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Eur o r egion Silesia
13. června se uskutečnilo v Opavě v kulturním domě Na rybníčku
slavnostní zasedání Euroregionu Silesia u příležitosti 15 let vzniku tohoto sdružení. Zasedání se zúčastnili zástupci české i polské
části euroregionu. Naše město je dlouholetým aktivním členem tohoto sdružení.

Vítkova a Kalet, které bychom z našeho městského rozpočtu nebyli schopni uskutečnit. V těchto dnech byl městu schválen desátý
projekt, který bude dotován ﬁnanční částkou 7 093 EUR.
Pavel Smolka
starosta města
Ocenění „Nejúspěšnější žadatel“

Na tomto setkání se hodnotilo uplynulé období a také jsme byli
seznámeni s výhledem činnosti v budoucím plánovacím období.
Prostřednictvím euroregionu protékají nemalé ﬁnanční prostředky,
které jsou čerpány jak na české, tak na polské straně. Veškeré aktivity, které jsou podporovány, totiž musí mít přeshraniční dopad. Žadateli mohou být nejenom obce a města, ale také různé organizace
či spolky. V současné době končí období, kdy bylo možno využít
prostředků z fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013.
Na setkání byli vyhodnoceni nejúspěšnější žadatelé. Mezi obcemi
a městy obsadil Vítkov první místo s 9 realizovanými projekty, které
byly podpořeny částkou 152 883 EUR (cca 3 822 tis. Kč). Nejúspěšnější organizací byla vyhlášena ZŠ Vítkov Komenského s 6
realizovanými projekty a ﬁnanční dotací 132 694 EUR.
Realizaci projektů v našem městě mělo na starosti zejména oddělení kultury pod vedením paní Olbertové. Projekty jsme realizovali
společně s naším partnerským městem Kalety. Do těchto aktivit
se postupně zapojily stovky občanů z obou měst. Z uskutečněných projektů bych namátkou vzpomenul Den Vítkova v Kaletách
a Den Kalet ve Vítkově, vánoční a velikonoční dílny, kurzy paličkování a košíkářský kurz, akce pro sportovce, rodiny s malými dětmi
a různé spolky, turistické aktivity a mnohé další. V současné době
se buduje břidlicová stezka v obci Zálužné a okolí. Ze získaných
prostředků byla opravena kaplička v Nových Těchanovicích a kamenné křížky na Veselce a v Nýtku.
Získané prostředky nám umožnily realizovat aktivity pro občany

Základní škola v Komenského ulici se
řadu let zajímá
o dotační tituly
z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polsko. V průběhu
monitorovacího
období 2007 2013 zrealizovali dosud 29
aktivit v šesti
velkých projektech – Spolupráce
bez
hranic III. (6
aktivit), Přírodu
si musíme chránit (5 aktivit),
Žijeme
sportem (5 aktivit),
Poznáváme
hory z české a polské strany (2 aktivity), Voda pro život
(7 aktivit) a Dějiny umění jinak (4 aktivity). Celková výše poskytnuté dotace činila 132 000 Eur (3.300.000,- Kč). Aktivity realizované
v rámci projektů nepochybně přispěly k upevnění česko – polských
partnerských vztahů, skutečných přátelství nejen mezi dětmi,
a rozvoji spolupráce v oblasti výchovy, vzdělávání, sportu, kultury,
umění a ekologie na úrovni základních škol.
Ocenění, které převzali z rukou Správce Fondu mikroprojektů
v Euroregiounu Silesia, bylo příjemným završením usilovné práce
žáků a učitelů nad projekty a impulsem pro zpracování sedmého
projektu.
Foto: Euroregion Silesia
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K rá tc e z rad n i ce
Rada města Vítkova zasedala v červnu dvakrát a zastupitelstvo
města jednou. Rada města na svém jednání 4. června schválila
smlouvu o poskytnutí dotace Slezské diakonii Opava na úhradu
provozních nákladů Poradny rané péče Matana, která slouží rovněž i našim občanům, smlouvu o umístění a provozování kontejnerů sloužících ke sběru oděvů, obuvi a textilu se společností PPHU
Wtórpol a smlouvu o výpůjčce kontejnerů na separovaný odpad
s ﬁrmou Ekokom. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím ZŠ Komenského na podporu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s názvem „Příroda na dosah“ ve výši 80 tis.
Kč. Schválila smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP na stavbě Energetické úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově, která se bude realizovat ve druhém pololetí. Současně vyhlásila výběrové řízení na dodavatele této akce.
Byla také schválena smlouva s Exekutorským úřadem Opava na
vymáhání pohledávek od našich dlužníků. V závěru rozhodla nevyžadovat navýšení nájemného z pronájmu Hasičské zbrojnice ve
Vítkově pro rok 2013.
Na svém druhém zasedání 25. června projednala rada města 44
bodů programu. Schválila Organizační řád Městského úřadu Vítkov s účinností od 1. 7. 2013. Souhlasila se zřízením kontaktního
místa pro vydávání Senior slevenek, které si budou moci zakoupit
senioři na odboru sociálních věcí MÚ Vítkově. O termínu zahájení
prodeje a výhodách s tím spojených budeme informovat v příštím
zpravodaji. Schválila smlouvu na zpracování podkladů a přípravu
pro vydání publikace o chovu slezského norika v Klokočově mezi
městem Vítkov a Ing. Ivanem Petrtýlem. Schválila bytový pořadník
na druhé pololetí 2013 a smlouvu o dílo s TS Vítkov na stavbu nového oplocení Střediska volného času ve Vítkově. Vyhlásila záměr
na pronájem nebytových prostor na Vodní ul., bývalá oční optika.
Vyhlásila výběrové řízení na veřejné zakázky Pořízení technického
vybavení sběrného dvora, stavební práce – sběrný dvůr a Pořízení
technologie pro kompostárnu Vítkov – Nové Těchanovice. Vzala
na vědomí nabídku nepotřebného majetku od ZŠ Komenského
a uložila jeho vyřazení. Schválila dodatek č. 3 k zásadám pro stanovení příplatku za vedení organizací a platové výměry ředitelkám
Základní školy a gymnázia Vítkov a Střediska volného času Vítkov. Schválila mimořádné odměny ředitelům škol a souhlasila se
smlouvami o výpůjčce na movitý a nemovitý majetek mezi Moravskoslezským krajem a ZŠ a gymnáziem Vítkov a také s navýšením
kapacity školní družiny. Schválila nájemní smlouvy na pronájem
pozemků, dodatek č. 10 k pojistné smlouvě související s organizačními změnami v našich školách a dohodu o způsobu realizace
stavby a úhradě nákladů rekonstrukce střechy, zateplení a výměnu
oken v 5. a 6. podlaží na náměstí J. Zajíce, čp. 14 - 15. K 30. 6.
2014 zrušila pravidla pro poskytování příspěvků na opravu fasád
domů na náměstí J. Zajíce, které vydala v roce 2004. Schválila
poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Českobratrské církvi evangelické na opravu kamenné zídky kolem modlitebny a 6.660 Kč
Českému rybářskému svazu na setkání rybářů partnerských měst
Vítkova a Kalet. Schválila úhradu správních poplatků souvisejících
se zrušením Nadačního fondu Ceny Jana Zajíce. Nadační fond nedisponuje žádnými ﬁnančními prostředky a jeho udržování je na
bedrech města, které poslední dobou ﬁnancovalo všechny akce
související s činností tohoto fondu. Zrušení se nedotkne udílení
ceny Jana Zajíce, které bude pokračovat i v dalších letech.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 26. června, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč občanskému sdružení Elim o.s.
Opava na činnost související s výkonem sociálně aktivizační služby. Schválilo provedení výsadby 6 kusů sakur na severovýchodní
straně náměstí J. Zajíce. Výsadba je v souladu s již schváleným
projektem rekonstrukce tohoto náměstí a proběhne nejpozději do
konce příštího roku. Schválila přijetí dotace 9.131 EUR na realizaci
aktivit mikroprojektu „Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“ od Regionu Bílé Karpaty a přijetí dotace
29.856 EUR na projekt „Dědictví břidlice“ z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika. Souhlasilo s vy-

