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Slovo starosty města
CHODNÍKY A CHODNÍČKY
Pokud dnes projíždíte Vítkovem, tak na několika úsecích silnic
musíte výrazně snížit rychlost, neboť na vozovce jsou překopy,
příp. z odfrézované vozovky vystupují kanalizační poklopy. Během
několika málo týdnů bude na tato místa položen nový asfaltový
koberec a naše vozidla přestanou trpět při jízdě přes stávající
nerovnosti.
Postupně se sice snažíme zlepšovat kvalitu silnic, ovšem jsme
si také vědomi toho, že i mnohé chodníky ve městě jsou značně
zanedbané. Připravujeme nejenom opravy stávajících chodníků, ale
i výstavbu nových.Víme, že zejména v budování nových chodníků
máme hodně co zlepšovat, a to zejména v okrajových částech města
a zvláště v místních částech. Musím na rovinu říci, že náprava těchto
nedostatků nebude tak rychlá, jak bychom si všichni přáli.
Ale i v centru města se setkáváme s tím, že je třeba dostavět
chybějící chodník nebo chodníček. Říká se, že pokud se postaví
nové sídliště, je dobré počkat, až lidé vyšlapou pěšiny, teprve pak
vybudovat chodníky právě v těchto místech. Ve Vítkově samozřejmě
nemáme žádné nové sídliště, přesto jsou v travnatých plochách
vyšlapané stovky metrů pěšin. Máme prostě tendenci jít tou nejkratší
cestou... Některé lokality vypadají z leteckých snímků opravdu
zajímavě, například sídliště v Opavské ulici nad prodejnou Hruška.

Tam, kde je to logické, necháme vybudovat chodníčky z dlažby 50x50
cm. Stejné již řadu let slouží svému účelu na sídlišti BudišovskáWolkerova. Rozhodně ale nebudeme takto řešit všechny vyšlapané
pěšinky. Jsou místa, kde občanům stojí za to zkrátit si cestu o několik
málo kroků a jít po trávníku (viz foto č. 2, 3 a 4). V těchto případech
bych se přimlouval za to, abychom dali přednost upravenému
trávníku. Určitě je zbytečné hovořit o významu zeleně ve městě,
ale budeme se pokoušet nalézat optimální poměr mezi betonem
a zelení.
Pavel Smolka
starosta města

Aktuálně z radnice
Rada města proběhla 6. a 27. září, zastupitelstvo 7. září. Z důvodu
uzávěrky zpravodaje budete o jednání rady ze 27. září informování
až v následujícím čísle.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad vypracoval
návrh nařízení města Vítkova o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území města, který byl předložen na jednání
zastupitelstva. To doporučilo nařízení vydat a uložilo radě, aby 27.
září 2016 rozhodla o jeho vydání či nevydání.
Rada města schválila postup při zvyšování nájemného v bytech ve
vlastnictví města, který zastupitelstvo vzalo na vědomí. Nájemné
v městských bytech se pohybuje kolem 30 Kč/m2 ročně, zatímco
komerční pronájmy bytů ve Vítkově dosahují dvojnásobku. Ke
zvyšování nájmů jsme přistoupili i proto, že se řadu let nezvedaly.
Ročně dojde ke zvýšení o 5%. Město investovalo nemalé částky do
části domů, do ostatních se investovat chystá. Bližší informace je
možno získat na SBF Vítkov.
Na základě návrhu zastupitele Josefa Pruska se zastupitelstvo
zabývalo možností přejmenování Švermovy ulice na ulici Nádražní.
Tento návrh nebyl schválen. Dále starosta Pavel Smolka navrhl
přejmenování ulice Těchanovické, a to její části od ulice Wolkerovy
po náměstí. Zastupitelstvo vzalo tento návrh na vědomí a uložilo
rozeslat návrh všem dotčeným osobám a firmám. Toto rozhodnutí
však zatím neznamená, že k přejmenování ulice dojde.

Zastupitelé dále souhlasili s požadavkem osadního výboru Zálužné
provést pro lepší orientaci označení chatovišť v místní části. Tabulky s
názvem chatoviště budou osazeny na místech navržených osadním
výborem poté, co je odsouhlasí odbor služeb a odbor výstavby.
Rada města vzala na vědomí vyhodnocení Dne města 2016. Zpráva
obsahovala především informace o návštěvnosti a nákladech na tuto
akci. Zastupitelé uložili finančnímu výboru zapracovat do rozpočtu
na rok 2016 částku 500 tisíc korun na zabezpečení Dne města
v roce 2017, který se uskuteční 3. 6. 2017.
Město Vítkov je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:
Technické služby, Správa bytového fondu, Mateřská škola, Středisko
volného času a Základní škola a gymnázium. Tyto organizace
předložily výsledky hospodaření za první pololetí roku 2016. Rada
města je schválila a zastupitelstvo vzalo na vědomí. Hospodaření
těchto organizací bylo hodnoceno kladně, bez jakýchkoliv
připomínek.
Zastupitelstvo vždy dvakrát ročně rozhoduje o poskytování dotací
vybraným subjektům. V roce 2016 proběhlo v prvním pololetí první
kolo, kdy bylo rozděleno celkem 504 tisíc Kč. Žádosti o dotace
na druhé pololetí podalo 10 subjektů na 13 projektů s rozpočtem
o celkové výši 605 993 Kč. Z toho celková požadovaná částka na
dotace činila 244 018 Kč. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města
zůstalo 180 tisíc, byla tato částka rozdělena dle toho, o jaké projekty
se jednalo. Žadatelé mohli své projekty obhájit osobně u komise, na
základě jejíhož doporučení zastupitelé rozhodli.
Město Vítkov v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 Pravidel
k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků
z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova vyhlásilo výběrové řízení na
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení s uzávěrkou přihlášek
15. 8. 2016. Do výběrového řízení se přihlásili dva žadatelé. Oba
žádali o půjčku na výměnu zdroje tepla na pevná paliva včetně
mikroenergetických opatření v domě. Zastupitelé poskytnutí půjček
schválili.
Dále se na svých jednáních rada i zastupitelstvo zabývaly
převážně otázkami majetkového charakteru, které se týkaly prodeje
a pronájmů pozemku ve vlastnictví města. Na webových stránkách
města jsou k nahlédnutí jednotlivá usnesení - http://www.vitkov.info/
mestsky-urad/samosprava/.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
vyhlašuje příjem žádostí o udělení
finanční podpory
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě podporuje
Moravskoslezský kraj a letos rozdělí až 2 000 000 Kč. Aktuální
výzva je určená organizacím či jednotlivcům, kteří zašlou
zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti
vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb. Nadační fond
VÍTKOVICE STEEL i nadále pokračuje v podpoře organizací
a projektů zaměřených na zkvalitňování podmínek pro děti
s dětskou mozkovou obrnou. Také bude přijímat projekty z oblasti
vědy a výzkumu a civilizačních chorob. Pro získání finanční
podpory vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji
v roce 2017 posílejte své žádosti v termínu od 12. září do 9. října
2016. Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu
najdete na webu www.vitkovicesteel.com. O přidělení finančních
příspěvků rozhodne správní rada Nadačního fondu VÍTKOVICE
STEEL do 28. října 2016. V případě dotazů použijte prosím e-mail
nadacni.fond@vitkovicesteel.com.
Autor příspěvku: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

MÁME STROMY
POD KONTROLOU
V našem městě byla průběžně v letech 2011- 2015 prováděna
odbornou firmou Safe Trees inventarizace stromů. Safe Trees se
specializuje na projekční a inženýrskou činnost v oblasti arboristiky,
zahradní architektury a technických inventarizací. Výstupní data
této plošné inventarizace jsou volně přístupná na internetových
stránkách: https://www.stromypodkontrolou.cz/.
Po přihlášení do portálu je možno nahlížet do map nejen v rámci
města Vítkova, ale celé republiky - na všechna místa, kde firma
již inventarizaci stromů provedla. Po výběru určitého stromu se
uživateli otevře tabulka, ve které je název a číslo stromu, průměr
kmene, perspektiva a doporučené zásahy – např. zdravotní ořezy,
umístění bezpečnostních vazeb do korun stromů, kontroly starých
vazeb atd.
V letošním roce je plánována inventarizace parčíku u kulturního
domu. Portál Stromy pod kontrolou představuje unikátní nástroj
informování veřejnosti o úrovni a rozsahu péče o stromy
v mimolesní zeleni.

Městská policie v červenci 2016
Dne 8. srpna po osmé hodině ranní zjistil operátor kamerového
systému na autobusovém nádraží ve Vítkově muže zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky při požívání alkoholu
v místě, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno. Později se
dotyčný muž začal rovněž povalovat po zemi. Na místo byla vyslána
hlídka MP Vítkov, která v muži zjistila 35letého občana Heřmanic
u Oder. Muž byl podroben kontrolnímu měření na alkohol
v dechu, které bylo pozitivní s naměřenou hodnotou téměř 3,5
promile. Vzhledem ke skutečnosti, že byl silně intoxikován, byl
předán zdravotní službě k provedení akutního ošetření. Muž byl
později obviněn z přestupku proti pořádku v územní samosprávě
a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. U správního orgánu mu
v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 30.000 Kč.
Tři muži ve věku 19-28 let z Vítkova a Opavy byli dne 16. srpna
kolem třetí hodiny odpolední přistižení při neoprávněném chytání ryb
v oblasti rybníku „Pavelák“ za Vítkovem. Na místo přivolal strážníky
člen rybářské stráže. Mužům byly odejmuty 2 rybářské pruty, které
byly předány do správního řízení k dalšímu rozhodnutí, jelikož se
jedná o věci, které byly přímo určeny ke spáchání přestupku. Muži
byli obviněni z přestupku proti rybářskému zákonu, spáchanému
neoprávněným chytáním ryb, za který jim hrozí pokuta až ve výši
8.000 Kč.
Téměř 30 tabulek čokolád v hodnotě 45 Kč za kus se pokusili dne 23.
srpna kolem páté hodiny odpoledne odcizit muž a žena z Oder, oba
ve věku 43 let, v jedné z provozoven v Budišovské ulici ve Vítkově.

Přivolaní strážníci odcizené čokolády zjistili v podšívce bundy
u muže. Veškeré odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodeje jako
neporušené. Muž se před strážníky hájil tím, že chtěl vyzkoušet
ostražitost personálu prodejny. U správního orgánu se bude i přes
dané tvrzení zodpovídat z přestupku proti majetku, za který mu hrozí
pokuta až do výše 15.000 Kč.
Porušením vyhlášky města o zákazu požívání alkoholických nápojů
v určených lokalitách se bude zabývat správní orgán. MP Vítkov
totiž 24. srpna po páté hodině odpolední zjistila v Klokočovské ulici
při požívání vína dva muže z Vítkova ve věku 39 a 59 let. Nedopitá
láhev alkoholu jim byla odebrána, aby nedocházelo k dalšímu
porušování zákonných norem. Za přestupek proti pořádku v územní
samosprávě jim nyní hrozí pokuta až do výše 30.000 Kč.
K vystřízlivění na PZS v Opavě byl 30. srpna dopraven 46letý
muž z Vítkova, který se kolem čtvrté hodiny odpoledne povaloval
na autobusovém nádraží ve Vítkově pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. Na místo přivolal strážníky řidič autobusu. Po
zvednutí ze země a naložení do služebního vozidla MP Vítkov se muž
začal chovat agresivně a aktivně se bránil úkonům prováděným ze
strany strážníků. Z uvedeného důvodu mu byla přiložena pouta. Po
nezbytných úkonech a lékařském vyšetření byl dodán k vystřízlivění
s 2,65 promile alkoholu v dechu. Za přestupky vzbuzení veřejného
pohoršení a neuposlechnutí výzvy úřední osoby mu u správního
orgánu hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.

Seznam žadatelů, kterým byly poskytnuty příspěvky a dotace
města na II. pol. roku 2016
ORGANIZACE
Mateřská škola Vítkov, p.o.

Středisko volného času Vítkov, p.o.

