímž jsem chodil na vybrané přednášky. Volný čas jsme věnovali
procházkám městem, prohlédli jsme si rovněž část unikátního
komplexu 31 kolejí, já osobně jsem pobýval na Downing College.
Program dále obsahoval setkání se slovenským ambasadorem

Na úvod pan Kučík ve stručnosti představil samotný ﬁlm, objasnil
okolnosti jeho vzniku, ale snažil se všem přítomným také přiblížit

dobu, ve které Jan žil. Vysvětlil nám, proč například ﬁlm nemohl
být natáčen v autentických prostorách šumperské střední školy,
jak komunikoval s rodiči Jana Zajíce, aby od nich dostal souhlas
k natočení ﬁlmu. Uvedl také jména herců, kteří v tomto snímku hráli.
Po skončení ﬁlmu pan Kučík velmi rád zodpověděl všechny otázky,
dokonce nejoriginálnější dotaz, který položila žákyně 9. ročníku, byl
odměněn malou pozorností. Pana Kučíka se ptala na jeho osobní
názor na tento čin. Další dotazy se týkaly například délky natáčení
ﬁlmu, osobního setkání s rodinou Jana Zajíce atd.
Po celou dobu akce byla v kulturním domě také přítomna Česká
televize, jež pořizovala záběry. Na závěr také tři žákyně naší školy
zodpověděly paní reportérce dotazy, které se týkaly víceméně
hodnocení ﬁlmu a jejich názoru na čin Jana Zajíce.
Věřím, že ﬁlm přiblížil žákům osobnost Jana Zajíce, která je spjata
s městem Vítkovem. Přestože byl ﬁlm natočen jinak, než jsou žáci
dnes zvyklí, ﬁlm se jim líbil a určitě takového zpestření výuky vítají.
Michaela Škrabalová

SPORTOVNÍ AKCE – ÚNOR 2019
Basketbal hoši, IV. kategorie, ZŠ Mařádkova, Opava (22. 2. 2019)
Starší chlapci byli nalosováni do pětičlenné skupiny okrskového
kola v basketbalu. Poradili si se soupeři z Melče, Hlučína – Rovnin
a ZŠ Mařádkova Opava. Nad jejich síly byla pouze ZŠ B. Němcové,
kde hrají hráči místního BK Opava. Jelikož byla naše skupina
nejpočetnější, hoši si zajistili postup i z 2. místa do okresního ﬁnále,
které se konalo opět na ZŠ Mařádkova.
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov

Milý budoucí prvňáčku,
srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče k zápisu do první třídy, který se
uskuteční v prostorách školy v budově 1. stupně v pátek 5. dubna
2019 v době od 13.00 do 18.00 hod.
V upomínku na tento den si odneseš fotograﬁi
a první vysvědčení.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodičů nebo
zákonného zástupce, vyplněný Zápisní list, Žádost o přijetí, Dohodu ve
věci přijetí dítěte a v případě podání Žádosti o odklad také doporučení
školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Základní umělecká škola a SRPŠ ZUŠ Vítkov
pořádá

Absolventský koncert
a výstavu
absolventských prací
16. duben 2019 v 17:00 hodin
Koncertní sál školy

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Zápis dětí do mateřských škol proběhne v pondělí 29. dubna
2019 od 8:00 do 12:00 hod. V průběhu měsíce března
a 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, nebo ředitelce v době zápisu, tj. 29. 4. 2019.
V MŠ JE STANOVENA POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
OD 1. 9. 2017.
28. 5. 2019 – v 15:30 hod. proběhne v MŠ Husova informativní
schůzka s novými rodiči.
29. 5. 2019 – v 15:30 hod. proběhne v MŠ Opavská
informativní schůzka s novými rodiči.
Pro adaptaci nových dětí v MŠ Opavská a MŠ Husova
budou určeny adaptační hodiny v těchto termínech:
13. 5., 20. 5., 27. 5. 2019 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
v jednotlivých školách.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ

DUBEN V KNIHOVNĚ
JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM
ŽIJEME

9. dubna v 17 hodin přivítáme vzácnou návštěvu, kterou bude gen.
Ing. Andor Šándor (v záloze). Tento zajímavý člověk nás zasvětí
do zákulisí bezpečnosti státu, zmíní se o terorismu a podobných
tématech, která jsou právě dnes více než aktuální.
Gen. Ing. Andor Šándor je bývalým náčelníkem Vojenské
zpravodajské služby ČR a uznávaným odborníkem na otázky
bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. Je
absolventem např. Školy obranných studií NATO v Římě a pracoval
mimo jiné jako náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních
vztahů Vojenské zpravodajské služby ČR. Je autorem množství
příspěvků do největších médií (ať už televizí, novin, časopisů, či
rozhlasových stanic), píše knihy.

V sobotu 4. května od 9 do 11 a od 15 do 17 hodin budete mít
v knihovně příležitost pořídit si ekologickou alternativu k oblíbeným
(leč pro přírodu tolik škodlivým) igelitovým sáčkům. Budeme pro vás
mít připraveny šicí stroje a staré čisté záclony, ze kterých můžeme
ušít sáčky různých velikostí (ať už na jeden rohlík, či na 3 kila
jablíček). Šité textilní sáčky nacházejí stále větší oblibu a o jejich
kladech není třeba diskutovat.
Pokud by si někdo sám netroufnul do šití, budou k dispozici i ochotné
švadlenky. A pro maminky dětí bude zajištěno hlídání s doprovodným
programem (hry, vyrábění…).
Není-li vám stav přírody lhostejný, přijďte i vy podat pomocnou ruku
– třeba ušitím sáčku, který přírodu nezatíží.

Vzhledem k předpokládané větší návštěvnosti jsme se rozhodli akci
uspořádat v nově zrekonstruovaném kině. Takto zajistíme všem
posluchačům maximální pohodlí.

JAPONSKO II. – 85 TISÍC KROKŮ ZA
KRÁSAMI OSTROVA HONŠŮ

Paní Dášu Remešovou nemusíme představovat. V knihovně již měla
řadu úžasných přednášek nejen o zahradách, ale také o cestách,
které uskutečnila se svým manželem.
Tentokrát nás seznámí se závěrem své cesty do Japonska. Před
rokem jsme měli možnost poslechnout si první část, atmosféru
povídání mile doplnila ochutnávka japonského zeleného čaje.
V úterý 16. dubna v 17 hodin si tedy budeme moci poslechnout další
zajímavosti z putování touto exotickou zemí.

VÝCHOVA A VÝCVIK ŠTĚNĚTE

V pátek 26. 4. 2019 v 16:30 vám zprostředkujeme setkání s Petrem
Gotzmannem, který přijde v doprovodu svého psího parťáka,
pětiměsíčního štěněte belgického ovčáka.
Petr nás provede nástrahami výchovy a výcviku mladých psů, zmíní
se i o legislativních věcech a zájemcům poradí, na co brát ohled
při výběru vhodného psa (ať už štěněte z vrhu, či rasu). Teoretická
i praktická část se bude konat v sále knihovny.
Pprap. Petr Gotzmann je zaměstnancem Policie ČR, zařazen
je u pořádkové policie ve funkci vrchní asistent – psovod. Jeho
momentální pozice je výjezdový psovod, zabývá se potíráním
násilné trestné činnosti. Profesionálně se práci se psy věnuje od
roku 2010, v civilu propadl této vášni již v roce 1991, takže jeho
zkušenosti jsou opravdu bohaté.

DEN ZEMĚ – ŠIJEME TEXTILNÍ SÁČKY

O zhoršujícím se stavu přírody asi nemusíme nikomu vykládat. Stačí
se jen kouknout z okýnka při cestách autem a množství odpadků
kolem cest člověka ochromí. A to jsou jen ty malé věci…
Nemusíme ovšem sedět s rukama v klíně a nadávat, smutnit, či
bědovat. Můžeme sami něco udělat.