řazením nepotřebného majetku TS Vítkov a ZŠ Vítkov, Opavská
ulice. Schválilo ručitelský závazek města jako spoluvlastníka bytového domu čp. 687 - 688 a úhradu podílu města na jeho rekonstrukci. Souhlasilo s celoročním hospodařením města Vítkova za
rok 2012, a to bez výhrad. Schválilo darovací smlouvy na movitý
a nemovitý majetek Gymnázia Vítkov, kterými Moravskoslezský
kraj tento majetek převádí na město Vítkov. Na krytí předﬁnancování dotačních investičních akcí byl schválen úvěr od Komerční
banky ve výši 5 mil. Kč. Tento úvěr bude splacen ihned po obdržení dotací. Na ﬁnancování investičních akcí města v roce 2013
byl schválen úvěr od Komerční banky ve výši dalších 5 mil. Kč.
Bez těchto prostředků bychom nebyli schopni realizovat plánované
a potřebné investice. Například jen pro realizací kruhového objezdu a stavby s tím související po nás požaduje SSMSK předběžně
spoluúčast 5,844 mil. Kč. Předpokládáme, že tato částka může
být snížena výběrovým řízením, ale na druhou stranu se mohou
objevit i nečekané komplikace. Možná celá tato částka nebude
potřebná již letos, ale musíme být připraveni. Úvěr bychom mohli
uhradit prodejem plynovodu v Klokočově. Očekáváme minimální
nabídku vyšší než 10 mil. Kč. Bylo schváleno rozpočtové opatření
č. 3/2013. Byla projednána žádost Římskokatolické farnosti Vítkov
o ﬁnanční podporu na regeneraci kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově. Celková oprava má stát 9,725 mil. Kč. Farnost obdrží dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Moravskoslezsko ve výši 85% celkových uznatelných nákladů.
Zbytek musí doložit z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo rozhodlo
o poskytnutí dotace na tento účel ve výši 500 tis. Kč s tím, že
v letošním roce poskytne částku 100 tis. Kč a v příštím roce zbytek. Vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Venkovský mikroregion Moravice
a schválilo závěrečný účet jeho hospodaření za rok 2012. Vzalo
na vědomí zprávu ﬁnančního výboru a kontrolního výboru. Schválilo plán práce kontrolního výboru na druhé pololetí 2013. Vzalo
na vědomí rezignaci pana Mgr. Tomáše Odstrčila na funkci člena
kontrolního výboru a zvolila místo něj pana Oldřicha Víchu. Závěrem byli zastupitelé seznámeni s dopisem náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, Ing. RSDr. Svatomíra Recmana,
v kterém nám sděluje, že již nepožadují, abychom si převzali Domov Vítkov. V domově budou poskytovány sociální služby jako
dosud.
Zdeněk Hegar
místostarosta
Rada města ve Vítkově vyhlašuje

ZÁMĚR

na pronájem nebytových prostor v budově ve Vodní ulici 636
ve Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č.2077/2 v k.ú. Vítkov
(původně optik)
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 na odbor služeb městského úřadu
Vítkov, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).
Připomínáme, že výběr bude prováděn na základě předložených písemných návrhů.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.
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BESIP - bezpečnost silničního provozu
Dopravní nehody představují vážné nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu, především pak pro děti. Pokud se děti
seznamují se základními informacemi, jak se v silničním provozu
chovat, toto nebezpečí se značně snižuje. Proto se prevenci bezpečnosti silničního provozu (BESIP) zaměřené na školní mládež
věnuje značná pozornost.
Každoročně mají všechny školy v obvodu města Vítkova možnost
zapojit se do celostátně organizovaného programu dopravní výchovy, a to do soutěže pro začínající cyklisty, kde děti získávají
znalosti a dovednosti potřebné k samostatné účasti v provozu na
pozemních komunikacích. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy.
Vedle dopravní výuky na jednotlivých školách organizuje Městský

úřad ve Vítkově, odbor služeb, výchovu dětí na dopravním hřišti
v Odrách, které nabízí široké možnosti využití. Základním prvkem
je dopravní hřiště s autocvičištěm, které slouží k zajištění praktické části dopravní výchovy. Tematicky je plocha rozdělena na dvě
části. První je určena především pro dopravní výchovu cyklistů,
a druhá pro dopravní výchovu motoristů. Naše školy vysílají žáky
čtvrtých a pátých tříd, kteří po absolvování výuky získávají průkaz
cyklisty.
Městský úřad ve Vítkově, odbor služeb, hodlá uvedené akce dále
podporovat a tím přispívat k rozšíření prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména u našich dětí.
JG

Městská policie v květnu 2013
Správnímu orgánu byl postoupen spis s podezřením ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, kterého se měl 5. května
v časných ranních hodinách dopustit 32letý občan Vítkova, když
hrubým jednáním i slovně napadl obsluhu jedné z provozoven
v okolí autobusového nádraží ve Vítkově. Přivolaní strážníci událost na místě zadokumentovali. Muži v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 20.000,- Kč.
Stejného přestupku se dopustil 51letý muž z Vítkova, který 8. května krátce po desáté hodině večerní v jednom z bytů v Budišovské
ulici slovně napadl svou spolubydlící a pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky se choval nepřístojně. Přivolaní strážníci se pokusili na místě sjednat nápravu, což se v době jejich přítomnosti
podařilo. Událost byla po zadokumentování postoupena správnímu orgánu.
Kolem jedenácté hodiny v noci 15. května přistihli strážníci při objížďce městem 26letého muže z Vítkova při močení na budovu kulturního domu v Dělnické ulici. Dotyčný, který krátce předtím vyšel
z jedné z provozoven, byl obviněn z přestupku znečištění veřejného prostranství. Za přestupek proti veřejnému pořádku mu nyní
hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.
Z přestupku vzbuzení veřejného pohoršení byl obviněn 43letý muž,
který se 17. května před polednem povaloval na chodníku v Opavské ulici ve Vítkově. Přivolaní strážníci provedli u muže kontrol-

ní měření na množství alkoholu v dechu, které vykázalo hodnotu
2,776 promile. Muž byl strážníky z veřejně přístupného místa „odklizen“ a za zjištěný přestupek mu byla uložena bloková pokuta
1.000,- Kč.
Neoprávněného užívání objektu v majetku města Vítkova se dopustil 36letý muž z Vítkova, který 21. května ve večerních hodinách
vnikl do neobývaného domu v Zemědělské ulici. Přivolaní strážníci
muže vykázali ven a zakázali mu další vstup do objektu. Za přestupek proti majetku mu hrozí u správního orgánu pokuta až do
výše 15.000,- Kč. Strážníci nechali objekt z důvodu bezpečnosti
opakovaně zajistit zazděním přístupové cesty.
Z přestupku proti majetku se bude u správního orgánu zodpovídat 69letý muž z Vítkova, který byl 30. května kolem druhé hodiny
odpolední přistižen v jedné z provozoven v Opavské ulici při drobné krádeži. MP Vítkov na místě zjistila, že muž se pokusil přes
pokladnu bez placení pronést zboží v celkové hodnotě 32,- Kč.
Ačkoliv zboží poté uhradil, odpovědnosti za přestupek nebyl zbaven. Strážníci mu na místě navrhli vyřešení přestupku v blokovém
řízení, což však odmítl.

Nové kontejnery ve městě
Občané mají od června možnost bezplatně umístit obnošené oděvy,
obuv a textil do nových sběrných nádob (na fotograﬁi kontejner vlevo)
ve městě a okolí.
Kontejnery naleznete na těchto místech:
Vítkov, ul. Oderská č.p.176
Vítkov, parkoviště (nemocnice)
Vítkov, ul. Fučíkova (obchod)
Vítkov, ul. Selská (kotelna)
Vítkov, ul. Budišovská č.p.495
Vítkov, ul. Wolkerova (lékárna)
Vítkov, ul. Opavská č.p.685
Klokočov, obchod
Jaké jsou důvody zavedení separačních nádob?
Pozitivní vliv na životní prostředí vyplývající ze sběru tříděného odpadu a
100% využití a recyklování použitých oděvů. Pomoc potřebným, kterým
jsou prostřednictvím charitativních organizací předávány nejlepší kusy
oděvů. Finanční pomoc pro postižené děti realizovaná prostřednictvím
Nadace Eko Wtórpol pro postižené děti. Pracovní příležitost pro postižené.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov
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DĚDICTVÍ BŘIDLICE II.
naučná stezka o historii těžby břidlice v obci Zálužné a okolí