DOTACE
v Kč

PROJEKTY
Divadelní představení v Opavě

4 200

„Westernové městečko“

5 000

Podpora akcí pro děti

6 300

Reprezentace mažoretek SVČ na ME v Poreči

50 000

Svaz postižených civilizačními chorobami

Činnost SPCCH

8 000

Český svaz chovatelů, ZO Vítkov

Výstavní klece pro pěvce

Český kynologický svaz ZKO Vítkov

Pořádání výkonnostních zkoušek, zajištění prostoru a ochranného rukávu pro figuranta

Sdružení hasičů Čech…SDH Vítkov

Setkání s polskými hasiči z družebního města Kalety, mladí hasiči

Divadelní, šermířská,… spol. „Arcus“

Historické odpoledne na hradě

6 000

Vítkovská zemědělská, s.r.o.

Den Slezského norického koně

10 000

12 000

Provoz šachového oddílu
Tělovýchovná jednota Vítkov

Od 2.1.2017 dvě chůvy s polovičním úvazkem (4 hodiny denně) chůva bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti,
a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních
potřeb dětí.
PODMÍNKY:
• Kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
• Chůva pro dětské koutky dle národní soustavy kvalifikace
• Minimálně středoškolské vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví, sociální
péče
Bližší informace u ředitelky školy, tel. 605 122 619, 556 300 667.

14 000

4 000

Provoz oddílu kopané – Zabezpečení činnosti oddílu

MŠ Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace přijme

5 500

55 000

VÝLUKA NA TRATI SUCHDOL
NAD ODROU – BUDIŠOV NAD
BUDIŠOVKOU
Od pondělí 3. 10. do soboty 8. 10. 2016 bude
probíhat výluka na železniční trati v úseku Vítkov
– Budišov n.B. Od soboty 8. 10. do čtvrtku 27. 10.
2016 bude probíhat výluka na celé trati Suchdol
n.O. – Budišov n.B.
Vlakové spoje, kterých se výluka týká, budou
obslouženy náhradní autobusovou dopravou.

Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v místních částech města
Vítkova
5. listopadu 2016 proběhne v místních částech města Vítkova
mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí dle § 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znění, mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat
tyto složky komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady,
pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory
a televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

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

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

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

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

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

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

Charita Odry informuje
Vážení spoluobčané,
někteří z vás již vědí, že Charita Odry
k 1. 10. 2016 ukončila rozvoz obědů, na
který nenavazuje žádný další pečovatelský
úkon (otevření jídlonosičů a nachystání
jídla na talíř, popřípadě podání stravy)
vycházející ze zdravotního stavu klienta
či z jeho nepříznivé sociální situace.
K tomuto kroku jsme se odhodlali na základě
doporučení Moravskoslezského kraje a po
zralém uvážení všech důvodů pro a proti.
Jsme rádi, že všem klientům, u kterých
končíme s rozvozem obědů, se nám podařilo zajistit náhradního
rozvozce obědů, takže nikdo nezůstal ve vzduchoprázdnu.
Toto strategické rozhodnutí jsme museli uskutečnit, abychom
obstáli v měnícím se prostředí sociálních služeb a dostáli všem
povinnostem vyplývajícím z různých doporučení, přechodu
financování sociálních služeb z ministerstva práce a sociálních
věcí na kraje, nastavení parametrů krajské sociální sítě, úkonů
vyplývajících z registrace sociálních služeb či připravované malé
nebo velké novelizace zákona o sociálních službách. I přes to
všechno se snažíme, abychom neztratili ze zřetele to hlavní klienta naší služby. Pro něho tu jsme, abychom mu v jeho snížené
soběstačnosti našimi službami doplnili, co mu schází. Chceme,
aby jeho život byl kvalitní, cítil se bezpečně a mohl být spokojen.
Občané Vítkova mohou nadále využívat následujících služeb:
pečovatelská služba, denní stacionář pro seniory v Odrách,
sociální poradna zaměřená na dluhovou problematiku, půjčovna
kompenzačních pomůcek, humanitární sklad při povodních nebo
jiných krizových situacích.
Na závěr bychom rádi poděkovali městu Vítkov za velmi dobrou
spolupráci a podporu pečovatelské služby, sociální poradny
zaměřené na dluhovou problematiku a denního stacionáře pro
seniory.
Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Svoz objemového odpadu
z domácností - říjen 2016
Přistavena
12.00 hod.
– 14.00
hod.

Odvezena
v ranních
hodinách

30. 09.

03. 10.

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

10. 10.

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

24. 10.

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

07. 10.

21. 10.

Místo

Občané Vítkova (poplatníci zapojení do systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve městě Vítkově, kteří platí poplatek za odpad) mohou objemný
komunální odpad (a jiné druhy odpadu, např. staré vysloužilé spotřebiče) odevzdat zdarma ve sběrném dvoře, který provozují TS Vítkov.
Sběrný dvůr se nachází v průmyslové zóně v blízkosti hlavní budovy
TS Vítkov.
Provozní doba (duben – říjen):
středa

12:00 – 18:00

sobota

8:00 – 12:00

Provozní řád a kompletní seznam odpadů ukládaných na sběrný dvůr
(včetně případného zpoplatnění) najdete na www.tsvitkov.cz/sberny-dvur.

SKLÁDKA NOVÉ TĚCHANOVICE

V případě, že má občan větší množství odpadu, např. stavební suti,
betonu, cihel, střešních tašek apod., může za poplatek dle ceníku uložit odpad na skládku. Bližší informace poskytne pracovník skládky na
tel.: 556 300 974, email: skladka@tsvitkov.cz, nebo na www.tsvitkov.
cz/skladka.

Odborné sociální poradenství zaměřené
na dluhovou problematiku - nová sociální
služba občanům Vítkova a okolí
Charita Odry ve spolupráci s městem Vítkov nabídla občanům
novou službu zaměřenou na dluhovou problematiku za účelem
pomoci při řešení problémů zadluženosti. Služba byla ve zkušebním
provozu od 4/2016 do 7/2016 a byla poskytována bezplatně. Na
základě velkého zájmu a po dohodě s městem bude tato služba
občanům poskytována i nadále za stejných podmínek. Nabízí
pomoc např. s exekucemi, se splátkovými kalendáři, insolvenčními
návrhy, odvoláními k soudu atd., včetně jejich zpracování.
Odborná sociální poradna sídlí na Městském úřadě ve Vítkově,
náměstí Jana Zajíce 4 (v zasedací místnosti na odboru sociálních
věcí v 1. patře, nad sídlem Městské policie). Provozní doba
poradny je každou středu od 8.00 – 16.00 hodin.
Kontakt: Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí sociální poradny, mobil:
604 645 378; e-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Markéta Gelnarová, Dis., sociální pracovnice, mobil: 731 228 547;
e-mail: marketa.gelnarova@odry.charita.cz.
Přijďte, poradíme vám a pomůžeme.

Ozvěny záluženského Bierfestu
dopravních prostředků ani nestačily. A tak motorkáři parkovali,
kde se dalo, a ti, kdo přijeli na koních, své dopravní prostředky
nechali volně pást na loukách v areálu rekreačního střediska. Kdo
se po prožitém dni nechtěl nebo nemohl vracet do vzdálenějších
míst svého bydliště, mohl si ve vyhrazeném prostoru postavit stan
a přenocovat na místě.
Čtvrtý ročník záluženského Bierfestu tak zájemcům nabídl více než
35 druhů pivních speciálů, množství kulinářských zážitků a také
fantastickou atmosféru podtrženou vystoupením zmíněných kapel.
Bohatý program a skvělá piva dokázaly letos přitáhnout zhruba o 600
účasatníků více než vloni. Akci tak celkem navštívilo cca 1380 osob.
Také jim všem patří náš dík, protože právě spokojení návštěvníci
a jejich zpětná vazba jsou naším hnacím motorem do příštích
ročníků.

Záluženské loučení s létem, které na sebe tradičně opět vzalo podobu
otevřeného festivalu dobré zábavy a ještě lepšího piva, proběhlo
tak jako každý rok v areálu rekreačního střediska Bílá Holubice
v Mokřinkách. Už počtvrté se tady konaly o prvním zářijovém víkendu
svátky dobrého piva – Bierfest. Jeho organizátory a pořadateli byli,
jako tradičně, Osadní výbor Zálužné a Spolek Zálužné ve spolupráci
s RS Bílá Holubice. I když je obec Zálužné nejmenší místní částí
Vítkova s pouhými 49 trvale přihlášenými obyvateli, vždycky se
najdou duchovní otcové, organizátoři a realizátoři takových akcí. Za
Osadní výbor a Spolek Zálužné na tomto místě musíme poděkovat
také všem, kdo se na realizaci Bierfestu s námi podíleli. Vedle dlouhé
řady „bezejmenných“ a pro účastníky často „neviditelných“, ale pro
nás naprosto nepostradatelných dobrovolníků, chceme vyslovit
svůj dík také obcím Kružberk, Melč a Staré Těchanovice. Jejich
zastupitelstva nám zapůjčila pártystany s potřebným nábytkem
a jejich pracovníci nám pomohli i s jejich postavením a rozebíráním
po ukončení akce. Na zajištění dobré pohody pro všechny účastníky
pivních slavností se vedle krásného počasí, které se letos opravdu
vydařilo, podílely také pozvané kapely.
V pátek odpoledne a večer k dobré pohodě i k tanci hrála vynikající
opavská kapela Kamarádi. Bylo také zpřístupněno Imaginárium
břidlice. Jak restaurace v penzionu, tak i stánek Spolku Zálužné
nabízely přítomným dobroty a chuťovky. Z Vítkova přijeli i medaři,
kteří nabízený sortiment doplnili o své speciality. Areál Bílé Holubice
se pomalu, ale nezadržitelně začal plnit návštěvníky. Patřili mezi ně
jednak běžní „konzumenti,“ kteří si i o víkendu přišli „na to svoje,“ale
ti byli ve výrazné menšině. Většinou dorazili „fajnšmekři,“ kteří
si nenechali ujít šanci ochutnat to, co se ve zdejších končinách
běžně nevyskytuje. Napočítali jsme jich více než 800. Byly zde
i rodiny s dětmi, pro které pořadatelé připravili mnoho zajímavých
a po celý den vyhledávaných her, zábav a atrakcí. Po celé odpoledne
přítomné bavil harmonikář Michal a mnozí si s ním rádi zazpívali.
Mezičasy vyplnil DJ Milan, v podvečer na pódiu vystoupila kapela
Naděje a večer jako již tradičně opavská kapela Spekband. A to už
tančili všichni. Nedělní odpoledne patřilo klidnému posezení při
„popravkách,“ kdy si každý přítomný mohl v komorní atmosféře
vychutnat ty speciály, které ještě po uplynulých dvou dnech zůstaly.
V nabídce pořadatelů byly produkty tří velkých, zavedených pivovarů
– Bernard, Svijany a Černá Hora. Venku, v obou pártystanech,
se po celý víkend točily vybrané speciály zvlášť pečlivě volených
minipivovarů. Většinou se jednalo o osvědčenou regionální produkci
minipivovarů Avar z Hlučína, Rohan z Rohova, Slezan z Požahy,
Beskydského pivovárku z Ostravice nebo pivovaru Zlatovar.
Nechyběla samozřejmě ani dvě tradiční Záluženská piva – světlá
11o a polotmavá 13o. Onou pomyslnou třešničkou na dortu pak byly
dva speciály brněnského minipivovaru Lucky bastard, na které se
všichni přítomní těšili.
Všechny parkovací plochy byly po celý víkend plné a k odstavení

UZAVÍRKY CEST
Z DŮVODU OPRAV
Oznamujeme, že v pondělí 3. října 2016 byla zahájena oprava
železničního přejezdu na silnici č. II/442.
Přejezd se nachází při výjezdu z Vítkova směrem do Budišova
nad Budišovkou.
Práce, které potrvají do 27.10. 2016, si vyžádají úplnou uzavírku
silničního provozu s vyloučením veškeré dopravy.
Objízdná trasa v obou směrech povede přes Nové Těchanovice
a Čermnou ve Slezsku.
V případě dotazů se lze obrátit na zástupce zhotovitele stavby p.
Marka Lednického, tel. 725 886 385, nebo přímo na pracovníka
odboru služeb Městského úřadu ve Vítkově Jiřího Grigiera, tel.
556 312 245.
V úterý 27. září 2016 byla zahájena souvislá oprava povrchu
silnice č. III/46212 ve směru do Fulneku, v úseku od křižovatky
na Kaménku po křižovatku v Novém Vrbně.
Práce, které potrvají do 07. 11. 2016, si vyžádají úplnou
uzavírku silničního provozu. Průjezd bude umožněn pouze
vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům
TQM holding s.r.o. Opava.
Objízdná trasa v obou směrech povede přes Vítkov a Větřkovice.
V případě dotazů se lze obrátit na pracovníka společnosti
DOMINOTRANS Opava s.r.o. Michala Semeru tel. 725 108 605,
nebo přímo na pracovníka odboru služeb Městského úřadu ve
Vítkově Jiřího Grigiera, tel. 556 312 245.