15. května 2019 uplyne 50 let od vydání prvního čísla dětského
časopisu Čtyřlístek. K tomuto výročí připravila městská
knihovna akci „Soutěžíme se Čtyřlístkem“
Pravidla soutěže:
1. Vyhlašovatel soutěže: Město Vítkov
2. Místo pro odevzdávání soutěžních prací: Městská knihovna
Vítkov, Selská 335, vždy v půjčovní době knihovny.
3. Po celý březen a duben 2019 mohou děti v knihovně vyplňovat
pracovní list na téma Čtyřlístek a odměnou jim bude drobný dárek.
Ten také čeká na každého nově zaregistrovaného dětského čtenáře.
4. Děti mohou namalovat obrázek nebo komiks ze světa Čtyřlístku,
který do 30. dubna 2019 odevzdají v knihovně. Na obrázku nebo
komiksu musí být uvedeno jméno, příjmení a věk soutěžícího.
Zároveň se soutěžní prací dítě odevzdá přihlášku do soutěže
podepsanou zákonným zástupcem v souladu s GDPR.

Pár slov Zahrádkářů
Soutěžní kategorie:
• 1. kategorie 6 – 11 let
Děti nakreslí vlastní obrázek s postavičkami známého komiksu
Čtyřlístek na 1 stranu A4 a odevzdají v knihovně.
• 2. kategorie 12 – 15 let
Děti vytvoří vlastní komiks (obrázky a texty) s postavičkami známého
Čtyřlístku, nejméně na 1 a maximálně na 2 strany A4 a odevzdají
v knihovně.
5. Hodnotící komise vybere v každé kategorii tři nejlepší, kteří
budou ocenění při promítání ﬁlmu Velké dobrodružství Čtyřlístku v
kině ve Vítkově 21. 5. 2019 v 17 hodin.

V sobotu 16. března se setkali členové
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Vítkov na své výroční členské schůzi.
Hlavním tématem byla volba nového výboru
a předsedy základní organizace, který
vystřídal ve funkci pana Mgr. Václava
Topinku. Pan Václav Topinka působil ve funkci
předsedy Českého zahrádkářského svazu
ve Vítkově dlouhých 26 let. Za tuto dobu se
zasloužil o rozvoj a zachování zahrádkaření
ve Vítkově a staral se společně s ostatními
členy výboru o bezproblémový chod našich tří
zahradních osad a vítkovské moštárny.

6. Po ukončení soutěže budou obrázky do 30. června 2019
vystaveny v knihovně s uvedením jména a kategorie autora
obrázku. Po ukončení výstavy si mohou soutěžící své obrázky v
knihovně vyzvednout.

Dětský maškarní ples SVČ Vítkov
Poslední únorová sobota patřila dětskému maškarnímu plesu
SVČ Vítkov. Akci provázel známý Prcek PEPINO, který vytvořil
úžasnou atmosféru a zábavu nejen pro děti, ale i rodiče. Na
přání plnil kouzelný bar, byla cukrová vata, popcorn nebo héliové balónky.
Těžké rozhodování bylo při oceňování nejkrásnější masky plesu. Nakonec vyhrála maska v podobě vánočního stromečku,
která byla odměněna dortem s marcipánovým zdobením. Celou
akci završila bohatá tombola, která potěšila jak kluky, tak holky.

V letošním roce ukončila a předala svou
funkci hospodáře ZO ČZS Vítkov také
paní Vanda Grulichová, která se zasloužila
o dobrý chod naší organizace po stránce
ﬁnanční, a to po dobu 15 let. Oběma
zasloužilým členům udělila republiková rada
Českého zahrádkářského svazu čestné
uznání za dlouholetou činnost. Já jako nový
předseda děkuji panu Václavu Topinkovi
a paní Vandě Grulichové za jejich
neocenitelnou práci a úsilí věnované našemu
spolku a přeji mnoho dalších úrodných let ve
společnosti zahrádkářů.
František Putko
předseda Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu ve Vítkově