Název nově budované naučné stezky „Dědictví břidlice“ nebyl zvolen, jenom proto, že dobře zní, že může přilákat potenciální návštěvníky. Má také svůj hlubší smysl a význam. Vlastně má významů několik. Předně jde o dědictví doby před asi 350 – 300 miliony
let, kdy zdejší geologický útvar vznikal. A z té doby jsou do břidlicových vrstev uloženy také zbytky zkamenělých prehistorických
rostlin a živočichů. Dědictvím břidlice jsou vedle toho i technické
památky v podobě břidlicových hlubinných dolů. Dílo člověka,
vznikající v období uplynulých dvou století. Dědictvím břidlice je
také dědictví řemesla, dovednosti těžby a zpracování vytěženého
materiálu. Nejstarší těžba probíhala primitivním způsobem pomocí
jednoduchého nářadí, kopáním a lámáním v povrchových lomech.
Od první poloviny 19. století však těžba postupně sestoupila z povrchu do hlubin a majitelé dolů začali pokrývačskou břidlici dobývat
průmyslovým způsobem. Tam byla kvalitnější a nezvětralá surovina. Dědictví břidlice je také dědictvím zvláštní jedinečné přírody.
Mezi lesy a lukami tu nacházíme do přírody již začleněné šedivě
stříbřité haldy starých břidlicových dolů, porostlé zejména břízami
a jedinečnou květenou. V temných důlních chodbách a podzemních komorách zimují netopýři a zdejší doly jsou evropsky významnými lokalitami, chráněnými systémem Natura 2000. A v
neposlední řadě je dědictví břidlice také dědictvím kultury. Těžba
a zpracování břidlice ovlivnilo i kulturní a sociální charakter území. Zdejší horníci a zaměstnanci důlních podniků měli svou vlastní
kulturu. Slavili hornické svátky, uctívali světce – hornické patrony.
Také pokrývači, schieferdeckeři, měli svou vlastní kulturu a všichni
mluvili charakteristickým místním německým dialektem.
Výstavba naučné stezky Dědictví břidlice už začala a postupně se
v terénu mezi Mokřinkami a Novými Těchanovicemi začnou objevovat stojany s tabulemi a naučnými texty. Pracuje se také na
expozici Imaginária. Finišujeme i s posledními opravami záluženské kaple, která bude první srpnovou sobotu nově posvěcena.
O víkendu 21. – 22. září bude v rekreačním středisku Bílá Holubice
v Mokřinkách probíhat mezinárodní symposium přístupné všem
zájemcům z řad veřejnosti, tématicky zaměřené právě na břidlici
a její dobývání, především ve zdejší lokalitě. Toto sympozium po
odborné a organizační stránce zajišťuje občanské sdružení Zálužné. Začátek symposia bude v sobotu 21.9. v 9 hodin ve velkém
sále kulturního domu v Melči. Po referátové části bude následovat
zádušní mše za hrabata Razumovská v melčském kostele. Poté
bude od 14 hodin v areálu RS Bílá Holubice slavnostní otevření
Imaginária břidlice a provozu na naučné stezce s výkladem průvodců. Připraven je i bohatý doprovodný kulturní program. V neděli 22.9. bude symposium pokračovat od 9 hodin opět odbornou
částí v kulturním domě v Budišově n.B. a poté bude následovat
prohlídka Muzea břidlice. Autobusová doprava bude pro účastníky
a zájemce z řad veřejnosti zajištěna po oba dny z Vítkova. Bližší
podrobnosti o symposiu najdete na webových stránkách občanského sdružení Zálužné: http://os-zaluzne.webnode.cz/news/
naucna-stezka-dedictvi-bridlice/
Naučná stezka Dědictví břidlice bude součástí rodícího se širšího záměru, nazvaného Krajina břidlice. Tento projekt nyní vzniká
na základě iniciativy Střediska volného času Budišov n. Bud. Jeho
smyslem je vytvořit z oblasti Vítkovska a Budišovska turistický cíl,
jehož společným jmenovatelem bude právě místní fenomén – břidlice. Promyšleným způsobem zde budou propojeny stávající i nově
vznikající objekty, jako Muzeum břidlice v Budišově, Břidlicová naučná stezka v okolí Čermné a Svatoňovic, naše naučná stezka Dědictví břidlice s Imagináriem a hornickou kaplí v Zálužném s ubytovacími a stravovacími kapacitami a centry obou měst - Vítkova

a Budišova n.B.. Celý systém bude propojen značenými cestami
s odpočívadly, altány a informačními tabulemi.
Petr Zahnaš
místopředseda o.s. Zálužné

STOLAŘSTVÍ MELČ

PAVEL LAZECKÝ
Zakázková výroba
- kuchyňských linek,
- vestavěných skříní,
- obývacích, dětských pokojů atd.,
- kancelářského nábytku.
Tel: 604 434 625, 734 459 987
Email: studiolazecky@seznam.cz
Adresa: Melč 55, 74784
www.studiolazecky.cz

3D návrhy zdarma
Solidní ceny a výborná kvalita

Dotace 2013
Termín pro podání žádostí o dotace do II. výběrového kola
roku 2013 je stanoven do 31. 7. 2013.
Na co lze dotaci poskytnout? Dotaci lze poskytnout pouze na
akce a činnosti, které budou probíhat na území města a jeho místních částí, příp. na akce, které budou naše město reprezentovat
v tuzemsku či v zahraničí.
Kdo může o dotaci požádat? O dotace mohou požádat fyzické
osoby podnikající a právnické osoby, které jsou registrované (mají
přidělené IČ) a vedou účetnictví. Tito žadatelé musí čestným prohlášením rovněž doložit, že nemají vůči Městu Vítkovu a jím zřízeným organizacím žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Žádosti musí být předloženy písemně na příslušném formuláři a ve
stanoveném termínu. Razítko podání je rozhodující pro dodržení
termínu podání. Jeden subjekt může podat maximálně 3 žádosti
o dotaci.
Bližší informace, pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici u sl.
Hájkové, kanc. č. 105 (pokladna), na informačním centru, nebo
na internetových stránkách města: http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/ﬁnancni-odbor/
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Svaz zdravotně postižených občanů Vítkovska
Ve Vítkově pracuje více jak stočlenná organizace zdravotně postižených občanů sdružená ve Svazu postižených civilizačními
chorobami.
Cílem naší organizace je aktivizovat občany se zdravotním postižením pravidelnými volnočasovými a vzdělávacími aktivitami, které
napomáhají zlepšit jak fyzický, tak i psychický stav.
Co vlastně děláme?
Nejčastěji organizujeme pro členy zájezdy po památkách naší
vlasti, účastníme se do ozdravných pobytů v Čechách i na Slovensku, chodíme na výšlapy do okolí Vítkova. Snažíme se o to, aby
se mohlo zapojit co nejvíce členů, proto kombinujeme pěší trasy
s dopravou vlakem nebo autobusem. Daří se nám to, dokonce
s námi jezdí i nečlenové svazu.
Dále pořádáme soutěžní odpoledne, kde disciplíny vždy připravíme tak, aby se mohli zapojit i fyzicky méně zdatní členové.
Pravidelně jednou za měsíc hrajeme bowling a dvakrát za rok
máme utkání se členy organizace v Budišově nad Budišovkou.
Kromě našich místních soutěží absolvujeme také soutěže na
okresní úrovni. Jedná se např. o okresní soutěž v kuželkách a soutěž „Udělej sám něco pro své zdraví“.
Musíme si přiznat, že někdy se nám v soutěžích daří více a jindy
méně. Nejde ovšem o to, abychom vyhráli, přestože to potěší, ale
především se chceme zúčastnit a dokázat, že na to stačíme.
Jsme pravidelnými účastníky akcí pořádaných MěÚ Vítkov a Městskou knihovnou Vítkov.
Výčet akcí, které pro členy děláme, je mnohem delší. Nově jsme
navázali spolupráci s Domovem Vítkov. Už v říjnu loňského roku
jsme se společně pustili do akce „Týden pro seniory“. Dále bych
zmínila další společné akce: Mikulášské hrátky, Hra v kostky, Teplákový bál, Člověče, nezlob se, Slet čarodějnic a čarodějů ...
Poslední akcí bylo soutěžní odpoledne 30. května, které připravili

SEZONA
NA
KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA:
10.00 hod. - 19.00 hod.
CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ: dospělí
40,- Kč
děti do 15 let
20,- Kč
důchodci, studenti 20,- Kč
děti do 6 let
zdarma
ZTP, ZTP/P
20,- Kč
průvodce ZTP/P
zdarma
PŮJČENÍ LEHÁTKA:
10,- Kč/den
Místní školy a školky v rámci plavecké výuky platí hromadné
vstupné (nad 10 osob) ve výši 5,- Kč/žák, pedagog a dozor
ZDARMA. Ceny platí v období školního roku.
Z hygienických důvodů není možno používat na koupání v bazénu plavky s dlouhými nohavicemi (bermudy), legíny, šaty,
sukně, trička a košile.
Odpovědná osoba: Pataki Jan
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel. 556 300 695

členové našeho svazu pro klienty Domova Vítkov. Soutěže, kterých
se zúčastnilo 40 klientů Domova Vítkov a členek svazu, byly zaměřeny na zručnost a posílení paměti. Pět nejlepších bylo odměněno
cenami. Na závěr odpoledne si účastníci pochutnali na grilovaných
klobásách a dobrou náladu nezkazilo ani deštivé počasí.
Poděkování patří především vedení a také zaměstnancům Domova Vítkov za nabídnutou spolupráci, přípravu zábavného odpoledne a v neposlední řadě i členům našeho svazu za pomoc a aktivní
účast.
Už teď se těšíme na další vzájemnou spolupráci.
MaKr

Vítkovská lávka
již 3. sr pna!
Po loňském úspěšném „návratu“ Vítkovské lávky připravují její pořadatelé - SVČ Vítkov a TS Vítkov - další ročník.
Jaká bude letošní „lávka“?
Letos bude s Tabáky – Kabáty revivalem. Místem konání je samozřejmě koupaliště ve Vítkově. Výše vstupného zůstává ve výši
50 Kč a pro děti, které měří do 120 cm, bude vstup do areálu
zdarma.
Bude letošní „lávka“ něčím nová?
Ano, oﬁciální program tentokrát začne již ve 13,30. Soutěž zahájíme přejezdem přes lávku na trakaři, pak na kole a jako poslední proběhne zápolení družstev, do kterých se nám loni přihlásilo
6 týmů. Počet soutěžících v přejezdu přes lávku nebude omezen,
soutěžní týmy však letos omezíme jen na 4, takže bude rozhodovat rychlost už při přihlášení družstev. Vítězové se mohou těšit na
pěkné ceny. Program letos opět moderuje Honza Gavelčík z Rádia
Čas a doprovodný program pro děti i dospělé proběhne v duchu
Divokého západu.
Jaký bude program?
Návštěvníci se mohou těšit na kapely Come play z Opavy, Schellinger revival a zmíňované Tabáky, večer na taneční zábavu s ohňovou show. Kromě toho jsme do programu zařadili ekvilibristiku
s kolty, country tance i s výukou, trikové lasování, show s honáckými biči, které si pak nejen děti mohou vyzkoušet, též mohou využít
skákací hrad, jízdu na minikrosu atd.
Šárka Medunová
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20 x 365 – 20 let spolupráce partnerských měst Vítkov a Kalety

V červnu jsme
ukončili projekt 20
x 365 – 20 let spolupráce
partnerských měst Vítkov
a Kalety.
Poslední
aktivitou, kterou jsme
pro občany našich
měst připravili, bylo
červnové setkání
ve Vítkově. Jsme
rádi, že pozvání
přijaly také dechové orchestry, které svým vystoupením přispěly
ke slavnostní náladě.