Odhalení pamětní desky
Emila Zátopka

INFORMACE ZE STŘEDNÍ
ŠKOLY ODRY

17. září v poločase fotbalového utkání byla za účasti senátora Vladimíra
Plačka odhalena pamětní deska Emila Zátopka, která je umístěna na
tribuně fotbalového stadiónu. K jejímu odhalení došlo na základě podnětu
pana Václava Krauseho. 6. 10. 1952 byl totiž Emil Zátopek přítomen
položení základního kamene výstavby sportovního areálu. Již tehdy byl
areál po něm pojmenován. Protože nebyl dostatek finančních prostředků,
byla stavba pozastavena a posléze pokračovala v akci Z. Slavnostní
otevření areálu se konalo 27. 9. 1981, avšak oficiálně byl areál předán
do užívání až dne 26.5.1985, kdy se zde konala okrsková spartakiáda.
Dnes je areál v majetku města Vítkova. O jeho správu se stará SVČ,
p.o. Lze očekávat, že v letošním roce dojde k modernizaci areálu. Dosud
nevyužívané škvárové kříště bude přestavěno na travnatou plochu.
Oldřich Huška
1. místostarosta

Regionální střední škola se sídlem v Odrách má za sebou
zkušební rok společného soužití. Po sloučení se Střední
školou ve Vítkově byl nastaven model fungování školy
v nových podmínkách, ověřovali jsme jeho přínos
a nedostatky. Za opravdový úspěch považuji vzájemnou
kolegialitu a výbornou spolupráci napříč všemi obory
i pracovními pozicemi.
Pro vyhraněné zájemce o jednotlivé obory se nic nezměnilo,
neboť tradiční výuka autooborů i kuchařů-číšníků zůstala
zachována ve Vítkově a Podhradí.
Budova na Opavské 22 je plnohodnotným detašovaným
pracovištěm a slouží pro teoretickou výuku a zároveň
v ní probíhá odborný výcvik kuchařů-číšníků v nové cvičné
kuchyni či varně.
Do školního roku 2016/2017 vstupuje škola s nezměněnou
nabídkou studia v těchto oborech:
- Mechanik opravář motorových vozidel
- Karosář
- Kuchař-číšník
- Opravářské práce
- Pečovatelské služby
- Kadeřník
- Kosmetické služby
- Prodavač
- Výrobce textilií pro TONAK Nový Jičín
- Rekondiční a sportovní masér
+ nástavbové studium Podnikání v denní i dálkové formě.
Škola má celkem 16 tříd a cca 330 žáků.
Mám za to, že se škola otevřela vítkovské veřejnosti
prostřednictvím Dnů otevřených dveří (letos v termínu
8.12.2016) a nabídkou kvalitní stravy, kterou využívá čím dál
více strávníků.
Přes všechny „zaručené informace“, které se ve Vítkově rodí
neznámo kde, ujišťuji, že v nabídce a organizaci výuky se
v nejbližší době nepočítá se žádnými podstatnými změnami.

SŠ Odry oznamuje, že od 1. 9. 2016 dochází ke změně provozní doby
kadeřnictví SŠ Odry, odloučeného pracoviště Vítkov:
sudý týden:
Pondělí, úterý, středa
Čtvrtek, pátek

10,00 - 17,00 hodin
07,00 - 14,00 hodin

Podrobnější informace naleznete na www.ssodry.cz nebo na
školním Facebooku.
Jaroslava Dokoupilová
ředitelka školy

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD INFORMUJE

STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Dovolte, abychom Vás informovali o připravovaném výběrovém
Strukturálním šetření v zemědělství, které je realizováno v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008
ze dne 19. listopadu 2008, o statistických zjišťováních o struktuře
zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách
zemědělské výroby, na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a Programu
statistických zjišťování na rok 2016.
Smyslem zjišťování je získání srovnatelných údajů ze všech
členských států Evropské unie k určování zemědělské
a agroenvironmentální politiky Společenství.
Do šetření jsou zahrnuty zpravodajské jednotky, které ke dni
generování výběrového souboru splňovaly prahové hodnoty
zjišťování. Těmi jsou: 5 ha obhospodařované zemědělské půdy
vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo 3 500 m2 vinic, nebo
součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500m2, nebo
chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo
chov 100 ks drůbeže včetně běžců.
Právnickým a fyzickým osobám s datovou schránkou bude výkaz

doručen elektronicky, část jednotek s větším rozsahem zemědělské
prvovýroby bude oslovena poštou. U části zemědělců pak proběhne
zjišťování prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří budou
kontaktovat tyto zpravodajské jednotky osobně v místě jejich
podnikání, respektive trvalého bydliště, a to v termínu od 15. září do
15. listopadu 2016.
Externí tazatelé zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením pro tazatele (vydává Krajská správa
ČSÚ). Tyto doklady ve spojení s občanským průkazem opravňují
tazatele k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2016.
Vedle externích tazatelů se do šetření může zapojit i zaměstnanec
ČSÚ , který se prokáže průkazem zaměstnance ČSÚ.
S případnými dotazy se prosím obracejte na pracovníka Krajské
správy ČSÚ v Ostravě pověřeného řízením tohoto strukturálního
šetření paní Ing. Evu Kramolišovou, tel.: 595 131 212.
www.czso.cz I www.ostrava.czso.cz I www.scitani.cz

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
CYKLODOPRAVA NA VÍTKOVSKU
14. září proběhlo druhé veřejné projednání návrhu studie cyklotras a
cyklostezek na Vítkovsku. Práce na studii se pomalu blíží do svého
závěru. Studie bude ještě předložena k projednání zastupitelstvu
města. Hotové dílo bude městu předáno do konce letošního roku.
Druhým krokem bude stanovení priorit budování nových nebo
rekonstrukce stávajících cyklotras a zpracování projektové
dokumentace 1. etapy.
Materiály z druhého projednávání najdete na http://
w w w. v i t k o v. i n f o / o - m e s t e / z d r a v a - m e s t a - a - m a 2 1 / v e r e j n a projednani/?more=3352#news3352.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Jsme rádi, že jsme letos měli možnost zapojit se do projektu, ke
kterému se přihlásilo 2423 měst z 51 zemí světa.
Trošku jsem se obávala už samotného startu. Přijmete naše oslovení
a poučení o používání reflexních prvků při snížené viditelnosti?
Obavy byly zcela liché. Nejenže jste si všechno trpělivě vyslechli,
ale mnozí z oslovených přispěli svými vlastními zkušenostmi. Teď už
nezbývá než reflexní prvky nezapomínat doma a používat je vždy,
když se sníží viditelnost. Není to jen za tmy, ale také třeba v mlze
nebo dešti. Reflexní prvky pro děti i dospělé nám zdarma poskytl
BESIP.
Tak trošku zklamáním však pro nás byly víkendové akce. Výlet pro
rodiče s dětmi na dopravní hřiště vlakem mohl být nejen hezkým
zážitkem, ale také poučením o chování dětí v silničním provozu. Ani
dospělí, pro které jsme ve spolupráci s Vítkovskou zemědělskou
s.r.o. připravili na neděli v Klokočově vyjížďky na koni nebo
v konibusu, nevyužili této možnosti.
Mile nás však překvapil výsledek sbírky „Kola pro Afriku“. Jsme rádi,
že pro sedmnáct dětí se stane školní docházka dostupnější právě
díky vaši štědrosti.

Je bezesporu pozitivní, že jste využili možnosti a nechali si svá jízdní
kola na městské policii označit forenzním značením.
V příštím roce bychom chtěli ještě více posílit kampaň v rámci Dne
bez aut a ukázat vám, že silnice a parkoviště mohou sloužit i jiným
účelům než jen dopravě.
Zkrátka, obstáli jsme sice s drobnými oděrkami, ale ty tak nějak
k prvním krůčkům patří.
Už teď připravujeme v pracovní skupině pro MA21 kampaně na
příští rok a věříme, že vám přinesou zase úplně nové pohledy na
problematiku mobility.
Děkujeme sponzorům, kteří s námi na přípravě nebo realizaci
Evropského týdne mobility spolupracovali – Vítkovské zemědělské
s.r.o. z Klokočova a firmě Štěpán Hutník s.r.o. z Vítkova.

ZA PLOTEM
Potěšilo nás, že jste v sobotu
24. září nezůstali za plotem,
ale otevřeli pomyslná vrátka
a vstoupili na vítkovské náměstí.
Určitě k tomu přispělo nejen
příjemné počasí babího léta,
ale také zajímavá nabídka ve
stáncích, ochutnávka marmelád
nebo bylinkových čajů a sirupů,
voňavé bramboráky a dílničky.
Ty posledně jmenované jsme původně připravili pro nejmenší
návštěvníky, ale nakonec se v nich statečně tužili i někteří tatínkové.
Hlavním bodem programu bylo předání cen vítězům letních soutěží.

Tady jsou výsledky:
Marmeládové pokušení - Nejpěknější obal
1. Marie a Lenka Krausovy
2. Zdeňka Formánková
3. Marie a Lenka Krausovy
Nejlepší marmeláda
1. Kateřina Demelová – jahoda + bílý pepř
2. Daniela Zdráhalová – bezinkovo-ostružinová
3. Hana Odstrčilová – ostružinová

Rozkvetlé okno
1. Daniela Zdráhalová
2. Jana Hegyi
3. Helena Víchová
Voda v zahradách
1. rodina Noskova
2. Dagmar Pavuková
3. Dáša Dušková

Ceny předala tajemnice Městského
úřadu ve Vítkově Ing. Šárka
Petrtýlová, která nad celou akcí
převzala záštitu. Celým dopolednem
nás provázela kapela Desperádo.
Nezbývá nám tedy než poblahopřát
vítězům jednotlivých soutěží a připomenout vám, že vrátka „Za plotem“
definitivně zavřeme při oceňování
krmítek 26. listopadu v rámci Rozsvícení vánočního stromu na vítkovském
náměstí. Dlouho vás však odpočívat
nenecháme. Po novém roce vyhlásíme nové soutěže na rok 2017.
Na závěr recept na vítěznou marmeládu Kateřiny Demelové:
1000 g jahod, 400 g cukru, citron, lžička bílého pepře
Jahody omyjeme, nakrájíme na menší kousky, přidáme cukr, pepř,
zamícháme a necháme několik hodin odpočívat (nejlépe přes noc)
v chladu. Poté oddělíme šťávu, kterou jahody pustily a vaříme pouze
šťávu do zhoustnutí. Jakmile je šťáva dostatečně hustá, přidáme
jahody a citronovou šťávu. Směs prohřejeme a plníme do vymytých
a nahřátých sklenic. Otočíme na pár minut dnem vzhůru, popř.
zavaříme.

Sen splněn!