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Divadlo k MDŽ v Domově Vítkov
8. března jsme oslavovali všechny ženy. Společně s námi přišlo
oslavit tento významný den také ochotnické studentské divadlo
Quo Vadis, které si pro nás přichystalo komedii s názvem „Dokud
nás smrt nerozdělí.“ Ve hře se objevily motivy svatby a lásky. Byl
to příběh o seznámení, o mužích a ženách, a taky o vlastnostech
rozdílných i stejných, které máme. O nedorozuměních i náhodách,
o situacích, které pro nás život připraví a my se jim můžeme jen
společně zasmát. Což jsme při této hře rozhodně udělali. Smáli
jsme se, a také vzpomínali na vlastní svatby i svatby přátel, a na to
všechno, co se při takovém velkém dni může přihodit. Ženy jsme
neoslavili jen slovy, ale také květinami, které pro nás připravili
členové divadla, kávou a zákuskem, za které vděčíme ženám
z naší kuchyně. Nakonec, ale ne naposled, bylo také třeba vzdát
hold všem ženám, které stály za tak krásným a velkolepým dnem.
Paní ředitelce, která dala celému dni zelenou, holkám z kuchyně,
dámám z přímé péče, nebo organizátorkám celé této povedené
akce - aktivizačním pracovnicím. Díky a kytičku dostala také paní
Marie Mikulíková, která do domova chodí jako dobrovolník, a je
i takovým neoﬁciálním patronem a duší celého divadla Quo Vadis.
Bez ní by nebylo nejen divadlo, ale ani tato autorská divadelní hra,
na oslavu všech žen. Doufáme, že se s divadlem budeme moci
v našich prostorách ještě setkat a zasmát se, nebo se kulturně
dovzdělat.
aktivizační pracovnice

Pro pořadatele
kulturních, společenských
a sportovních akcí
Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech kulturní,
společenskou nebo sportovní akci a chcete ji zveřejnit ve
společném měsíčním přehledu akcí?
Pošlete nám vždy do 10. dne v měsíci na adresu dusek@vitkov.
info název akce, datum a čas konání, stručnou charakteristiku
(např. divadelní představení pro děti, šachový turnaj), kontakt
na webové stránky nebo jiný kontakt na pořadatele.
Uzávěrka na květen - středa 10. dubna 2019.

PROGRAM NZDM TUNNEL – DUBEN 2019
Klienti 6 – 14 let
1. 4.
Výtvarné dílny – tvoření z hlíny
2. 4.
Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika
8. 4.
Mezinárodní den Romů – beseda
9. 4.
Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika
15. 4. Velikonoce – tradice, výroba velikonočních ozdob
16. 4. Návštěva starosty – vystoupení klientů
23. 4. Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika
29. 4. Beseda o českých tradicích
30. 4. Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika
Klienti 14 – 26 let
3. 4.
Výtvarné dílny – tvoření z hlíny
4. 4.
Preventivní program - Agresivita a vandalismus
10. 4. Mezinárodní den Romů – beseda
11. 4.
Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika
17. 4. Velikonoce – beseda – zvyky, tradice
18. 4. Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika
24. 4. Beseda o českých tradicích
25. 4. Zkušebna / X-box, volnočasové aktivity, gymnastika