První českou dechovou kapelu založil v roce 1894 v Hradci nad
Moravicí Petr Kvasnička, místní krejčí. Kapelu tvořili výhradně čeští hudebníci. Ve Vítkově vystoupila pod vedením Karla Müllera.

Poprvé se ve Vítkově představil dechový orchestr z Tarnowskich
Gór, města s dlouholetou hornickou tradicí, kde se v minulosti těžilo olovo, stříbro, zinek a železo. Orchestr řídil Miroslaw Miś.

Dopolední blok programu byl určen především dětem. Kouzelnice
Radana a víla Kalupinka se postaraly o dvě hodiny plné her, soutěží a kouzlení.
Program zahájila děvčata ze Základní školy na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově. Své vystoupení si nacvičila pod vedením paní Jany
Frydryškové.

Dechový orchestr z partnerského města Kalety má za sebou již
víc než 85 let zkušeností. V jeho čele stojí již 27 let jeho umělecký
vedoucí a dirigent Marian Lisiecki.
Právě Marian Lisiecki společně s Leošem Váňou a Vojtěchem Bublíkem stáli u zrodu dnes již dvacetileté spolupráce orchestrů z Kalet
a Vítkova. Věříme, že tato spolupráce mezi oběma orchestry se
bude i nadále úspěšně rozvíjet.
Blok vystoupení dechových orchestrů zakončil Dechový orchestr
Základní umělecké školy ve Vítkově pod vedením pana Miroslava Bučánka. Orchestr byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem
Františkem Šustkem ze Spálova. Od té doby se v něm vystřídaly
stovky muzikantů a několik dirigentů.
Od roku 1974 až do roku 2008 byl uměleckým vedoucím a dirigentem Vojtěch Bublík.
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Country Kavalérie ze Svobodných Heřmanic dokáže vytvořit skvělou atmosféru. Zpěvačka Bea Dostálová nadchla svým krásným
hlasem. V této kapele ani zvukař nestojí stranou a během zvučení
se stihne postarat o dobrou zábavu okolního publika.
K příjemnému odpoledni přispěli také prodejci se skvělou nabídkou medoviny, včelařova mlsu, medu, grilovaných klobás, makrel,
zmrzliny a dalších pochutin.

Mažoretková skupina INEZ z partnerského města Kalety vystoupila ve Vítkově již poněkolikáté.
Mažoretky měly za sebou velmi náročné období, kdy v posledních
týdnech vystupovaly nejen ve svém domovském městě Kalety, ale
zúčastnily se soutěží na Čantorii, v Zielonej a velkou událostí byla
účast na 15. mistrovství polských mažoretek v Opoli, kde barvy
Kalet hájily hned v několika kategoriích.

Cimbálová muzika má pět členů, kteří spolu hrají od roku 2005. Jejich repertoár tvoří folklór, lidové písně a koledy převážně z Opavského a Těšínského Slezska, ze sousedního Lašska, Valašska,
Slovácka, Podluží, Moravských Kopanic a Slovenska.

Součástí programu byly také dvě výstavy. Výstava prací mladých
origamistů zaujala nejen místní návštěvníky, ale také naše hosty
z Polska.

Ve vestibulu byla připravena výstava o dvaceti letech spolupráce
partnerských měst Vítkov a Kalety. Bylo příjemné sledovat reakce
návštěvníků, kteří se na fotograﬁích našli a vzpomínali na již proběhlé společné projekty.
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VIII. ročník výstavy voříšků a psů bez PP
8. června proběhl v areálu Kynologického klubu Vítkov již 8. ročník
Výstavy voříšků a psů bez průkazu původu. Protože dobré počasí
je základním předpokladem úspěchu akcí, pořádaných pod širým
nebem, s povděkem jsme přivítali sluníčko. Po dlouhém „období
dešťů“ jsme si užili opravdu krásný den.
Letošního ročníku se zúčastnilo 57 vystavovatelů z celé Moravy,
z toho 11 z Vítkova a jeho nejbližšího okolí.
Hned v úvodu byli oceněni nejvzdálenější a nejbližší účastník, první přihlášený a nejmladší psovod výstavy. Následovala přehlídka
účastníků rozdělených do dvou kategorií voříšků a šesti kruhů psů
bez průkazu původu. Posuzování se letos ujali paní Lenka Galová
a pan Karel Sedláček, oba zkušení vystavovatelé, chovatelé a kynologové a paní Renata Wavříková, členka našeho klubu.
Diváci mohli kromě kouzelných kříženců vidět pestrou škálu psích
plemen: čivavy, pudlíky, kokršpaněly, knírače, početnou skupinu
teriérů, bígly, rhodéského ridgebacka, briarda, border kolie, několik
zlatých retrívrů a bernských salašnických psů, německé, australské, či středoasijské ovčáky a největšího ze všech, dobráckého
leonbergera Nera.
V každém kruhu byli oceněni první tři. Z vítězů jednotlivých skupin
byl pak vybrán nejkrásnější voříšek, a to Black paní Lady Rejnmanové z Příbora, a nejkrásnější pes bez PP anglický kokršpaněl Tobi
chovatelky paní Terezy Zatloukalové ze Šternberka.
S využitím diváckého „potleskoměru“ byl pak oceněn mladý kříženec Black jako absolutní vítěz letošní výstavy.
Posledním bodem hlavního programu byl ještě výběr nejkrásnějšího veterána, kterým se stal voříšek Rex paní Ludmily Kováčikové z
Opavy. Ani ostatní psí veteráni ovšem nepřišli zkrátka.
Následovaly doplňkové akce – dvě z nich byly oblíbené sportovní
soutěže „Nebeský skok“, kde zvítězila Barbora Dlabajová s fenkou
Májou, a „Týmový běh“, ve kterém zvítězila fenka Sally s Ondřejem Horňákem. Novou kreativní soutěží byla soutěž „Pán a pes“,
v níž mohli uchazeči o titul předvést všemožné dovednosti, které
se svým hafíkem zvládají. Tady si srdce poroty i diváků získal pan
Rudolf Dobrozemský s fenkou Lus z Ostravy-Poruby, kdy se pán
převlékl za psa, protože údajně nemá rád, když lidé dělají ze psů
kašpárky a pak spolu předvedli krásnou souhru pána a psa.
Psem sympatie se stala po anonymním hodnocení diváků i vystavujících fenka bígla Sally majitelky Miroslavy Grulichové.
Několik vystavovatelů přenechalo své výhry v podobě krmiva psímu útulku ve Vítkově, který obhospodařuje městská policie. Krmiva
jsme předali přímo v areálu útulku, podívali jsme se na nové psí
přírůstky a popřáli všem umístěným psům brzké nalezení nového

majitele.
Akce se vydařila, organizace byla skvělá a díky velkému množství
sponzorů mohli být vítězové bohatě odměněni. Zkrátka však nepřišli ani ostatní vystavovatelé.
Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom
výstavu nemohli pořádat, všem posuzovatelům psích krasavců,
jejichž rozhodování nebylo zdaleka lehké, paní Drahomíře Wetterové, která celou výstavu dokonale moderovala, organizátorům celého psího dne – členům vítkovského kynologického klubu
a samozřejmě všem účastníkům, jejichž hodnocení můžete najít
v návštěvní knize webových stránek http://www.zkovitkov.cz/.

RAPORT O VELKÉ VÁLCE
Česká televize připravuje ke stému výročí první světové války
dokumentární cyklus Raport o Velké válce. Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, fotograﬁe i další památky vašich dědečků - vojáků, kteří se zúčastnili
bojů.
Pátrejme společně s historiky po jejich osudech.
Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvořákova 18,
728 20 Ostrava, e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

Zprávy ze ZŠ v Komenského ulici
Velké úspěchy našich žáků
Atletika
Velmi výrazného sportovního úspěchu dosáhl žák naší školy Stanislav Brožek z 9. A třídy. 14. června se probojoval na republikové
ﬁnále v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů do Prahy. Stáňa vyhrál krajské kolo v Opavě v kategorii jednotlivců, žáků narozených v roce 1998. Bojoval v sedmiboji složeném z běhu na 60 metrů, skoku dalekého, hodu míčkem, hodu medicinbalem, v přeskoku
přes švihadlo, ve shybech a v basketbalovém driblinku. V září se
bude moci těšit na pražské ﬁnále, na kterém se osobně setká se
zakladateli tohoto víceboje, Romanem Šebrlem a Robertem Změlíkem. Blahopřejeme Standovi k postupu, ve ﬁnále přejeme hodně
sil a děkujeme za vzornou reprezentaci školy, města i celého kraje.
Drž se, Stando!!!