Honzu Duška vídává většina spoluobčanů fotit na různých
akcích ve Vítkově. Mnozí si možná pamatují, že ve Vítkovském
zpravodaji vyšel před časem článek, v němž se Honza představil
i jako zapálený fotograf automobilových rallye. Jenže čas plyne
a Honza se posunul od fotografování závodních aut a jezdců
mezi samotné soutěžící. Ne sice přímo za volant, ale jako
spolujezdec – navigátor.
Co tě přimělo k výměně fotoaparátu za blok a tužku a jezdecké
oblečení? A co je vlastně úkolem spolujezdce?
Okolo rally se pohybuji řadu let jako fotograf. Ovšem postupem času
jsem si chtěl vyzkoušet, zda bych vůbec zvládl závod na „horké“
sedačce. Díky kamarádům se mi to podařilo a absolvoval jsem svůj
první závod v Lancii Delta HF Integrale. Tam se však nejednalo o
navigování, působil jsem spíše jako zátěž. Poté však přišla nabídka
od kolegy fotografa Tomáše Urbana, který v té době dostavoval
závodní Škodu Favorit, abych s ním absolvoval závod v rámci
Rallydrive Championship. Úkolem spolujezdce je být vlastně očima
jezdce. Ve správný moment musím jezdci sdělit, co jej na trati čeká.
Když mu sdělím, aby třeba prudce zatočil, prostě to udělá. Proto je
důležité mít dobře napsaný rozpis a mým úkolem je to „dávat“ přesně
a neztratit se v té rychlosti. Zapisujeme si to ve značkách, protože
na nějaký vyčerpávající popis a dlouhé čtení není prostě čas. Krom
toho mám na starosti také veškerou administrativu, výkazy, hlídání
dojezdových časů do kontrol a řadu dalších věcí. Přesto říkám, že
si jen čtu ...
Tvoje první soutěžní jízda na závodech s řidičem Tomášem
Urbanem byla hned úspěšná. Jaké pocity jsi měl po první jízdě?
Jak se chová závodní auto, jsem již věděl, ale co se týče navigování,
neměl jsem žádné zkušenosti. Před závodem jsme absolvovali test
na silnici z Oder do Dobešova, která patří k tomu nejlepšímu, kde
se kdy u nás závodilo. Test proběhl dobře a následný závod také.
Výsledkem bylo cenné druhé místo v kategorii aut s pohonem
jedné nápravy. Pak už následovaly další starty s Tomášem v rámci
RallyCupu a v letošním roce jsem si vyřídil licenci, díky které mohu
startovat na republikové úrovni. Naše bilance je celkem pozitivní,
neboť ze společných 10 startů jsme šestkrát stáli „na bedně“. Těší
mě také, že jsme dokončili všechny dosavadní závody, a to bez
havárií. Ale zůstáváme nohama na zemi.
Tvým největším úspěchem je prozatím druhé místo v kategorii
na prestižní Barum rallye Zlín 2016, která proběhla ve dnech 25. –

28. srpna. Předchůdkyní této soutěže
byl amatérský podnik v roce 1971.
Už Barum rallye 1972 byla zařazena
do mistrovství Československa. To
znamenalo účast hlavních jezdců
mistrovství Evropy. Barum rallye
2005 byla pořádána jako kandidátský
podnik mistrovství světa v rallye.
Také zde byla poprvé zařazena
městská rychlostní zkouška v ulicích
Zlína. Od roku 2007 byla součástí
šampionátu IRC a od roku 2013 je
součástí mistrovství Evropy v rally.
Barum rally je snem snad každého
závodníka. Je to prestižní soutěž
zařazená do evropského šampionátu.
Původně tato událost nebyla v našem
letošním plánu, ale díky štědrosti
Tomášovy rodiny a sponzorů (i vítkovští
přispěli, děkujeme) se nám naskytla
možnost odstartovat. Nebylo tedy nad
čím uvažovat. Věděli jsme, že to nebude
lehký závod, ale jednalo se o splnění
snu. A navíc hned v první ostré sezoně.
Barumka byl můj čtvrtý licencovaný
start. Vedle „klasické Barumky“ se zde
jel závod Star Rally Historic, kde jsme
startovali. Náš vůz je sice veden jako soudobý, avšak rok výroby
1993 je již považován jako „historik“, tak jsme zde mohli startovat
také. V soudobých autech jsme odstartovat nemohli, protože zde
nebyla vypsána příslušná kategorie.
Rovněž rozdělení soutěžících do kategorií není na stránkách
Barum rallye příliš jasné. Do jaké kategorie jste byli zařazeni?
Byli jsme zařazeni do kategorie F5, což jsou cestovní vozy typu A s
objemem motoru do 1400ccm. Jedná se o speciály, které jsou oproti
sériovým vozům značně upraveny. Naše auto je po částečné úpravě
motoru, takže jsme se přihlásili do „áček“, přestože do plného „A“
nám zbývá ještě dost úprav, hlavně převodovky, podvozku, brzd …
Díky úpravám hlavy, sání, svodů a karburátoru má auto momentálně
výkon cca 118 koní, což je asi dvojnásobek oproti sériovému vozu.
Prostor pro další zvýšení zde ovšem pořád je. Vše ale musí být
v souladu s homologací FIA, takže musíme při úpravách postupovat
přesně podle předpisů, což je věc náročná na čas a finance.
Jak probíhala vaše jízda? Byly i nějaké problémy, nebo šlo
všechno hladce?
Od prvních momentů tréninku jsme zjišťovali, že tohle je opravdu jiný
závod, protože tratě jsou zde hodně náročné. Množství horizontů,
rychlé pasáže na úzkých cestách v lese, rozbitý asfalt … doposud
jsme takto náročnou soutěž nejeli. Celodenní tréninky až do nočních
hodin, administrativní a technické přejímky, servis a logistika, to vše
nám dávalo zabrat. Navíc jsme v týmu jen sami dva, takže nemáme
možnost se o práci rozdělit se zbytkem týmu. V běžných týmech se
o chod stará třeba 10 osob. Hned na první městské zkoušce nás
v závodě zlobily brzdy, od Pačejova máme problém s interkomem.
Ve třetí rychlostní zkoušce nám upadly svody od výfuku, takže jsme
cca 20 km jeli s takovým rámusem, že Tomáš slyšel každé osmé
slovo. Po projetí poslední zkoušky se objevily problémy s elektrikou
a startérem, takže cesta na cílovou rampu byla plná nervozity, zda
tam vůbec dojedeme. V případě, že bychom ji neprojeli, bychom byli
vyloučeni. A ztráta druhého místa v kategorii by byla hodně hořká.
Upadlý kryt motoru jsme ve finále ani neřešili. Naštěstí vše dopadlo
dobře a medaile je doma!
V televizi i v tisku se „Barumka“ hodnotila jako vydařená akce
s úžasnou atmosférou. Můžeš to trochu přiblížit?
Moc se to popsat nedá, ale start do večerní městské zkoušky, kterou
lemují desítky až stovky tisíc lidí je něco neskutečného. Tu jsme

si náramně užili, dokonce došlo i na předjíždění
pomalejších vozů, takže zážitek na celý život.
Zlínsko Barumkou žije celý týden, ta atmosféra
je cítit na každém kroku. Velmi nás potěšil zájem
fanoušků, třeba podpisové karty zmizely během
jednoho dne. Barumka se musí zažít! Právem je
nejvýše zařazená a nejprestižnější soutěž u nás.
A co fotografování? Jde skloubit se závoděním?
Nějaké fotografie jsem na Facebooku přece jen
viděla…
Protože jsme před soutěží neměli od pořadatelů
potvrzený start, zažádal jsem si na Barumku také
o novinářskou akreditaci. Ta mi byla udělena, takže
jsem se rozhodl obojí skloubit. „Historici“ tady
startovali jen v pátek a v sobotu, takže v neděli jsem
mohl jít fotit „evropu“. Páteční superspeciálka se
jede v obráceném pořadí startovního pole, takže
se začíná od nejvyšších čísel a zkouška graduje
v nočních hodinách evropskou špičkou. My jsme
měli odjeto v cca 20.00 hodin, takže do půlnoci
jsem fotil v ulicích. Neděli jsem strávil na tratích, ale
cílovou rampu jsem si už nechal ujít, protože 5 dní
v tomto kolotoči si začalo vybírat svou daň a už mi docházely síly.
Kolegové fotografové mě označili za blázna ...
Jak se díváš na závody z hlediska bezpečnosti? Hodně lidí si
vzpomene na tragédii v Lopeníku, kde závodní auto smetlo
a usmrtilo 4 přihlížející mladé dívky.
Rally je v mediích neustále označována za sport snobů a vrahů.
Několikaletá štvavá kampaň jedné komerční televize však naštěstí,
i když pomalu, utichá. Rally je nebezpečný sport, to musí mít na
paměti všichni. I diváci. V Lopeníku došlo k selhání jedince pořadatele. Za ta léta, co se pohybuju okolo tohoto sportu, tak vím
jen o jedné smrtelné nehodě, ke které došlo v místě určeném pro
diváky. Zbytek smrtelných nehod byl zaviněný nedisciplinovaností
diváků či pořadatelů. Úmrtí posádky je jiná kapitola, s tím do
toho každý jezdec vstupuje. Také odmítám svalování viny na
posádku. Je tam od toho, aby jela rychle. Opatření po tragických
událostech u nás narostla a jsou nejpřísnější v Evropě a možná
i ve světě. Motoristický sport může být nebezpečný a je třeba na
to stále myslet. Dost často se také mluví o „nesmrtelných vestách“
(fotografové a kameramani). Osobně znám jen několik málo osob,
které mají tento pocit nesmrtelnosti. Zbytek má rozum a ví, jak se
na závodech chovat. Pohybujeme se v zakázaných prostorách,
to ano, ale na vlastní zodpovědnost. Ale tam prostě běžný divák
nesmí, protože 3-4 fotografové mohou třeba uskočit, ale pokud by
se v zakázaném prostoru pohybovalo třeba 30 diváků, není možné
zajistit jejich bezpečnost. I svou manželku jsem před časem zatáhl
do kolotoče focení rally. Nedávno konstatovala, že se nejedná
o nebezpečnou záležitost, což si myslela až do chvíle, než si práci
fotografky vyzkoušela na vlastní kůži.
Jaké máš záměry do budoucnosti? Teď mám na mysli jak
závodění, tak i fotografování.
Sen se mi splnil, mám medaili z „barumky“. Ale tím rozhodně
nehodlám skončit. V Rallysprintové sérii se nacházíme na
průběžném 3. místě ve třídě 14 (soudobé automobily do objemu
1400ccm) a chtěli bychom si ji udržet. Po zrušených Jeseníkách nás
měl čekat skoro domácí závod ve Vsetíně. Bohužel ani zde startovat
nebudeme a nebývá, než čekat, jak šampionát dopadne. Nevylučuji
však start v jiném týmu v této sezoně a na jiné soutěži. Focení je
však tímto odsunuto na vedlejší kolej. Letos se věnuji pouze focení
mistrovství ČR, kde naše auto startovat nemůže, protože v něm
není vypsaná příslušná kategorie. V říjnu bych rád nafotil závody
v Příbrami, kam jezdím velmi rád. Další sezonu zatím neplánuji,
nechávám tomu volný průběh. Ale jezdit chci, v tom mám jasno!

Rád bych pozval případné fanoušky na stránky redakce RallyZone.
cz, kde přinášíme reportáže, fotografie a videa z tohoto našeho
sportu, mistrovstvím světa počínaje a volnými závody konče. Jsou
zde k vidění i naše videa přímo ze závodů, jak televizní spoty, tak
záběry přímo z vozu. Sledovat nás můžete i na Facebooku.

Dáša Dušková
kronikářka města

městská knihovna vítkov
OCENĚNÍ
VÝHERCŮ DĚTSKÉ
ČTENÁŘSKÉ
SOUTĚŽE LOVCI
PEREL

20. září se v reprezentačním
sále Městského úřadu sešlo 29
oceněných čtenářů se svými
nejbližšími, aby převzali ceny, které
si právem zaslouží. V dnešní době,
kdy mají děti spoustu podnětů
z různých stran, je určitě krásné,
pokud v jejich světě zvítězí kniha (či
se aspoň probojuje mezi jejich zájmy
vedle počítačů, sportovních aktivit,
filmů a dalších lákadel). Jména
výherců jsme otiskli již v srpnovém
čísle zpravodaje, proto už nemá
smysl je opakovat. Jen bychom
chtěli přidat poděkování – v první
řadě hlavně rodičům a prarodičům,
bez nichž by cesta dětí ke knize
(a potažmo pak do knihovny) byla
určitě téměř nemožná. A dále
pak vyučujícím češtiny, na jejichž
přístupu, pochopení světa dítěte a zkušenostech určitě záleží neméně.
Rádi bychom také poděkovali firmě Dušana Šindeláře, díky jehož sponzorskému daru mohli vítězové jednotlivých tříd najít mezi odměnami
překrásné šité obaly na knihu s originálními Picmochy z dílny paní Ivany Vajdové.