KALENDÁŘ AKCÍ
Po celý duben
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ A FOTOGRAFIÍ
Z VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „NIC NEŽIJE BEZ CHEMIE“
Tel. 556 300 643, 739 355 671, http://www.vimejaknato.estranky.cz/
E-mail: sps.vitkov@seznam.cz
Vestibul ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce 1 (vstup do KB)
Pátek 5. 4. v 10:00 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KINA
Kino Panorama Vítkov
Pátek 5. 4., 13:00 - 16:00 hodin
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ
Tel. 556 300 643, 739 355 671, http://www.vimejaknato.estranky.cz/
E-mail: sps.vitkov@seznam.cz
ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce 1
Pátek 5. 4., 13:00 - 18:00 hodin
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ
www.zsgvitkov.cz
Budova I. stupně ZŠaG Vítkov
Pátek 5. 4. v 16:30 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (3D)
Rodinný ﬁlm, USA. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov
Pátek 5. 4. v 19:00 hodin
ZELENÁ KNIHA
Komedie USA, která letos získala 3 Oscary. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov
Sobota 6. 4. v 9:00 hodin
UKLIĎME ČESKO
Budeme uklízet okolí turistických tras. Registrace na https://www.
uklidmecesko.cz/ nebo e-mail olbertova@vitkov.info zašlete své
jméno a příjmení.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/mestovitkov/
Sraz účastníků v 9:00 hod. na parkovišti u nemocnice.
Sobota 6. 4.
ÚKLID ZÁLUŽNÉHO V RÁMCI AKCE UKLIĎME
ČESKO
Organizátoři: Spolek a Osadní výbor Zálužné.
Sraz u autobusové zastávky v Zálužném

Pondělí 8. 4., 14:00 – 17:00 hod.
SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
Měření hladiny krevního cukru, tlaku, výpočet BMI…
Vestibul městského úřadu
Úterý 9. 4 v 17:00 hodin
JAK BEZPEČNÝ JE SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME
Beseda s Andorem Šándorem
https://knihovna.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mkvitkov/
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 11. 4. v 17:00 hodin
HONZA DĚDÍ MLÝN
Pohádka, ČR. Přístupný. Cena: 40 Kč
Kino Panorama Vítkov
12. - 14. 4.
VÍKENDOVÝ POBYT V TURISTICKÉM AREÁLU V
KAMENCE
Pořádá Asociace Turistických oddílů ČR Vítkov. Zúčastnit se mohou děti od 8 let. Cena: 450 Kč. Přihlášky si vyžádejte mailem na:
dr.vanasek@seznam.cz, nebo tel. na čísle 608 444 722.
Pátek 12. 4. v 16:30 hodin
CAPTAIN MARVEL (3D)
Akční, dobrodružný, USA. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov
Pátek 12. 4. v 19:00 hodin
METALLICA - FRANCIE NA JEDNU NOC
Hudební, USA. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov
Sobota 13. 4., 8:00 – 12:00 hod.
DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VELIKONOCE
Výroba kraslic, velikonočních dekorací, pletení pomlázky…
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov
Sobota 13. 4. v 16:30 hodin
CAPTAIN MARVEL (3D)
Akční, dobrodružný, USA. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Sobota 6. 4. v 19:00 hodin
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební ﬁlm, Británie / USA. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Sobota 13. 4. v 16:30 hodin
JARNÍ PÍSŇOVÝ FESTIVAL
Jako host vystoupí SPS Komenský, z.s. z Vítkova
Dům kultury Bílovec

Neděle 7. 4. v 10:00 hodin
LEGO® PŘÍBĚH 2 (3D)
Animovaný, USA. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Sobota 13. 4. v 19:00 hodin
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Komedie, ČR. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Neděle 7. 4. v 16:30 hodin
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (3D)
Akční, sci-ﬁ, USA/Kanada/Argentina. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Úterý 16. 4. v 17:00 hodin
JAPONSKO II - 85 TISÍC KROKŮ ZA KRÁSAMI
OSTROVA HONŠÚ
Přednáší Dáša Remešová
https://knihovna.vitkov.info/, https://www.facebook.com/mkvitkov/
Knihovna Vítkov

Neděle 7. 4. v 19:00 hodin
ŽENY V BĚHU
Komedie, ČR. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Úterý 16. 4. v 17:00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Středa 17. 4., 14:00 - 16:00 hodin
DEN ŘEMESEL
Tel. 556 300 643, 739 355 671, http://www.vimejaknato.estranky.cz/
E-mail: sps.vitkov@seznam.cz
ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce 1

Je nutné přihlásit se na tuto akci předem.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 27. 4. v 16:30 hodin
DUMBO (3D)
Rodinný, USA. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 18. 4.
VÝLET DO FUNPARKU ŽIRAFA V OSTRAVĚ
7:00 – 8:00 - příchod do SVČ Vítkov, 15:55 hod. - příjezd na autobusové nádraží, kde si děti převezmete. Cena: 200 Kč. Pro více informací volejte do SVČ Vítkov, 732 607 373, nebo na www.svc-vitkov.
cz, FB stránky: SVC Vítkov. Je omezený počet míst, přihlaste se co
nejdříve.