Ocenění malé výtvarnice
Žákyně 2. A třídy Natálie Klapetková obdržela ocenění za 2. místo v krajském kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.
Vítězové jednotlivých kategorií a jejich rodiče byli pozváni v úterý
11. června 2013 na slavnostní vyhodnocení, které se uskutečnilo v Hasičské záchranné stanici MSK – Územní odbor v Opavě.
Starosta Okresního sdružení hasičů Mgr. Jan Dumbrovský předal
dětem diplomy a věcné odměny. Natálce blahopřejeme!
Voda pro život
Klub ekologické výchovy v Praze ve spolupráci se Zeleným křížem
ČR a sekretariátem České komise pro UNESCO vyhlásil výtvarnou
a literární soutěž na téma Voda pro život. V literární soutěži se náš
žák Jan Gazdík umístil na 3. místě. Slavnostní vyhlášení výsledků
a ocenění soutěžících proběhne v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí v budově Černínského paláce 18. září 2013.
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Ze života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Zkoušky, zkoušky a zase zkoušky ...
Měsíc červen znamená vždy pro žáky III. ročníků učebních oborů
vrchol jejich působení na naší škole. K tomu, aby získali výuční list,
chybí pouze jeden krok – úspěšné složení závěrečných zkoušek.
Ty probíhají na Podhradí podle jednotného zadání dnes již ukončeného projektu MŠMT Kvalita I, kdy přípravu zkoušek řídil Národní
ústav pro vzdělávání.
Dříve si každá škola sama určovala obsah zkoušek a jejich úroveň
se proto výrazně lišila. Nové pojetí je založeno na spolupráci mezi
odborníky z NÚV, školami a zaměstnavateli. Ti všichni se dohodli
na tom, co je nejpodstatnější pro ten nebo jiný obor, a to se pak
stalo obsahem jednotného zadání. Díky tomu je zaručena vyšší
úroveň nových závěrečných zkoušek, absolventi jsou lépe připraveni pro praxi a závěrečné zkoušky jsou velmi pozitivně přijímány.
Jednotná zadání se tvoří pro každý obor zvlášť, žáci totiž skládají závěrečné zkoušky podle nového konceptu a na jejich základě
dostávají výuční listy. Cílem je zvýšení prestiže učebních oborů.
Nové závěrečné zkoušky se i nadále skládají z části písemné,
praktické a ústní. Jejich zaměření ale směřuje mnohem více než
dříve k reálné praxi v oboru. Stěžejní roli hraje zkouška praktická,
při níž má žák řešit konkrétní úkoly a problémy za podmínek, které
odpovídají reálnému pracovnímu prostředí. Témata písemné ani
ústní zkoušky by neměla mít encyklopedický charakter, jak to často
bývalo. Jde o problémově formulované téma, při jehož řešení je
možné ověřit, zda je žák schopný využít své teoretické znalosti
v praxi. Při ústní zkoušce dostávají žáci nově také otázky ze světa
práce. Zjišťuje se tak, zda mají (ve chvíli kdy opouštějí školu) alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě, o hledání
místa, zda vědí, jak se prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli
apod.
Novinku v rámci závěrečné zkoušky představují samostatné odborné práce. Na začátku 2. pololetí si žáci oboru kuchař-číšník
a oboru kadeřník vylosovali téma a pak v průběhu dvou měsíců
téma také písemně zpracovali a připravili k obhajobě pod odborným dohledem svých učitelů odborných předmětů a učitelů odbor-

ného výcviku. Například kuchaři a číšníci navrhli slavnostní menu
a slavnostní tabuli u příležitosti výročí ﬁrmy a kadeřníci vytvořili
práci na téma společenský účes. Automechanici naopak v rámci
jednotného zadání absolvovali připravené odborné testy na počítačích.

Nové závěrečné zkoušky by měly přispět ke zkvalitnění a modernizaci učňovského vzdělání. Fakt, že se podíl žáků v této větvi
středního školství snižuje, sice odpovídá charakteru moderní společnosti, ale s největší pravděpodobností bude část mladých lidí
přesto směřovat k praktičtějším dovednostem, které jsou dnes navíc velmi žádané.
Věříme, že naši úspěšní absolventi učebních oborů se co nejdříve zapojí do pracovního procesu a zúročí to, co je učitelé v praxi
i teorii naučili.
Slavnostní předávání výučních listů žákům proběhlo dne 24. 6. na
Městském úřadě ve Vítkově za účasti třídních učitelů, vedení školy
i představitelů města, ale i dojatých rodičů a nejbližších přátel dnes
již bývalých učňů ze Střední školy ve Vítkově-Podhradí. Ať se jim
v životě daří!

Základní škola na náměstí Jana Zajíce
EVROPSKÝ DEN
30. května vyvrcholilo měsíční snažení žáků naší školy ve velký Evropský den, který byl realizován v rámci projektu Domu zahraničních
služeb – Evropa otevřená všem, škola otevřená všem. Dověděli jsme se mnoho zajímavých věcí o řadě zemí Evropy. Předcházelo tomu
dlouhé období příprav, kdy každá třída zpracovávala dostupné informace o jedné z nich. Povídali si při práci na projektu o tom, jací jsou
kde lidé, zvyky, kuchyně, zajímavé stavby, kultura …
A tak se ve školní kuchyni pekla italská pizza a míchaly řecké saláty,
ve druhé třídě se stavělo Koloseum, čtvrtá a pátá třída budovala
Tower bridge z krabiček od čaje, speciální třídy se vydaly raketou na
měsíc a přípravná třída se spřátelila s krakowským drakem.
Kromě těchto 3D dílek vytvořily děti mnoho krásných obrázků, hrály,
zpívaly tančily.
Akce byla završena netradičními sportovními hrami a celodenní „vycházkou po evropských zemích“. Tady měly děti prokázat znalosti
nejen o „své“ zemi, ale také o tom, co viděly na velké výstavce v
tělocvičně školy, kterou děti dětem připravily.
V závěru ještě čekaly na všechny kvízy a soutěže, které pro ně
připravili pracovníci Domu zahraničních služeb Praha. Nechyběly
drobné užitečné dárky pro děti.
Celou akci uzavřel informativní seminář pro dospělé, před jehož zahájením potěšila děvčata z tanečního kroužku přítomné hosty polskou mazurkou, francouzským menuetem a řeckým zorbou.
Pro veřejnost je připravena výstava prací ve vestibulu Komerční
banky.
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Gymnázium Vítkov
Celostátní kolo SOČ
V polovině června proběhla celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která se konala na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde se sešlo okolo 300 studentů
z celé republiky, kteří se umístili na prvních a druhých příčkách ve
svých oborech v jednotlivých krajích. Do celostátní soutěže jsem
se dostala z prvního místa v Moravskoslezském kraji s prací „Euroskepticismus českého národa“, která byla zařazena v oboru „Filozoﬁe, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory“.
Na celostátní přehlídce bylo mnoho talentovaných středoškolských
studentů, kteří věnovali mnoho úsilí a času tvorbě svých SOČek,
a nejinak tomu bylo v mé kategorii. Já jsem nakonec obsadila 11.
místo z šestnácti soutěžících v mém oboru. Toto umístění považuji za velký úspěch, neboť jsem mohla svou práci přednést před
odbornou porotou a hlavně porovnat s ostatními. Soutěž pro mne
byla určitě velkým přínosem také v jiném ohledu - hodně jsem se
naučila a potkala jsem nové kamarády.
Příští rok budu určitě držet palce našim žákům, ať se také dostanou do celostátního kola a zažijí atmosféru soutěže na takovéto
úrovni.
Tereza Škařupová, absolventka

60 let Gymnázia ve Vítkově
Před šedesáti lety se ve Vítkově sešla skupina tvůrčích osobností,
které chtěly malé město v oblasti Sudet, znovu dosídlené po válce,
povznést, obohatit a učinit obyvatelným pro novou dobu. Mezi jinými počiny té doby vyniká založení gymnázia, které dětem místních
občanů umožnilo dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitní
zkouškou a nenutilo je dojíždět za vzděláním mimo domov a jejich
rodiče zvažovat, zda chtějí žít na Vítkovsku a mít kulturu a vzdělání
nablízku.

dne pak doplnily proslovy pamětníků i vedení školy, jejichž slavnostní charakter umocnilo vystoupení dechového orchestru ZUŠ
Vítkov, zkouška scénického pásma Zlatovláska od Josefa Kainara,
které bude mít veřejnost možnost shlédnout 24. června v městské
knihovně, vernisáž v naší školní galerii Gaudeamus, vystoupení
místních pěveckých sborů v kostele Nanebevzetí Panny Marie
nebo školní akademie, která program v budově gymnázia uzavřela.
Žádná akce těchto rozměrů však nevznikne sama, podílí se na ní
množství lidí. Všem, kteří se zapojili do příprav, dohlíželi na hladký průběh celého slavnostního dne, vystoupili se svými příspěvky,
hudebními, hereckými, či jinými, pomohli radou, ﬁnančně (např. na
tvorbu školního almanachu) nebo jiným způsobem, bychom rádi
touto cestou poděkovali za podporu a pomoc, které si velmi vážíme.
Jak již bylo řečeno - šedesátka není pro školu žádný věk, a proto
gymnáziu, které od 1. 7. 2013 přebírá jako zřizovatel město Vítkov pod názvem „Základní škola a gymnázium, Vítkov“, přejeme
především dostatek nadšených studentů a kvalitní pedagogy,
kteří budou pravými osobnostmi ve svých oborech. Všem přejeme příjemnou vnitřní atmosféru s pozitivními a přátelskými vztahy
mezi žáky, rodiči i učiteli. A věříme, že tato podoba gymnaziálního
vzdělávání ve Vítkově naváže na tradice z minula a bude přispívat
k rozvoji celého Vítkovska.
vedení Gymnázia Vítkov