IRENA OBERMANNOVÁ
a BERENIKA KOHOUTOVÁ

V podvečerních hodinách téhož dne jsme měli tu jedinečnou
příležitost setkat se se spisovatelkou a scénáristkou Irenou
Obermannovou. Tato v současné době nejčtenější česká autorka
přijela v doprovodu své mladší dcery, herečky Bereniky Kohoutové.
Setkání to bylo opravdu velmi příjemné. Paní Obermannová je
nesmírně krásná žena, která během malé chviličky nastolila milou
atmosféru, plnou klidu a pohody. Četla povídku ze své starší knihy
První věci. Dcera Berenika pak představila svou knihu Sedmilhářky,
kterou napsala společně se svou kamarádkou, taktéž herečkou,

Marikou Šoposkou. Ukázka z této knihy byla úsměvná, rozverná,
plná energie. Dvě různé ženy (byť silně spojené), dvě různé ukázky
(které se překrásně doplňovaly) a výsledkem byl nesmírně příjemný
zážitek ze setkání s těmito originálními, půvabnými a milými ženami!

REZERVACE A UPOMÍNKY FORMOU SMS ZPRÁV
Městská knihovna doposud zasílala čtenářům
upomínky a rezervace na e-mailové adresy, nebo
korespondenčními lístky. Od 1. září 2016 jsme tuto
službu rozšířili o další možnost, a to zasílání upomínek
a rezervací na mobilní telefon prostřednictvím SMS
zpráv.
Tato nová služba je čtenáři vítána, během prvního
měsíce jí začali využívat hlavně čtenáři, kteří nemají,
nebo pravidelně nepoužívají e-mailové adresy.
Věříme, že touto novou službou přispějeme ke
zkvalitňování služeb čtenářům MěK ve Vítkově.
AMNESTIE NA UPOMÍNKY
Městská knihovna vyhlašuje v rámci Týdne knihoven
(3. 10. - 9. 10. 2016) tzv. amnestii na upomínky.
V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny
dokumenty, které již mají delší dobu půjčeny, a poplatek
za upomínku jim bude prominut.

ODDĚLENÍ PRO MLÁDEŽ V NOVÉM

1. září 2016 přivítalo své mladé čtenáře nově
zrekonstruované oddělení pro starší děti (9 – 15 let).
Barevně vymalovaná místnost se dvěma gauči a dvěma sedacími vaky, nově instalované police na výstavy zajímavých knih a v neposlední
řadě stěna zdobená malbou, která by právě tuto věkovou kategorii měla oslovit. To vše změnilo vzhled části knihovny, kde tráví čas mladá
generace čtenářů. Pevně doufáme, že se tak budou v knihovně cítit o to příjemněji.

Vážení čtenáři, zveme vás na besedu s panem
MUDr. Janem Trachtou, který byl jako chirurg vyslán
mezinárodní organizací Lékaři bez hranic na sedm
misí, převážně do oblastí, kde probíhaly ozbrojené
konflikty. O své práci napsal strhující vyprávění Tichý
dech – Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti.
Beseda a autorské čtení proběhnou 12. října 2016 od
17.30 hodin. Rezervace míst: knihovna (tel. 556 300
190, e-mail: knihovna@vitkov.eu) nebo informační
centrum (tel. 556 312 255, e-mail: inforcentrum@vitkov.
info).

PODĚKOVÁNÍ
Místní organizace Českého svazu chovatelů děkuje
všem sponzorům, kteří přispěli věcnými cenami na
místní chovatelskou výstavu, která se konala ve dnech
10. - 11. září 2016.
Všem spoluobčanům děkujeme za hojnou účast.
Doufáme, že se výstava všem líbila a těšíme se na vás
opět příštím roce.

JAK PRIMÁNI
A KVINTÁNI
VKROČILI
DO NOVÉHO
ŠKOLNÍHO
ROKU

Příchod jedince do nové
školy či nové třídy je jedním
z nejdůležitějších
a nejnáročnějších kroků
v
dosavadním
životě
mladého člověka i jeho
rodinných
příslušníků.
První školní dny tak bývají
rozhodující pro úspěšné začlenění žáka do nového kolektivu a přijetí
školy za vlastní.
Významnou roli v životě hrají různé rituály, které přinášejí pocit klidu
a ukotvení. Slavnostní imatrikulace žáků prvních ročníků prvního
září je jedním z těch rituálů, které pomáhají uvést nově příchozí
studenty a jejich rodinné příslušníky do školního prostředí gymnázia.
Odehrává se ve slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově. Vše
má svůj tradiční průběh a řád, který jsme dodrželi i letos. Za zvuků
studentské hymny primáni
a kvintáni s třídními učiteli vkročili do slavnostního sálu. Následně
zazněla státní hymna, představitelé města Mgr. Oldřich Huška
a Lenka Sonnková krátce popřáli žákům úspěšná studijní léta, poté
ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová všem představila pedagogy,
kteří budou vzdělávat nové studenty. Třídní učitelé zase kolegům
představili své žáky, kteří
z rukou představitelů města a paní ředitelky převzali drobný dárek,
kytičku a pamětní list. Všichni žáci se také podepsali do pamětní
knihy a Jan Kundrát z kvinty za všechny své spolužáky přednesl
slavnostní slib, v němž stálo, že se všichni budou poctivě učit a plnit
svou roli studenta gymnázia. Na závěr imatrikulace vystoupil také
školní pěvecký sbor a proběhlo focení nových kolektivů.
Abychom novým žákům nástup do školy co nejvíce usnadnili, zajistili
jsme pro ně na druhý zářijový den adaptační program společnosti
Eurotopia. Primáni se svou třídní učitelkou Mgr. Andreou Mášovou
po celé dopoledne prožívali zábavnou formou první společné chvíle
v novém kolektivu. Podle závěrečného zhodnocení všech účastníků
posloužil adaptační kurz k lepší a snazší integraci do nového
kolektivu.
Kvintáni se svým třídním učitelem Mgr. Miroslavem Bučánkem se
nejprve vydali
do Opavy, kde navštívili Památník Petra Bezruče a Dům umění.
V odpoledních hodinách také absolvovali adaptační program
společnosti Eurotopia.
Lze pevně doufat, že první školní dny tříd primy a kvinty proběhly
úspěšně, žákům se na naší škole bude líbit a za čtyři a osm let
se s nimi rozloučíme opět dalším z rituálů - slavnostním předáním
maturitního vysvědčení.
Andrea Mášová, Miroslav Bučánek
třídní učitelé primy a kvinty

VELKÝ DEN PRO MALÉ ŠKOLÁKY!

1. září je opět tady a s ním definitivně odzvonilo prázdninám. Nejvíce
se na tento den těšili naši prvňáčci, které jsme spolu s jejich rodiči
i prarodiči slavnostně přivítali na naší základní škole. Atmosféra
setkání byla už od počátku velmi příjemná. Žáci se seznámili

s třídními učitelkami, nakreslili si obrázek a nechyběla ani uvítací
písnička. Po společném seznámení ve třídách se žáci v doprovodu
rodičů a třídních učitelek přemístili do kulturního domu, kde proběhlo
zahájení školního roku. Slavnostní náladu umocnili svým příchodem
a milými slovy hosté – místostarostka paní Lenka Sonnková
a místostarosta Mgr. Oldřich Huška. V krátkém projevu popřáli
žákům i jejich rodičům pohodový a úspěšný školní rok a ocenili
kvalitní výchovnou a vzdělávací práci kolektivu zaměstnanců školy.
Ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová a zástupkyně Mgr. Dáša
Kalužová žákům popřály, aby školu navštěvovali rádi, našli si nové
kamarády a naučili se vše, co bude pro jejich budoucí život potřebné.
A co by to bylo za zahájení, kdyby děti nedostaly něco pro radost
a na památku? Na děti tak čekaly školní potřeby, kufřík a různé
drobnosti. Pro všechny malé i velké tak bylo ráno 1. září jedinečným
zážitkem, na který budou ještě dlouho s úsměvem vzpomínat.
Dana Štenclová
třídní učitelka 1. B

ZÚČASTNILI JSME SE KRAJSKÉ
KONFERENCE MLÁDEŽE

Ve dnech 15. a 16. 9. 2016 se Patrik Lamatschek (kvinta) a Adriana
Štěpánková (sexta) zúčastnili Krajské konference o mládeži
v Moravskoslezském kraji, pořádané Krajským parlamentem dětí
a mládeže Moravskoslezského kraje (KPDM MSK) ve Středisku
volného času Korunka v Ostravě Mariánských Horách pod záštitou
hejtmana MSK Miroslava Nováka. KPDM MSK existuje od prosince
2015 a má 6 parlamentů, z nichž pět prezentovalo, jak můžou žáci

a studenti ovlivňovat prostředí kolem sebe. Konference měla podtitul
„Vyjádři se“, neboť cílem celé akce bylo, aby mladí lidé řekli, co
by se mělo v regionu zlepšit. Svůj názor mohli vyslovit ve čtyřech
oblastech - podnikání a zaměstnanost, životní prostor, bezpečnost,
vzdělávání a školství. V průběhu obou dnů se účastníci scházeli v
pracovních skupinách, kde mohli mezi sebou i s přítomnými hosty
prodiskutovat, co je trápí a navrhnout možná řešení. Výstupem byla
stanoviska, která byla v závěru konference znovu shrnuta a budou
předložena na Krajském úřadě MSK.
Silvie Večeřová a Miroslav Bučánek

PREVENTIVNÍ PROGRAM BUĎ OK

V pátek 9. září 2016 proběhl v budově ZŠaG preventivní program
s názvem BUĎ OK. Program byl určen pro všechny žáky
třetích ročníků. Jde o prožitkový program zaměřený na rozvoj
komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení
kompromisu za použití modelových situací a slušného chování.
Cílem programu je utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz je
kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy i jiných
oblastí lidského života.
Téma prvního bloku znělo „Kouzelná slovíčka“. Školení lektoři
z Centra primární prevence Renarkon o. p. s. Ostrava měli připravené
zajímavé hry a během dvou vyučovacích hodin si třeťáčci vyzkoušeli
mnoho modelových situací zaměřených na slušné chování. Na
závěr se žáci vžili do rolí režisérů a herců a vymýšleli netradiční
konce známých pohádek. V dalších dvou blocích, které absolvujeme
v listopadu a březnu, se budeme věnovat návykům společenského
chování ve vztahu k dospělým a spolupráci v třídním kolektivu.
Jana Špoková
koordinátorka EVVO

Se SmartPokladnou budete
mít EET v malíku
Rychlé a jednoduché ovládaní - Umíte ovládat svůj telefon?
Pak snadno zvládnete i SmartPokladnu.
Zdarma 30 dní na zkoušku - Nic neriskujete. Celý měsíc si
můžete SmartPokladnu zkoušet a pokud vám nesedne, můžete
ji vrátit.
Unikátní hardware - SmartPokladna je zařízení vyrobené pro
jediný účel. Rychlost a stabilitu zaručuje perfektně odladěný
software i hardware. Pomalé víceúčelové tablety nechte
konkurenci.
Nezruinuje vás – Cena pokladny již od 4 990,- Kč bez DPH
včetně tiskárny. S nejjednodušší variantou Pokladnička
nebudete platit žádné měsíční paušály.
15 let vývoje - SmartPokladna není žádný startup na poslední
chvíli. Má za sebou léta praxe u stovek zákazníků.
Elektronická evidence tržeb je tady:
• v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
• ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
• ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4.
fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
• ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní
činnosti.
Vyberte si SmartPokladnu, která nejlépe sedne
vašemu podnikání. Více na www.e-esvet.cz
Daniel Tomčala - Certifikovaný servisní partner
Náměstí Jana Zajíce 134, 749 01 Vítkov
Tel.: +420 737 272 961
e-mail: e-esvet@seznam.cz, www.e-esvet.cz