Sobota 27. 4. v 19:00 hodin
TERORISTKA
Komedie, ČR. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 18. 4. v 16:30 hodin
KOUZELNÝ PARK (3D)
Animovaný, USA, Španělsko. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Pondělí 29. 4. v 18:00 hodin
OSM KROKŮ KE ZDRAVÍ
Osm kroků ke zdraví. Přednáší: Roman Uhrin - zakladatel klubů
zdraví. Organizátor: Život a zdraví, z.s., www.klubyzdraví.cz
Kulturní dům Vítkov, učebna

Čtvrtek 18. 4. v 19:00 hodin
LOVEní
Komedie, ČR. Přístupný od 12 let.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 2. 5. v 15:00 hodin
OSVOBOZENÍ MĚSTA
Pietní vzpomínka u památníku osvobození

Čtvrtek 25. 4.v 15:30 hodin
AKADEMIE 1. - 3. TŘÍD ZŠ
Web: www.zsgvitkov.cz
Kulturní dům Vítkov
Pátek 26. 4. v 15:30 hodin
AKADEMIE 4. - 6. TŘÍD ZŠ A PRIMY VÍCELETÉHO
GYMNÁZIA
Web: www.zsgvitkov.cz
Kulturní dům Vítkov
Pátek 26. 4. v 16:30 hodin
VÝCHOVA A VÝCVIK ŠTĚNĚTE
Přednáší Petr Gotzmann
https://knihovna.vitkov.info/, https://www.facebook.com/mkvitkov/
Knihovna Vítkov
Pátek 26. 4. v 16:30 a 19:00 hodin
SHAZAM! (3D)
Akční, dobrodružný, USA. Přístupný.
https://volnycas.vitkov.info/, https://www.facebook.com/kinovitkov/
Kino Panorama Vítkov
Sobota 27. 4., 9:00 – 15:00 hodin
ŽIVOT JAKO YOUTUBER II.
Cena: 100 Kč. Pro více informací volejte do SVČ 732 607 373,
nebo na www.svc-vitkov.cz, FB stránky: SVC Vítkov

Sobota 4. 5., 8:00 – 12:00, 15:00 - 17:00 hodin
DEN ZEMĚ – VÝROBA EKOLOGICKÝCH OBALŮ
https://knihovna.vitkov.info/, https://www.facebook.com/mkvitkov/
Městská knihovna Vítkov
Sobota 18. 5.
OSLAVA 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SVČ VÍTKOV
Informace: www.svc-vitkov.cz a FB SVČ Vítkov
SVČ Vítkov, sokolovna, malá tělocvična ZŠaG a kulturní dům
Neděle 26. 5.
DEN DĚTÍ
Informace: www.svc-vitkov.cz a FB SVČ Vítkov
Zahrada SVČ Vítkov
Sobota 1. června 2019 od 13:00 hodin
DEN MĚSTA - VÍTKOV 2019
Sportovní areál Vítkov
Neděle 30. 6. v 16:00 hodin
HURÁ, PRÁZDNINY
Oﬁciální otevření nové horolezecké stěny. Vystoupí kapela, večer
zahájíme otevřením Letního kina ﬁlmem Husí kůže.
Informace: www.svc-vitkov.cz a FB SVČ Vítkov
Zahrada SVČ Vítkov
Sobota 3. 8. od 13:00 hodin
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2019
Vstupné: 50 Kč. Přejezdy přes lávku, gladiátorské zápasy, soutěže
družstev, kapely: Narcis, Ajdontker, TURBO, večerní zábava.
Městské koupaliště Vítkov

Uzávěrka příštího čísla: 16
16.. d u b n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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