Vážení, od doby, kdy má dcera začala studovat na vítkovském
gymnáziu, jsem se začala zajímat o dění v této škole a bylo-li třeba, vždy jsem pomohla. Jsem celkem akční člověk, a tak vím, jak je
těžké v dnešní době něco organizovat. Zvláště když jde o takovou
událost, jakou je 60.výročí založení školy.
Proto si dovoluji alespoň touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli. Největší zásluhu však na
tom všem mají Mgr. Lenka Zychová, PhDr. Marie Mikulíková, Mgr.
Miroslav Bučánek a hlavní organizátor Tomáš Kaluža.
Marcela Prdová

Blahopřejeme k dalším úspěchům

1. září 1953 nastoupilo prvních 35 žáků do tehdy založené jedenáctileté střední školy pod vedením ředitele Josefa Staňka. Během
šesti desetiletí se v čele školy vystřídalo osm ředitelů, kteří s desítkami pedagogů a správních zaměstnanců nezaměnitelným způsobem ovlivňovali osudy tisíců studentů i jejich rodinných příslušníků.
Jak už z předešlého textu vyplývá, v září letošního roku naše škola
oslaví 60. výročí své existence. Proto jsme se v mírném předstihu rozhodli toto jubileum oslavit a v sobotu 8. června 2013 jsme
otevřeli budovu gymnázia veřejnosti a pozvali bývalé i současné
studenty, jejich rodinné příslušníky, učitele, představitele města
a dalších vzdělávacích institucí. Ve třídách se objevily sbírky starodávných vyučovacích pomůcek, učebnice, mapy, fotograﬁe a promítala se stará videa, při nichž si absolventi školy mohli alespoň
krátkodobě připomenout své mládí a studium na zdejší škole. Ruch

I v letošním školním roce, tak jako je u nás už tradicí, se naši žáci
zúčastnili soutěže vyhlašované Českou Iberoamerickou společností pro studenty středních škol. Letošní téma znělo „Vztahy České
republiky se zeměmi Latinské Ameriky a Iberského poloostrova“.
Do soutěže jsme zaslali tři práce a všechny byly velice úspěšné.
Michaela Konečná (kvinta) s prací „Byl jsem Španělák“ získala
1. místo, Vojtěch Šíma (septima) s prací „Působení Moravských
bratří“ obsadil 2. místo a Zuzana Polášková (kvinta) s tématem
„Latinská Amerika a čeští emigranti“ získala diplom za účast v soutěži.
Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších podobných soutěžích.
Miroslav Bučánek

PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ
BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN
Provoz sportovních zařízení (obě tělocvičny, umělá venkovní plocha, posilovna) pro veřejnost, nebude během hlavních
prázdnin přerušen.
Kontakt: 556 300 455 nebo gvitkov@gvitkov.cz.
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TJ VÍTKOV – FOTBAL
Fotbalový oddíl Tělovýchovné jednoty Vítkov se mohl
po roce opět radovat, a to díky A týmu mužů. Po loňském prvenství a postupu z okresního přeboru si opět
jako nováček zajistil titul ve své skupině krajské soutěže I.B třídy a slavil tak postup do krajské soutěže I.A
třídy. O postupu se rozhodovalo čtyři kola před koncem soutěže, kdy Vítkov doma porazil v bouřlivé kulise
4:2 Kylešovice, třetí tým tabulky. A další sobotu 8. června tři kola před koncem soutěže pak v rozhodujícím
zápase přivítal vítkovský tým svého největšího pronásledovatele, druhý tým tabulky celek Olympie Bruntál.
Utkání hrané opět v parádní atmosféře před více než
400 stovkami diváků vítkovští hráči zvládli a po vítězství 3:0 se tak mohli ponořit do víru oslav.
Pod zasloužený postup družstva, který v jarní části doposud nepoznal porážku, dal nejvíce branek a obdržel nejméně branek, se podepsali hlavně tito hráči: Radim Krása, David Křenek, Pavel
Veselý, Jan Špok, Lukáš Dohnálek, Karel Špok, René Cihlář, Karel Krása, Lukáš Homola, Jakub Černín, Matěj Jurečka, Pavel Binar,
Ondřej Kalivoda, Petr Dubový, Milan Snášel, Daniel Richter, Radim Slovák pod vedením realizačního týmu ve složení: trenéři – Lubomír
Knapp, Pavel Gintar, Radim Krása, vedoucí mužstva – Jiří Korytář, sportovní jednatel – Karel Špok st., kustod – Lubomír Biskup.
Další info na www.tjvitkov.cz

A K T I V I T Y Š AC H OV É H O
O D D Í LU Š O T J V Í T KOV
Ukončili jsme sezonu Okresního přeboru Opava 2012/2013, ve kterém
ŠO TJ Vítkov vyhrál celkem pětkrát, remizoval třikrát a prohrál třikrát.
Při hodnocení jednotlivých zápasů musíme přiznat, že se někdy štěstí
obrátilo i proti nám.
Poř.

Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

Partie

1.

Orel Opava „C“

8

1

2

25

54.0

41

2.

TJ Velká Polom

7

1

3

22

52.0

38

3.

ŠK TJ MSA Dolní
Benešov „C“

7

1

3

22

58.5

30

4.

ŠK U Freda
Darkovičky

5

5

1

20

49.5

38

5.

Slezan Opava „C“

6

2

3

20

44.5

25

6.

TJ Vítkov

5

3

3

18

50.0

36

7.

TJ Ludgeřovice

5

2

4

17

46.0

28

8.

ŠK Gobe Píšť „A“

3

4

4

13

40.0

22

9.

ŠK U Lípy Malé
Hoštice

3

3

5

12

42.0

23

10.

TJ Sokol
Štěpánkovice

2

2

7

8

37.5

19

11.

TJ Sokol Kobeřice
„A“

2

0

9

6

31.0

19

12.

ŠKTP Hrabyně „B“ 1

0

10

3

33.0

22

Jinak za sebou máme Mezinárodní šachový festival Ostravský koník,
který probíhal na přelomu dubna a května.
Navštivte také naše webové stránky ŠO TJ Vítkov: sachy-vitkov.
webnode.cz
Jan Jančálek
předseda ŠO

HASIČKY Z VÍTKOVA
VYBOJOVALY PUTOVNÍ POHÁR
25. května se konala v Jelenicích okrsková soutěž
v požárním sportu. Této akce se za SDH Vítkov zúčastnilo družstvo žen. Celkem soutěžilo 14 družstev, z toho
4 družstva žen a 10 družstev mužů. V celkovém hodnocení ve své kategorii obsadilo družstvo žen z Vítkova
3. místo. V našem okrsku si ženy z SDH Vítkov dovezly již
třetím rokem putovní pohár za 1. místo!
Martina Krejčí
SDH Vítkov
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Informace ze ZŠ v Opavské ulici

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“
je spoluﬁnancovaný z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Putování po hradech a zámcích v okolí řeky Váh
Vše začalo jednoho
zamračeného deštivého dne v červnu
2013, kdy jsme se
vypravili na cestu
na Slovensko. Sešli jsme se ráno na
autobusovém
nádraží. Během cesty
nám učitelé ukázali
některé hrady, které
jsme měli v průběhu
našeho putování navštívit. V městečku
Vrbové jsme se sešli
s našimi slovenskými kamarády a vyrazili jsme do muzea miniatur, kde byly vystavěny slovenské hrady
a zámky v menších napodobeninách. Po návštěvě muzea jsme se jeli ubytovat do
tábora v Podvišňovém. Postupně jsme navštívili krásné hrady Čachtice, Beckov, Červený Kámen a hrad v Trenčíně. Při návštěvě Beckova jsme kromě hradu navštívili
i muzeum, kde jsme nahlédli i do historie městečka. Kromě prohlídek hradů v okolí
řeky Váh jsme měli i jiné aktivity. Některé byly spojeny s naší návštěvou památek,
jako například literární a výtvarné dílny, jiné souvisely s volnočasovými aktivitami.
Sportovali jsme, soutěžili jsme, prohlédli jsme si dravé ptáky a ve čtvrtek byl pro nás
připraven táborák. Opekli jsme si špekáčky a ti nejodvážnější z nás šli stezku odvahy.
Na závěr jsme navštívili lázeňské město Piešťany a potom už následovalo loučení
s našimi kamarády ze Základní školy ve Vrbovém. Výlet se nám líbil, jen nás občas
pozlobilo počasí.
Kristýna Uhrová, Michaela Nosková, Veronika Müllerová

NÁVŠTĚVA
GALERIE V
JIŘÍKOVĚ
Děti první a druhé třídy naší ZŠ Opavská
nastoupily za slunečného počasí 10. června
do autobusu, aby navštívily spolu se svými
učitelkami unikátní galerii v podhůří Jeseníků
– Pradědovu galerii v Jiříkově. Už při vstupu děti uvítal mohutný vyřezávaný medvěd
a dalo se tušit, že je čeká spousta dalších
dřevěných překvapení. Krásu těchto vyřezávaných postav, zvířat a obrazů doprovázel
zvláštní pocit, že stačí málo a oživnou.
Měli jsme to štěstí, že jsme mohli sledovat
pana Halouzka, řezbáře a zároveň majitele této galerie při práci a při pohledu na něj
jsme pochopili, proč jeho postavy vyzařují tolik energie. Z tohoto pracovitého, skromného
a nenápadného člověka vyzařovala pokora
k životu, přírodě a kdo chtěl, ten zaslechl, jak
jeho srdce tluče pro tuto krásnou zemi, ve
které tvoří své dílo.
Procházeli jsme vnitřními prostorami, kde je
umístěno mnoho krásných exponátů, včetně
betlému, který požehnal papež Jan Pavel II.
a výjevů z našich dějin. Ve venkovních prostorách, mezi spoustou dalších postav se
děti vydováděly na různých atrakcích, které
pro ně pan Halouzka vytvořil. Je těžké uvěřit,
že tak rozsáhlé dílo je schopen vytvořit jeden
člověk.
Odjížděli jsme s pocitem, že naše děti viděly
něco, co zanechá v jejich duších stopu a rádi
se sem, třeba s rodiči, zase zajedou podívat.
Dagmar Snášelová

Poděkování za humanitární sbírku
Od 5. do 17. června 2013 proběhla materiální humanitární sbírka
pořádaná Charitou Odry ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou pro lidi zasažené povodněmi.