ADAPTAČNÍ KURZY
Vstup do první třídy je pro děti velkou životní změnou. Usnadnit
tento krok jim majíadaptační programy. Pro žáky prvních tříd byl
tento program připraven na 5. září 2016, kdy třídy 1. A, 1. B a 1.
C navštívili lektoři organizace EUROTOPIA. CZ., o.p.s. Cílem
akce bylo usnadnit dětem jejich vzájemné poznávání a seznámení,
rozvíjet vzájemnou komunikaci a přispět k vytvoření nového třídního
kolektivu postaveného na pozitivních vztazích.
Kurzy probíhaly v kmenových třídách, kde byli žáci společně se
svými třídními učitelkami celé dopoledne zaměstnáváni různými
prožitkovými, tvořivými, pohybovými a relaxačními aktivitami.
Po ukončení žáci i třídní učitelé zhodnotili dopolední program.
Největším přínosem byla týmová spolupráce, seznámení se s novým
třídním kolektivem a zapojení všech žáků i učitelů do programu.
Žáci šestých tříd a primy se v pátek 2. 9. 2016 zapojili do aktivit
společnosti Eurotopia. Zábavnou formou zde žáci společně
s třídními učiteli prožívali první společné chvíle v nových kolektivech.
Pracovníci Eurotopie se věnovali žákům při hrách sportovních,
seznamovacích a týmových. První část se odehrávala v kmenových
třídách, poté se kolektivy přesunuly do venkovních prostor školy.
Po ukončení žáci i třídní učitelé zhodnotili dopolední program
pod vedením Eurotopie kladně. Nějvětším přínosem byla týmová
spolupráce, seznámení se s novým třídním kolektivem a zapojení
všech žáků i učitelů do programu.

Ze života v Prostředním Dvoře
Setkání v Prostředním Dvoře
- nejen pro „pamětníky“. ..

Prázdniny utekly jako voda. Střídali jsme se
na dovolených, táborech, u příbuzných….
A na společnou akci nezbyl čas. Proto jsme
se sešli až po prázdninách v sobotu 10. září
odpoledne. Tentokrát to nebylo na hřišti, ale
před „kulturkou“, což je místnost, která patří
městu. Právě tam se scházíme s představiteli města nebo pořádáme společné, popř.
i rodinné akce. Tématem sobotního setkání
bylo „vzpomínání“ na časy dávno minulé, kdy
jsme se scházívali v kulturce u piva a společného klábosení o životě. Na sobotním setkání
jsme zavzpomínali na sousedy, kteří už mezi
námi nejsou a se kterými jsme na těchto akcích zažili spoustu legrace. Prohlíželi jsme si
staré fotografie, jež zobrazovaly život v naší
osadě. „Novější“ fotografie se promítaly z počítače přímo na stěnu. Starší „vytahovali“
z paměti nejrůznější historky a zážitky. Aby
nepřišly zkrátka ani děti, připravili jsme pro ně
soutěže, třeba závody na kole, kreslení křídami na cestě, skákání panáka, ping-pong.
Odměněni byli všichni, kteří si s chutí zasoutěžili. Pro všechny účastníky bylo připraveno
skvělé pohoštění: pečená vepřová kýta z řeznictví Macáš, koláče a zákusky z cukrárny
paní Hanky ze sídliště Budišovská, pivo pro
dospělé a točená limonáda pro děti. Setkání se zúčastnily také nejmladší (10 měsíců)
a nejstarší (91 let) obyvatelky osady. Poděkování patří nejen pořadatelům za organizaci
a přípravu, ale všem zúčastněným za fotografie a vzpomínky.
Hana Odstrčilová
osadní výbor

Koncert skupiny Žalozpěv –
akustická hudba z Vysočiny

Na konci prázdnin se na mnoha místech Vítkova i jeho okolí objevily plakáty s pozvánkou
na koncert hudební skupiny z Vysočiny – Žalozpěv. Už samotný název skupiny evokuje
něco smutného, nostalgického. Skutečnost
ale předčila očekávání. Koncert se uskutečnil v kapli sv. Josefa v Prostředním Dvoře.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na opravy kaple,
která je ve špatném technickém stavu a na okraji zájmu vlastníka.
Koncert měl přilákat příznivce, kterým není osud „staré“ kapličky
lhostejný. Svým hudebním vystoupením k tomu přispěla i kapela
Žalozpěv, která hrála bez nároku na honorář. Navíc věnovala svá
cédéčka k prodeji a výtěžek ponechala ve prospěch „kapličky“. Základ kapely tvoří 4 muzikanti s kapelníkem Jiřím Nohelem, který je
zároveň autorem většiny repertoáru. Jiří Nohel se představil jako
vynikající básník, který čerpá náměty z historie i z dnešního života
obyčejných lidí na Vysočině. Texty ani hudba nejsou teskné, ale
naopak veselé i lyrické. Jiří Nohel koncert provázel vyprávěním
o jednotlivých skladbách, o tom, jak vznikaly a také o životě kapely
a životě vůbec. Hudební zážitek a setkání s milými lidmi zpříjemnilo nedělní odpoledne nejen místním, ale i přespolním. Všem patří
dík za finanční příspěvek ve prospěch kaple sv. Josefa.
Hana Odstrčilová
osadní výbor

Z činnosti ZO SPCCH Vítkov

V roce 2016 se členové ZO SPCCH Vítkov zúčastnit dvou zájezdů
po památkách Moravy.
První cesta se uskutečnila v červnu 2016 na jižní Moravu. Poznávali
jsme památky a krásy Lednicko-valtického areálu, malebného
Znojma a Vranova nad Dyjí. Na Vranovské přehradě jsme byli
ubytováni na chatě Alenka, kde pro nás majitelka zajistila i táborák
s opékáním a posezení s kytarou. Projeli jsme se lodí Poseidon
po Vranovské přehradě a na zpáteční cestě navštívili Památník
písemnictví v Rajhradu.
Druhý zájezd se uskutečnil v září 2016. Navštívili jsme Olomouc,
která je známým historickým a kulturním centrem Moravy a po
Praze je druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací.
Měli jsme zajištěnou komentovanou prohlídku radnice s orlojem
a vyhlídkovou věží, kde jsme viděli Olomouc jako na dlani. V roce
2000 byl na Seznam světového dědictví UNESCO zapsán Sloup
Nejsvětější Trojice, který se nachází na Horním náměstí. Odpoledne
jsme navštívili Arcidiecézní muzeum a Dóm sv. Václava s druhou
nejvyšší kostelní věží v ČR. Po cestě domů jsme si ještě prohlédli
hrad Šternberk, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí
z běžného života hradních pánů. Počasí nám celý den přálo,
a tak jsme se domů vraceli unaveni, ale spokojeni s dalším krásným
výletem.
Oba zájezdy se setkaly s kladným ohlasem účastníků a všichni se
těší na další výlety.

Organizace SPCCH VÍTKOV se účastní i akcí, které pořádá okresní
výbor Opava – Kylešovice, např. již tradiční zářijové soutěže NĚCO
PRO ZDRAVÍ, jež probíhá v tamějším areálu chovatelů. Té se letos
zúčastnilo 35 družstev, které soutěžily v 10 disciplínách. Na zahájení
přišel i primátor Opavy Ing. Radim Křupala.
Členové naší organizace tam jezdili vždy spíše za zábavou
a potěšením pod heslem: NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE
ZÚČASTNIT SE. Avšak letošní rok nám přinesl i kus štěstí, neboť
naše soutěžící obsadily krásné 2. místo.
Chtěla bych touto cestou všem poblahopřát k tak skvělému umístění.
Doufám, že je ani v budoucnu neopustí touha zasoutěžit si, pobavit
se a setkat se příjemnými lidmi.

Dzdr, VlaMar

MOŠTOVÁNÍ
V moštárně ČZS Vítkov bude
probíhat
KAŽDÝ PÁTEK OD 23. ZÁŘÍ
od 15:00 hodin do pátku 11.
listopadu 2016.
PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: 605 339 249
www.zahradkari.cz/zo/vitkov
zahradkarivitkov@seznam.cz

V sobotu 10. září se družstvo z Vítkova ve složení Libuše Kamasová,
Eva Franková, Jana Volná a Žofie Lehká vydalo do Budišova nad
Budišovkou na soutěž pod názvem Něco pro zdraví.
Naše děvčata spolu se členy STP Budišov nad Budišovkou si
v místním autokempinku vyzkoušela své dovednosti, podobně jako
tomu bylo v Opavě. Atmosféra byla příjemná a našim členkám se
i tady dařilo. Šlo ale především o legraci a společnou zábavu
s našimi přáteli z budišovské organizace.
Marcela Prdová

Zpráva o zahájení školního roku 2016/2017
Základní škola a gymnázium ve Vítkově (ZŠaG) přivítala
v letošním roce 71 prvňáčků. Celkově má škola 699 žáků, z toho
136 žáků gymnázia. Na ZŠaG Vítkov působí 69 pedagogických
pracovníků (47 učitelů, 8 asistentů padagoga, 1 speciální pedagog
a 13 vychovatelů). Byly ustanoveny funkce metodika prevence,
koordinátora ICT, koordinátora ŠVP, koordinátora EVVO, výchovně
kariérových poradců a koordinátora pro inkluzivní vzdělávání.
Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován podle pěti školních
vzdělávacích programů.
Ve školní družině bylo zřízeno 13 oddělení se 347 žáky, ve školním
klubu je přibližně 195 žáků. Výchovně vzdělávací proces probíhá
podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu a školní
klub s názvem „Cesta objevů“.
Školní poradenské pracoviště Houpačka bylo zřízeno za podpory
KÚ MSK. Pracuje v něm jeden speciální pedagog. Zabezpečuje
depistážní činnost, metodickou a koordinační činnosti, krizovou
a logopedickou intervenci. Sídlí v budově prvního stupně. Je
k dispozici žákům, zákonným zástupcům žáka, zaměstnancům
školy a další rodičovské veřejnosti. Dále v poradenském pracovišti
pracují dva výchovní poradci a tři metodici prevence.
Pokračuje spolupráce se Základní školou a gymnáziem v Kaletách
a Základní školou a gymnáziem ve Vrbovém. Informace o aktivitách
školy jsou průběžně zveřejňovány na www.zsgvitkov.cz.
Mateřskou školu Vítkov (MŠ) i s jejími odloučenými pracovišti
navštěvuje letos 186 dětí. K výraznému poklesu počtu dětí došlo
v MŠ Opavská, kde byla zrušena jedna třída. V MŠ v Husově ulici
pracuje jedna logopedická třída pro děti s vadami řeči. Volná místa
jsou na odloučených pracovištích, 4 volná místa má také MŠ v
Husově ulici. Celkem o naše děti pečuje 16 pedagogických pracovnic
a 1 asistentka pedagoga. Ve školním roce 2016/2017 budou děti
pracovat podle školního vzdělávacího programu s názvem “Otevři
si dveře do světa“.