S poděkováním a s úctou

Chtěli bychom poděkovat vám všem jednotlivým dárcům, ale také
školám, ﬁrmám, okolním obcím a dalším organizacím, které během této doby přinášeli buď přímo na Charitu Odry v Odrách nebo
v jednotlivé sbírkové dny do našich poboček ve městech Fulnek,
Budišov n. B. a Vítkov své dary a zapojili se do této sbírky.

Charita Odry, Hranická 162/36, Odry
Kontaktní telefon na sklad humanitární pomoci Charity Odry: 733
308 562
Bližší informace naleznete také na stránkách: www.odry.charita.cz

Díky Vašemu přispění jsme mohli vypravit za Charitu Odry celé
dodávkové auto plné čistících a úklidových prostředků, hygienických potřeb, ložního prádla, pracovních oděvů a nářadí. Všechny
tyto sesbírané věci byly hromadně převezeny Diecézní charitou
ostravsko-opavskou do centrálního skladu a předány k dispozici
národnímu koordinátoru pro mimořádné události Charity Česká republika, který dále zajišťuje předávání humanitární pomoci podle
potřebnosti do zaplavených oblastí.

Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

Linka pro zajišťování mimořádných událostí v DCHOO, tel.: +420
731 625 880.
Své dotazy můžete také posílat na e-mail: humanitarni.dchoo@
charita.cz
Sbírkové konto - číslo účtu:
11998822/0800 u České spořitelny, VS 906
DĚKUJEME!
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Beseda s Chantal Poullain
dětství v Provenci, lásce k moři i k životu, studiích v Ženevě, kde,
jak přiznala, se necítila dobře, na rozdíl od takového New Yorku,
který nabíjí energií. Mne opravdu ohromila nejen svým elánem, ale
též přirozeností a opravdovým šarmem. Besedu zakončila studentka gymnázia Adéla Tomanová svým procítěným zpěvem, který příjemně doplňoval květnové odpoledne.
Karolina Vetešková

KÁCENÍ MÁJKY V DOMOVĚ

V květnu proběhla v městské knihovně beseda se známou divadelní a ﬁlmovou herečkou, ale i zpěvačkou a malířkou Chantal
Poullain.
Do knihovny vstoupila usmívající se Chantal v elegantních
bíle-lososových minišatech, které doplňovalo sako a hedvábný
šátek ve stejné barevné kombinaci. Po neformálním úvodu začala
odpovídat na dotazy obecenstva, tedy převážně žen. Představila
svou knihu ,,Život na laně´´, vyprávěla o seznámení s Bolkem Polívkou, nevynechala ani syna Vladimíra, zmínila začátky své nadace Archa, která zpříjemňuje dětem pobyt v nemocnicích, a svou
kouzelnou češtinou líčila svůj letitý zápas s naším jazykem, který
nikdy nestudovala a má ho pouze odposlouchaný. Po celou besedu panovala velmi příjemná atmosféra, všichni pozorně poslouchali a spontánně reagovali. Chantal poutavě vyprávěla o svém

Z MATEŘSKÉ
ŠKOLY VÍTKOV
7. května se v Kulturním domě ve Vítkově konala akademie,
kterou dostaly jako dárek všechny maminky a babičky ke Dni
matek. Program měl několik bloků - Počasí, Autíčko, Tahiti,
Páni kluci, Rokec a Jsi moje máma. Všechny děti mateřských
škol z Vítkova a Klokočova chtěly svým tanečním vystoupením poděkovat maminkám za jejich péči a starostlivost. Věříme, že všichni, kdo se přišli na naši akademii podívat, prožili
pěkné odpoledne.

Nadešel den, kdy jsme slavnostně a se vší parádou skáceli naši
májku. Celý měsíc pyšně zdobila venkovní prostor před Domovem, ačkoli zdaleka nedosahovala tak velkých rozměrů, jak určuje tradice. Přesto byla nepřehlédnutelná jak pro naše uživatele, tak pro všechny lidi kteří okolo prošli. Při takovém kácení
je nepsaným pravidlem, že hraje hudba, lidé se radují a zpívají,
někde si zahrají i divadélko. To vše splňoval i náš program. Za
doprovodu kytary jsme zpívali známé písničky. Tanec jsme obměnili našim oblíbeným ranním cvičením s hudbou, a protáhli si
tak všechny svaly. O lékařský dohled se postaraly naše zdravotní sestřičky, které na nás dohlížely z okna své pracovny. Hasiče
zastoupila naše uživatelka paní Czwačková, která kdysi jako
dobrovolný hasič působila. Májka se zapila i douškem kvalitního
sektu, který donesl pan Hrišo. Po zdařilém skácení se májka
v celé své délce přeměřila. Míry se nepohybovaly v číslech 9060-90, ale její délka čítala 3 metry a 52 centimetrů přesně. Počasí nám přálo, tak jsme si povídali a veselili až do oběda.
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FOND MIKROPROJEKTŮ
Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře
Město Vítkov získalo dotaci na realizaci projektu Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře. Prostřednictvím
tohoto projektu chceme seznámit nejen Vítkováky, ale také občany partnerského města Vrbové s již šedesátiletým chovem tohoto jedinečného chladnokrevného plemene ve Františkově Dvoře.
Pro chov norika snad nemohla být v naší oblasti vybrána lepší lokalita. Poloha Františkova Dvora, jeho klimatické podmínky a částečná
odlehlost jen upevňují fyzické a povahové rysy tohoto plemene. Slezský norik je svou stavbou těla určen především pro práci v lese a zemědělství. Pro svou vyrovnanou povahu a ochotu spolupracovat s člověkem nachází v dnešní moderní době také využití v agroturistice.
Chovem podobného plemene norikem muranského typu se uprostřed nádherné krajiny Muranské planiny zabývají také chovatelé na
Slovensku. Najdete tam rozlehlé planiny s volně se pasoucími stády koní.
Přijďte se seznámit s těmito krásnými ušlechtilými zvířaty, posedět s chovateli i přáteli z Vrbového. Jste srdečně na páteční besedu
i sobotní závody.

Šedesát let chovu koní v Klokočově
Chov koní v Klokočově už patří k historii našeho regionu. Na letošní rok připadá šedesáté výročí od jeho založení.
V roce 1953 byl pro potřeby armády budován chov koní v celé
republice a stát využil nově vytvořených státních statků. Jedním
z nich byl státní statek ve Vítkově, který převzal od JZD Klokočov
objekt Františkův Dvůr. Během deseti let se podařilo docílit vysoké
úrovně chovu teplokrevných koní.
Ve stejnou dobu se dostal do vážných potíží hřebčín v Hořejších
Kunčicích, kde byly soustředěny zbylé klisny slezského norika,
plemene vyšlechtěného v oblasti západního Slezska. Proto padlo
rozhodnutí udělat vše pro záchranu tohoto vzácného chovu a přesunout slezského norika do Klokočova.
Od roku 1963 má slezský norik domov v Klokočově a produkt dlouholeté chovatelské práce se podařilo zachránit pro příští generace. Citlivou plemenitbou a výběrem vhodných koní byla udržována
kvalita a ﬁxovány charakterové vlastnosti typické pro toto plemeno.
Výsledkem byla narůstající poptávka po těchto koních a postupné
navyšování stavů. V osmdesátých letech byly dokončeny nové stá-

je a celkový počet koní dosáhl téměř pěti set kusů. Tím se podařilo
docílit požadovaného počtu 80 – 100 pracovních koní pro potřeby
lesních prací.
Se změnou po roce 1989 došlo k velkému poklesu zájmu o pracovní koně a stavy byly výrazně redukovány. V současné době je stav
cca 20 plemenných klisen a jeden plemenný hřebec. Potěšující
je, že plemenitba pokračuje a Klokočov stále zůstává významným
chovem slezského norika v České republice.
Přijměte naše pozvání na 27. červenec 2013, kdy proběhnou oslavy šedesátého výročí chovu koní v Klokočově. Součástí oslav bude
předvedení chovných kolekcí koní a vozatajské závody.
V rámci spolupráce se partnerským městem Vrbové jsou pozváni
i hosté ze Slovenska a v pátek 26.7.2013 od 17.00 hod. proběhne
prezentace a setkání s bývalými pracovníky chovu koní v Klokočově.
Ivan Petrtýl