ve školním roce 2016/17 358. Celkový průběh všech aktivit SVČ
zajišťuje 39 zaměstnanců. Neuvádíme zde dobrovolníky, jejichž
počet se každoročně odvíjí od počtu akcí. Pravidelná zájmová
činnost bude probíhat hlavně ve Vítkově, dále však také v Březové,
v Melči a ve Větřkovicích.
Podrobnější informace o aktivitách SVČ naleznete na www.svcvitkov.cz
Základní škola Jana Zajíce Vítkov bude v roce 2016/2017 vzdělávat
v 10 třídách 100 dětí a žáků. Ve školní družině jsou zřízena
3 oddělení. Dále zde pracuje jedna přípravná třída pro děti se
sociálním znevýhodněním. Výuku zajišťuje 17 pedagogů včetně
vychovatelů.
Základní umělecká škola Vítkov (ZUŠ) také stále ještě přijímá žáky,
předpoklad je stejný jako minulý rok - 316 zájemců. Organizace
poskytuje vzdělávání ve třech uměleckých oborech – hudebním,
tanečním a výtvarném. Výuka probíhá v sídle školy v Lidické ulici,
vyučuje se i na dalších místech – MŠ Vítkov (zobcová flétna), SVČ
Budišov (dechové nástroje), ZŠ Melč (klavír), ZŠ Březová (výtvarný
obor).Ve škole vyučuje 17 pedagogických pracovníků, z toho 3 na
dohody o pracovní činnosti a 10 na zkrácený pracovní úvazek.
Střední škola, Vítkov - Podhradí a Střední škola, Odry byly sloučeny
a přejímající organizací se stala Střední škola Odry. Sloučená
škola má v letošním školním roce celkem 16 tříd a téměř 330 žáků.
Škola nabízí řadu oborů: Mechanik opravář motorových vozidel,
Karosář, Kuchař-číšník, Opravářské práce, Pečovatelské služby,
Kadeřník, Kosmetické služby, Prodavač, Výrobce textilií pro TONAK
Nový Jičín, Rekondiční a sportovní masér + nástavbové studium
Podnikání v denní i dálkové formě. Výuka autooborů i kuchařůčíšníků zůstala zachována ve Vítkově a v Podhradí. Podrobnější
informace naleznete na www.ssodry.cz nebo na školním Facebooku.
Lenka Sonnková

Středisko volného času Vítkov (SVČ) stále ještě přijímá děti do
zájmových útvarů, kterých je letos 39. Prozatím je počet dětí v ZÚ

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

Nabízím tyto služby:

Geometrické plány pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části
pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného
provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních
prací dle projektové dokumentace

DEN SENIORŮ
5. října - Kulturní dům Vítkov
9.00 hod. - malý sál
CHODEC, ŘIDIČ, CYKLlSTA
Vstup zdarma
17.00 hod. - výstavní síň
VÍTKOV A JEHO OKOLÍ - Vernisáž obrazů Dany Hrabovské
Vstup zdarma
18.30 hod. - velký sál
JAN VANČURA - PLAVCI - IRENA BUDWEISSEROVÁ
Vstupné: 150 Kč, senioři (60+) 50 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov

LEHKÁ STŘECHA S TRADICÍ

KLEMPÍŘSTVÍ
Radoslav LEHER
Klokočov 145
777 946 722

AKČNÍ CENY

JEDINEČNÁ
ČESKÁ STŘECHA
ZE SKANDINÁVSKÉ OCELI

VYSOCE
JAKOSTNÍ OCEL

NEJLEHČÍ STŘECHA
SATJAM JE Z HLINÍKU

Krásná, lehká a odolná. Taková je jemně
strukturovaná povrchová úprava PUREX™.
Jedná se o novinku v naší nabídce, která
má svůj původ v drsných skandinávských
podmínkách. Materiál nám dodává společnost
SSAB, specialista na inovativní ocelové
výrobky. Na trvanlivost a dlouhodobou
životnost se proto lze spolehnout. Zároveň
si můžete vybrat pro váš dům střešní krytinu
SATJAM Roof, Grande, Rapid a nově
i Taurus Premium a Arad Premium.

HLINÍKOVÁ STŘECHA
ZA NEJLEPŠÍ CENU

Střešní krytiny SATJAM vyrábíme také ze
slitiny ALUMAT tvořené hliníkem, hořčíkem
a manganem. Slitina je velmi pevná a zároveň
lehká, skvěle odolává povětrnostním vlivům
i korozi. Za příznivou cenu získáte moderní
střechu, na jejíž kvalitu si můžete vsadit.
Speciální SATJAM Záruka Plus bude chránit
vaši novou střechu po dobu až 40 let!*
POZOR, AKCE: Ke střeše
z ALUMATu získáte dotované vysoce jakostní
nerezové samovrtné šrouby SDT do dřeva.

VÝHODY ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY SATJAM
Garantovaná
mnoholetá záruka

Lehká střešní krytina
nezatěžující krov

Ekonomické
řešení střechy

Doprava
na staveniště

Kompletní střecha
včetně doplňků a okapů

11 proﬁlů střešní krytiny
v různých barvách

*SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na www.satjam.cz.

?

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

PRODEJ ZIMNÍCH PNEU
sezóna 2016 / 2017

pneu
pneu 155/70 R 13 AltimaxWinter+ 75T General Tire

cena s DPH
783 Kč

pneu

cena s DPH

pneu 195/55 R 15 Eskimo HP 85H Sava

1 643 Kč

pneu 165/65 R 14 Eskimo S3 79T Sava

1 048 Kč

pneu 195/55 R 15 Winter 85H Saetta

1 183 Kč

pneu 165/65 R 14 W442 79T Hankook

1 150 Kč

pneu 195/55 R 16 Snoways3 87H Lassa

1 756 Kč

pneu 165/70 R 13 79T SW40 Kingstar

716 Kč

pneu 195/65 R 15 91T Polaris 3 zimní Barum

1 048 Kč

pneu 165/70 R 13 Snoways II 79T Lassa

881 Kč

pneu 195/65 R 15 SW40 91T Kingstar

pneu 165/70 R 13 Winter 79T Saetta

813 Kč

pneu 195/65 R 15 Altimax Winter+ 91T General

1 021 Kč

pneu 165/70 R 14 Polaris 3 81T Barum

928 Kč

pneu 195/65 R 15 Eskimo S3+ 91T Sava

1 097 Kč

pneu 165/70 R 14 AltimaxWinter+ 81T General

910 Kč

pneu 195/65 R 15 Iceways 91T Lassa

1 285 Kč

pneu 165/70 R 14 Snoways II 81T Lassa

947 Kč

pneu 195/65 R 15 Snoways 3 91H Lassa

1 068 Kč

pneu 165/70 R 14 SW40 81T Kingstar

790 Kč

pneu 195/65 R 15 Snoways 3 95H XL Lassa

1 353 Kč

pneu 165/70 R 14 Winter 81T Saetta

876 Kč

pneu 195/65 R 15 W452 91T Hankook

1 130 Kč

pneu 165/70 R 14 WR D3 81T Nokian

1 067 Kč

888 Kč

pneu 195/65 R 15 Winter 91T Saetta

1 002 Kč

pneu 165/80 R 13 Polaris 3 83T Barum

889 Kč

pneu 195/65 R 15 WR D4 91H Nokian

1 513 Kč

pneu 175/65 R 14 Winter 82T Saetta

899 Kč

pneu 205/55 R 16 SP Winter Sport 4D 91H Dunlop

2 479 Kč

pneu 175/70 R 13 Winter 82T Saetta

846 Kč

pneu 205/55 R 16 91T W452 Hankook

1 623 Kč

pneu 175/70 R 14 Polaris 3 84T Barum

1 027 Kč

pneu 205/55 R 16 Polaris 3 91T Barum

1 462 Kč

pneu 175/70 R 14 Snoways 3 88T XL Lassa

1 081 Kč

pneu 205/55 R 16 Snoways 3 91H Lassa

1 467 Kč

pneu 175/70 R 14 Snoways II 84T Lassa

1 197 Kč

pneu 205/55 R 16 SW40 94T XL Kingstar

1 179 Kč

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

1 154 Kč

pneu 205/55 R 16 Winter 91H Saetta

1 241 Kč

976 Kč

pneu 205/55 R 16 WR A4 91H Nokian

1 977 Kč

pneu 185/55 R 15 Snoways II 82T Lassa

1 569 Kč

pneu 205/55 R 16 WR D3 91T Nokian

1 794 Kč

pneu 185/55 R 15 Winter 82T Saetta

1 147 Kč

pneu 205/55 R 16 WR D4 91H Nokian

1 951 Kč

pneu 185/60 R 14 82T Polaris 3 Barum

1 008 Kč

pneu 205/65 R 15 Winter 94T Saetta

1 293 Kč

pneu 185/60 R 14 82T Snoways Era+ Lassa

1 195 Kč

pneu 215/55 R 16 WR 93H Nordman

2 115 Kč

pneu 215/55 R 16 WR A3 97H XL Nokian

2 821 Kč

pneu 175/70 R 14 Winter 84T Saetta

pneu 185/60 R 14 Eskimo S3+ 82T Sava

989 Kč

pneu 185/60 R 14 Iceways 82T Lassa

1 245 Kč

pneu 215/65 R 16 W310 98H Hankook

2 720 Kč

pneu 185/60 R 14 Snoways 3 82H Lassa

1 045 Kč

pneu 215/70 R 16 W320A 100T Hankook

2 173 Kč

pneu 225/45 R 17 AltimaxWinter + 94H XL General

2 080 Kč

pneu 185/60 R 14 SW40 82T Kingstar

991 Kč

pneu 185/60 R 14 WR D3 82T Nokian

1 186 Kč

pneu 225/45 R 17 Snoways 3 91H Lassa

2 315 Kč

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

1 127 Kč

pneu 225/45 R 17 Winter 91H Saetta

1 414 Kč

pneu 185/60 R 15 W452 84T Hankook

1 174 Kč

pneu 225/45 R 17 WR D4 94H XL Nokian

2 923 Kč

pneu 185/65 R 14 Eskimo S3+ 86T Sava

1 139 Kč

pneu 235/55 R 17 Blizzak DMZ3 103Q XL Bridgestone

3 930 Kč

pneu 185/65 R 14 Snoways 3 86T Lassa

1 200 Kč

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

6 296 Kč

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

2 727 Kč

pneu 185/65 R 14 Winter 86T Saetta

999 Kč

pneu 185/65 R 15 Altimax Winter+ 88T General

1 059 Kč

pneu 215/65 R 16C EurovanWint 109R General

2 177 Kč

pneu 185/65 R 15 Eskimo S3+ 88T Sava

1 151 Kč

pneu 215/70 R 15C RW06 109R Hankook

2 232 Kč

pneu 185/65 R 15 Iceways 88T Lassa

1 315 Kč

pneu 225/65 R 16C WR C 3 112T Nokian

3 115 Kč

pneu 185/65 R 15 Snoways 3 88T Lassa

1 166 Kč

pneu 225/70 R 15C 112/110S WR C Cargo Nokian

2 373 Kč

pneu 185/65 R 15 Winter 88T Saetta

1 050 Kč

pneu 235/65 R 16 C Wintus 115R Lassa

2 989 Kč

pneu 185/65 R 15 WR D3 88T Nokian

1 245 Kč

pneu 235/65 R 16C Wintus 2 115R Lassa

2 617 Kč

pneu 195/55 R 15 85H Snoways Era Lassa

1 763 Kč

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

3 676 Kč

Ceny platné pouze do vyprodání zásob

PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS ZIMNÍCH PNEUMATIK
= PROMĚŘENÍ NOVOU 3D GEOMETRIÍ ZDARMA !
Zimní pneu můžete také zakoupit v našem obchodě AUTOSHOP,
Švermová 249, 749 01 Vítkov

AHOJ, PRÁZDNINY!

Konec prázdnin se blížil, školní rok už klepal na dveře a SVČ Vítkov,
p. o. pro děti připravilo na 27. 8. odpolední akci na rozloučení
s prázdninami s velkým překvapením nakonec.
Počasí nám přálo a děti si od 16.00 hod. mohly u nás na zahradě
vyzkoušet různá stanoviště, kde si procvičily hod na cíl, skákání
v pytli, jízdu na koloběžce a lanové překážky. Průběžně se děti
měnily na různé pohádkové bytosti, když si nechaly namalovat na
obličej různé zvířecí tváře. Kdo chtěl, mohl si zaskákat v našem
nafukovacím hradu a také si opéct párek. A pak přišlo očekávané
překvapení! Po osmé hodině večerní paní ředitelka Šárka Medunová
spolu se starostou města Vítkova Pavlem Smolku a místostarostou
Oldřichem Huškou slavnostně otevřeli letní kino. Postupně se
zaplnily všechny lavičky a ve 20.30 začalo promítání animovaného
filmu ZOOTropolis.
Věříme, že si u nás letní kino své příznivce najde a že se stane
oblíbeným místem, kde můžete za pěkného počasí strávit svůj
volný čas. Děkujeme paní Vysloužilové za celoodpolední i večerní
občerstvení a výborné bramboráky!
Květuše Skurková
pedagog volného času

JAKÝ BYL ŠKOLNÍ
V SVČ VÍTKOV?

ROK

2015/16

V minulém školním roce jsme otevřeli 39 zájmových kroužků,
které navštěvovalo celkem 442 dětí a mladých lidí. Kdybychom se
nemuseli počátkem roku vzdát fotbalových kroužků, měli bychom
ještě o 4 zájmové kroužky a 38 dětí více. To bylo důsledkem změny
financování středisek volného času v Moravskoslezském kraji, což
z mého pohledu nebylo šťastným řešením ani pro jednu stranu.
Věřím, že se v budoucnu najde řešení, které by umožnilo optimální
financování trenérů mládežnických sportovních oddílů.
Co se nám povedlo? Nově jsme otevřeli 2 zájmové kroužky s 26
dětmi v ZŠ a MŠ v Melči a 4 zájmové kroužky se 77 dětmi v ZŠ a
MŠ v Březové. Spolupráce byla oboustranně vítána, v ZŠ Březová
jsme pomohli zorganizovat příměstský tábor a po dohodě s řediteli
škol byl dětem a jejich rodičům prezentován kroužek lukostřelby pod
vedením pana Michala Matušky. Na největší úspěchy v zájmovém
vzdělávání dosáhly naše mažoretky pod vedením paní Potočárové,
které v září odjely naše město reprezentovat na MS v mažoretkovém
sportu do Poreče. Nesmíme však opomenout ani regionální, krajské
či okresní úspěchy našich mladých hasičů, divadelního souboru
Quo Vadis, úspěchy rybářského kroužku, lukostřelců.
V minulém školním roce jsme uspořádali 4 příměstské tábory pro 47
dětí, 3 pobytové tábory pro 84 dětí (dva v Klokočově, jeden v jižních
Čechách v Plané nad Lužnicí) a jeden ozdravný pobyt v jižní Itálii pro
44 dětí, ale i mládež a dospělé.
Dětem ze sociálně vyloučených rodin pomáháme v nízkoprahovém
zařízení začlenit se do běžného života, doučujeme je, děláme pro ně
různé besedy a připravujeme dílny, ve kterých se snažíme podpořit
jejich zájmy. K 31. 8. 2016 jsme měli celkem 92 aktivních členů.
Kromě pravidelné zájmové činnosti pro děti a mládež připravujeme
sportovní soustředění, víkendovky i jednorázové akce, abychom
uspokojili poptávku všech věkových kategorií. Musíme nejen
vzdělávat, ale také opravovat a investovat do pomůcek a zařízení.
Každoročně pořádáme celoměstské akce – Den dětí a Vítkovskou

lávku, které jsou u veřejnosti oblíbené a vyhledávané.
Zaměřujeme se také na spontánní činnosti, a proto hodně
investujeme do herních a cvičebních prvků jak v areálu SVČ,
tak v areálu sportovním. Z nadačních peněz jsme pořídili druhou
sadu venkovních fitness prvků, sponzorské peníze byly využity k
rozšíření herních prvků. Z peněz, které vytváříme vlastní činností,
jsme pořídili letní kino. Město Vítkov nás finančně podpořilo při
opravě tanečního parketu v areálu SVČ, brány u turistické základny
v Klokočově a připojení na veřejnou kanalizaci. Do konce letošního
roku nás ještě čeká oprava povrchu umělého i škvárového hřiště ve
sportovním areálu. Děkujeme zřizovateli - městu Vítkov, za podporu
v těchto inovativních krocích, které vedou k podpoře kvalitního
volnočasového vyžití všech obyvatel Vítkovska.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.
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KALENDÁŘ AKCÍ
3. – 9. 10.

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

4. 10.
14. 30 hod.

NÁBOR DO ŠACHOVÉHO KROUŽKU SVČ
pod vedením p. Jančálka.
Kroužek je pro všechny děti od 8 let každé úterý
ve Středisku volného času Vítkov.
Zápisné: 200 Kč

4. 10.
17.00 hod.

ŠPANĚLSKO & PORTUGALSKO
Cestopisná přednáška Jiřího Máry.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál.

5. 10.

DEN SENIORŮ
Kulturní dům Vítkov
9.00 hod. - malý sál
CHODEC, ŘIDIČ, CYKLlSTA
Vstup zdarma
17.00 hod. - velká výstavní síň
VÍTKOV A JEHO OKOLÍ
Vernisáž obrazů Dany Hrabovské
Vstup zdarma
18.30 hod. - velký sál
Jan Vančura - Plavci - Irena Budweisserová
Vstupné: 150 Kč, senioři (60+) 50 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov.

6. 10.
14.30 hod.

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

6. 10.
17.00 hod.

ZAPOMENUTÁ MÍSTA NA VÍTKOVSKU
Tímto tématem nás provede Petr Zahnaš.
Vstupné: 20 Kč
Kulturní dům Vítkov.

8. 10.
9.00 – 11.30 h.

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

9. 10.
10.30 hod.

III. ROČNÍK PODZIMNÍHO KOLOZÁVODU
SVČ pořádá v parku pro děti od 7 do 13 let
závody na kolech. Součástí závodu bude pro
letošní rok také jízda zručnosti. Všichni účastníci
závodu musí mít povinné vybavení. Vítězové
v jednotlivých kategoriích získají pohár a diplom.
Všichni závodníci budou za účast odměněni
drobnou sladkostí.

12. 10.
14.00 hod.

TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce střelecký
turnaj v sokolovně. S sebou sportovní obuv.
Nejlepší střelce čeká diplom a odměna, pro
všechny zúčastněné bude připravena sladká
odměna.

12. 10
17.30 hod.

JAN TRACHTA – LÉKAŘI BEZ HRANIC
Autorské čtení a beseda
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál.

14. 10.
18.00 hod.

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Průběh divadelního představení připomíná
chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a
zároveň, když se vše daří, máte pocit, že se

dotýkáte hvězd. Situace, postavy, zápletky,
charaktery, písničky i tance, to vše se rodí až na
jevišti přímo ve světlech právě vznikajícího
představení. Herci a publikum se najednou v roli
scénáristů i režisérů propadají do světa fantazie,
do společného tvoření hry. „Milostný Trojúhelník“
tématicky čerpá ze života samotného.
(http://www.milostnytrojuhelnik.cz)
Vstupné: 160 Kč, předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov (tel. 556 312 255)
15. 10.
15.00 hod.

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

18. 10.
17.00 hod.

NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
Přednáška autora literatury faktu Milana Zachy
Kučery
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – Multifunkční sál.

21. 10.
14.30 hod.

ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM
EDITORU PHOTOSHOP
Počítačová učebna SVČ Vítkov. Akce je určena
pro děti od 9 let. Máte doma plno různých fotek
a chcete si je trochu vylepšit? Naučíte se retuš,
změnit barvu očí, vlasů, anebo upravit krajinu a
různé jiné věci. S sebou si vezměte flashdisk, na
kterém budete mít své fotografie. Určitě zažijete
plno zábavy.

21. 10.
15.00 hod.

ZÁVODĚNÍ NA AUTODRÁZE PRO KLUKY
A DĚVČATA
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské závody,
které budou odstartovány na naší autodráze.
Přijďte a vyzkoušejte si ježdění a ovládání
autíček. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Na malé závodníky čeká sladká odměna.
Startovné: dobrovolné

26. – 27. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY S MIMONI
Středisko volného času svolává mimoně od 1. tř.
– 5. tř., kteří jsou odvážní, rychlí a chtějí prožít
dobrodružství. Sraz: 26. 10. od 7.00 – 8.00 hod. v
sokolovně, končíme 27. 10. v 16.00 hod. v
sokolovně. Program: středa - výlet mimoňů do
Budišova, návštěva břidlicového muzea, stezka
odvahy. Čtvrtek – mimoni řeší záhadu,… S sebou:
spacák, polštářek, hygien. věci, sportovní přezutí,
jídlo a pití na celý den, středeční večeře a
čtvrteční jídlo již bude zajištěno. Jídlo a pití dejte
dětem do malého baťůžku, který si děti vezmou s
sebou na výlet. Cena podzimních prázdnin: 185
Kč. Své dítě přihlaste nejpozději do 21. 10. 2016.

4. 11.
17.00 hod.

FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním
lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow
-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese
SNOW FILM FEST 2016. Je to bratrský festival
Expediční kamery. Sál Městské knihovny Vítkov.
Vstupné: děti do 15 let zdarma, ostatní 50 Kč.

5. 11.
18.00 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz na zahradě Střediska volného času Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
Budeme hledat pohádkové postavičky v parku.
Za splnění úkolů dostanou děti sladkou odměnu.
Teple se oblečte. S sebou lampiónek. V případě
deštivého počasí bude akce zrušena.
17. 11.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE

28. 11.

KHALIF „WAILIN“ WALTER
Jazzový koncert
Kulturní dům Vítkov

Program na měsíc říjen NZDM Tunnel Vítkov
4. 10.
Beseda – „Proč chodit do školy“
5. 10.
Filmové odpoledne - „Jen počkej zajíci“
11. 10.
Beseda – „Jak přežít školu“
17. 10.
Taneční odpoledne - Hip –Hop
18. 10.
Den otevřených dveří NZDM + SASRD
19. 10.
Filmové odpoledne - Doba ledová Mamutí drcnutí
20. 10.
Volný čas - výroba dráčků na drakiádu
25. 10.
Drakiáda
31. 10.
Taneční odpoledne - Nike dance

24. 11.

JÍDLO JAKO LÉK (NEBO JED)
Přednáší Mgr. Kamila Kokešová, vyučující
biologie a chemie. Co všechno strava v našem
životě ovlivňuje a způsobuje? Jak moc je strava
důležitá? Může mít jídlo vliv i na naši psychiku
nebo prospěch žáků ve škole? Lze se uzdravit
pouhou změnou stravy? Jak souvisí zdravotní
potíže se způsobem našeho myšlení. Odpovíme
si nejen na tyto otázky, ale také si přiblížíme
rozdílný pohled západní a východní medicíny na
člověka a jeho choroby. Nebudou chybět ani
praktické ukázky, jak a z čeho si zdravý pokrm z
hlediska čínské medicíny jednoduše připravit.

VÍCE INFORMACÍ NA TEL. 556 303 375

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
zve všechny, kteří se cítí mladí duchem, na přednáškový cyklus
COGITO ERGO SUM - „Myslím, tedy jsem“
Začátek 16:00, multimediální učebna v 1. patře (MULTI 1) budovy
na Komenského 754
13. 10.

CÍSAŘOVNA SISSI A JEJÍ DĚTI
Přednáší Mgr. Hana Vejvodová, vyučující
dějepisu. Posluchači se blíže seznámí s
problematickým manželstvím císařovny Alžběty
Bavorské, nazývané Sissi, s Františkem Josefem
I., se zdravotními problémy spojenými s anorexií,
ale také s tím, jak císařskou rodinu ovlivnila
sebevražda korunního prince Rudolfa. Dozví se
řadu informací také o Sissiině tragické smrti, i
osudech jejích dcer a snachy Stefanie (Štěpánky)
Belgické.

3. 11.

HOLOCAUST
Přednáší Mgr. Michaela Škrabalová, vyučující
dějepisu a jazyka českého Přednášející se na
základě absolvovaných seminářů pro pedagogy
přímo v Památníku Terezín a v Ravenstrübucku
pokusí posluchače blíže seznámit s úlohou
Terezína během 2. světové války. Na fotografiích
budou představena nejdůležitější místa v
Terezíně, popsán vývoj ghetta, zmíněny známé
osobnosti, jež si Terezín zažily.

Uzávěrka příštího čísla je 21. října 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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