Den slezského norického koně
27. července se na Františkově Dvoře v Klokočově koná Den slezského norického koně. Je to chovatelsko - sportovní akce, kterou
chce fa VÍTKOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ s.r.o. obnovit původní zaměření tohoto dvora.
Sportovní akce, které se zde konaly, byly spíše shromážděním
nadšenců a milovníků koní.
Naposledy se závody spřežení chladnokrevných koní soutěžících
ve volném terénu konaly v roce 1989. Mimo těchto neoﬁciálních
závodů, které byly velmi oblíbené, se zde konala pravidelně Velká
cena Luka, což byly závody parkúrové, svého času velmi prestižní akce. Ve spojitosti se změnou politického systému a podmínek
pro chov chladnokrevných koní se tyto aktivity na více než 20 let
odmlčely.
V posledních letech proběhlo několik závodů ve spolupráci
s ASCHK ČR jako kvaliﬁkace na ME chladnokrevných koní a dvakrát i samotné mistrovství Evropy v kombinované soutěži chladnokrevných koní.
Letos již počtvrté fa VÍTKOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ s.r.o. pořádá
samostatně a nezávisle na jiných subjektech akci, kterou věnuje

slezskému norickému koni, jeho rozvoji a zatraktivnění jeho jména
v myslích všech, kteří se koňmi zabývají, chovají je, nebo jsou jejich obdivovateli.
Pořádané závody mají ukázat nejen chladnokrevná plemena koní
jež jsou často v pozadí za sportovními plemeny působícími v komerční sféře. Simulují co nejreálněji práci těchto koní jak v lesním
hospodářství, tak i v drobném zemědělství, a tím dávají na vědomí
nepostradatelnost chladnokrevníků.
Nejdůležitější je však snaha zviditelnit typického koně chovaného
v naší oblasti tj. slezského norického koně. Naším přáním je dostat
toto plemeno více do podvědomí veřejnosti tak, aby se stalo jedním ze symbolů tohoto kraje.
Tímto podpoříme nejen naše zájmy v oblasti agroturistiky provozované fa Vítkovská zemědělská s.r.o., ale v nemalé míře také rozvoj
turistického ruchu a popularitu Vítkovska.
Jana Voráčková

ČERVENEC 2013

Z a j ím a v o s ti

CESTY ZA POZNÁNÍM
CHOV SLEZSKÉHO
NORIKA VE
FRANTIŠKOVĚ DVOŘE
Město Vítkov a Vítkovská zemědělská
s.r.o., Klokočov si vás dovolují pozvat
na oslavy 60. let chovu slezského
norika ve Františkově Dvoře
Restaurace v areálu farmy Františkův Dvůr
Pátek - 26. července
19.00 hod.
Přednáška a beseda o historii chovu
slezského norika
Křest publikace „Slezský norik Klidná síla z podhůří Jeseníků“
Sobota - 27. července
Slavnostní zahájení závodů
10.00 hod.
chladnokrevných koní
10.30 hod.
Předvedení chovných klisen, hřebců
a hříbat
11.00 hod.
Závod chladnokrevných koní
17.00 hod.
Vyhodnocení závodu, předávání cen
17.00 hod.
Posezení s country kapelou
Parkování v areálu hřebčína
Svou účast na páteční přednášce potvrďte prosím do
19. července 2013 na tel. čísle 556 312 253-4 nebo
e-mailem na olbertova@vitkov.info

FOND MIKROPROJEKTŮ

DEN DĚTÍ
V KLOKOČOVĚ
8. června uspořádal TJ Sokol Klokočov ve spolupráci se Střediskem volného času Vítkov pro
klokočovské děti oslavu jejich svátku na místním
hřišti.
Pro děti byl připraven bohatý program plný her
a soutěží, přítomní si mohli vyzkoušet dálkově řízené modely letadel a aut, povozit se na koních,
nechybělo bohaté občerstvení a také řada cen.
Bohatou fotogalerii z akce naleznete na Facebookových stránkách TJ Sokol Klokočov, kde
rovněž najdete informace o akcích, které nejen
pro klokočovské Sokol chystá na léto.
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KALENDÁŘ AKCÍ
3., 10., 17., 24. 7. VÝSTAVA ORIGAMI
16.00 – 17.00 h. Kulturní dům Vítkov – malá výstavní síň
11. 7.
19.00 hod.

JAZZOVÝ PODVEČER
Poslechový koncert na zahradě městské
knihovny
Vstupné: 30 Kč

20. 7.
14.00 hod.

FC KLOKOČOV vs. FC KLOKOČOV
Staří (ženatí) vs. mladí (svobodní)
Fotbalové soutěže a zápas
Více informací na Facebooku TJ Sokol
Klokočov

26. 7.
19.00 hod.

CESTY ZA POZNÁNÍM
Chov slezského norika ve Františkově Dvoře
Přednáška a beseda o chovu slezského
norika, setkání s chovateli, křest publikace,
výstavka
Františkův Dvůr – restaurace v areálu farmy

27. 7.
10.00 hod.

ZÁVODY CHLADNOKREVNÝCH KONÍ
Františkův Dvůr

27. 7.
21.00 hod.

STRAŠIDLA Z VIKÝŘE
Letní kino
Parčík za kulturním domem
Vstupné: 31 Kč

16. 8.
21.00 hod.

VYNÁLEZ ZKÁZY
Letní kino
Parčík za kulturním domem
Vstupné: 31 Kč

7. 9.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Vlastivědný výlet „Po stopách zaniklých obcí“
Vlastivědný výlet „Po stopách Razumovských“
Podrobnosti k vlastivědným výletům a trasy
Vítkovské padesátky budou zveřejněny v
srpnovém zpravodaji a na www.vitkov.info.

24. 9.

KONCERT IVY BITTOVÉ

Nabídka letních táborů SVČ Vítkov
20. – 27. 7. „KOVBOJOVÉ A INDIÁNI“
Pořádáme již III. ročník tohoto tábora pro děti a mládež od 7 let.
Tábor je vhodný pro úplné nováčky na táboře, pro milovníky koní
a pro všechny děti, kteří si s námi chtějí užít hezký týden plný
zábavy. Ubytování je na turistické základně v Klokočově, kde děti
Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
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Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
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Vítkov, ČR
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Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
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mohou vyzkoušet i spaní ve stanu na zahradě. Cena: 2 500 Kč
22. – 26. 7 - „LÉTO SE ZUMBOU“ – příměstský tábor
Pro holky a kluky ve věku 8-15 let. Program: Zumba, Den s hlavolamy, návštěva koupaliště v Odrách, Den s táborákem. Program
bude přizpůsoben počasí, tzn. v případě deštivého počasí máme
pro děti připraveny tvořivé dílny, soutěže a hry přímo na středisku
nebo v sokolovně. Cena: 750 Kč
5. – 9. 8. - „S NÁMI SE NUDIT NEBUDETE“ – příměstský tábor
Tábor pro holky a kluky ve věku 7 - 15 let. Každý den jsme pro vás
připravili jinou aktivitu, výlet do různých míst v okolí. Zajedeme si
procvičit bezpečnost chůze a jízdy na dopravní hřiště v Odrách,
poté navštívíme skálu Panny Marie v Heřmánkách, uděláme si
výlet na Balaton (na kolech nebo pěšky), zajedeme se vykoupat v řece a budeme přitom hledat raky, navštívíme koupaliště
v Odrách a také si uděláme táborák. V případě deštivého počasí
máme pro děti připraveny tvořivé dílny, soutěže a hry přímo na
Středisku nebo v sokolovně. Cena: 750 Kč
10. – 24. 8. - „CESTA KOLEM SVĚTA“
Zveme vás na náš tradiční stanový tábor v Olšovci, který funguje
již několik let a kam se rádi vracíte. Tentokrát naše etapová hra
nese jméno „Cesta kolem světa“ a doufáme, že se k nám připojí
i další děti, které si s námi užijí 14 krásných dní v přírodě. Tábor je
určen pro děti od 7 let. Cena: 3 500 Kč
12. – 16. 8. - „MALÝ TÁBORNÍK“
Nebyli jste ještě na táboře a nemáte žádné zkušenosti? Tento tábor je určený právě vám. Budeme poznávat přírodu, učit se tábornickým dovednostem, samostatnosti, podnikneme výpravy po
okolí. Ubytováni budeme v naši turistické základně v Klokočově,
kde si můžeme vyzkoušíme i spaní ve stanech na zahradě. Tábor
je určený pro děti ve věku od 7 – 12 let. Cena: 2 500 Kč

Kurz angličtiny
Začátečníci
úterý od 17.00 hod.
Velmi mírně pokročilí (od 8. lekce) úterý od 18.00 hod.
Mírně pokročilí (od 15. lekce)
středa od 17.00 hod.
Zahájení kurzu: 10. září 2013
Délka lekce: 60 minut
Místo: Kulturní dům Vítkov
Počet lekcí: 30
Učebnice: Angličtina pro samouky (nakl. LEDA, r. 1996 a
novější vydání)
Cena kurzu: 1.200 Kč
Přihlášky a platba prostřednictvím IC Vítkov do 23. srpna
2013. V případě malého počtu zájemců bude kurz zrušen.

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

Uzá v ě rk a p ří š tíh o č ís l a
j e 2 2 . č e rv e n c e 2 0 1 3 v 9 :0 0 h o d i n

