VZ

ítkovský
j
a
d
o
prav 7 / 2015
Cena: 6 Kč

DEN MĚSTA

AKTUALITY
Z RADNICE
V následující zprávě jsou uvedena některá rozhodnutí z jednání rady města ze
dne 16. 6. 2015 a jednání zastupitelstva
ze dne 17. 6. 2015.
Rada města schválila vyřazení odpočívadel u nemocnice ve Vítkově a u hospody v Zálužném. Ta
budou následně na základě požadavku osadního
výboru využita v místní části Prostřední Dvůr.
Dále pak RM doporučila ZM schválit pravidla pro
čerpání finančních prostředků osadních výborů.
V nich jsou stanoveny podmínky, za jakých lze
čerpat finanční prostředky, které byly schváleny
rozpočtovým opatřením. ZM pravidla schválilo.
RM i ZM vzaly na vědomí zprávu o realizaci Dne
města Vítkova. Předmětem zprávy bylo vyhodnocení celé akce včetně dotazníkového průzkumu.
Lze konstatovat, že akce je vnímána účastníky
velice pozitivně. ZM uložilo oddělení kultury předložit návrh financování Dne města Vítkova pro rok
2016.
Ve vztahu k pořádání kulturní akce Vítkovský
komín byla schválena smlouva s p. Tomešem
o výpůjčce mobiliáře a poskytnutí prostor městské
knihovny.
Rada dále vzala na vědomí zprávu o.s. Lexikona,
jež zmapovala výskyt sociálního vyloučení na území Vítkovska. Rada také schválila poskytnutí darů
a dotací Dětskému domovu Vratimov, o.s. Ekipa
Opava a o.p.s. Děcko Nový Jičín (jedná se o zařízení, jež využívají děti z naší obce). Dále souhlasila s proplacením ocenění dobrovolníků, kteří dlouhodobě pracují ve Svazu postižených civilizačními
chorobami.
Nejvíce diskutovanou otázkou byla žádost Úřadu
práce ČR k udělení či neudělení příspěvku na pomoc v hmotné nouzi. Radní rozhodli udělit souhlas
osobám trvale bydlícím na území města.
Rada dále schválila smlouvu o obstarání díla, jehož předmětem je zřízení bezplatného užívacího
práva společnosti Lidl k pozemku p. č. 744, k. ú.
Vítkov, za účelem realizace projektu - dětského
hřiště. Byla také schválena smlouva o výpůjčce na
dům č. p. 180 na Oderské ul. ve Vítkově s ČSCH
ZO Vítkov.
Zastupitelstvo vydalo nová Pravidla k poskytování
půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova a Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu města Vítkova.
Dalšími zprávami, které vzala rada na vědomí,
byl personální audit a komplexní finanční analýza Technických služeb města Vítkova. Jedná se
o materiály, které bude do budoucna možno využít
pro lepší a efektivnější chod této organizace.
Bylo také schváleno přijetí několika dotací a darů
určených pro SVČ, ZŠaG a město Vítkov.
Dále byly radou i zastupitelstvem schváleny prodeje či pronájmy pozemků (podrobnější informace byly zveřejněny na úřední desce a stránkách
města).
Oldřich Huška
1. místostarosta města

MĚSTSKÁ POLICIE
V KVĚTNU 2015
Zboží v hodnotě 109,- Kč se pokusila pronést přes pokladnu bez placení
v jedné z prodejen v Opavské ulici
61letá žena z Vítkova. Událost se stala
1. května kolem třetí hodiny odpolední,
kdy byla hlídka MP Vítkov do prodejny
přivolána. Neporušené zboží bylo vráceno zpět do prodeje a škoda na majetku nevznikla. I přes tuto skutečnost
je však žena zodpovědná ze spáchání
přestupku proti majetku, za který jí byla
strážníky uložena bloková pokuta ve
výši 500,- Kč. Obdobné přestupky spáchané nezletilými dětmi byly zjištěny
v uvedené provozovně dne 2. a 7. května.
Zcizené zboží v celkové hodnotě téměř
88,- Kč bylo i v těchto případech vráceno
zpět neporušené do prodeje. Obě děti z
Vítkova a z Čermné ve Slezsku nejsou
z důvodu svého věku odpovědné za přestupek, a proto byly strážníky předány
zákonným zástupcům a za účasti rodičů
s nimi byl učiněn pohovor.
Z přestupku proti majetku, spáchaného neoprávněným vstupem na cizí pozemek a pokusem přisvojit si cizí věc,

byl obviněn 46letý muž z Čermné ve
Slezsku a 56letý muž z Vítkova. Oba
muži se dne 4. května v devět hodin
ráno pohybovali v areálu skládky TDO
v Nových Těchanovicích. U správního
orgánu, kam bylo podezření ze spáchání přestupku postoupeno, hrozí mužům
v případě uznání viny pokuta až do výše
15.000,- Kč.
K vystřízlivění na PZS v Opavě byl dne
28. května v deset hodin večer dodán
45letý muž z Klokočova. Strážníci muže
nalezli ležícího na zemi v Úvozní ulici,
kam byli telefonicky přivoláni. Muž byl
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, což potvrdilo kontrolní
měření na přítomnost alkoholu v dechu
s hodnotou 2,412 promile. Za povalování ve vozovce a znečištění veřejného prostranství může být muži uložena
správním orgánem pokuta až do výše
20.000,- Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

INFORMACE K PROVOZU
SBĚRNÉHO DVORA
MĚSTA VÍTKOVA
Technické služby města Vítkova oznamují, že od 1. dubna 2015 je sběrný dvůr kromě
soboty otevřen každou středu v době od 12 do 18 hodin. Občané ve sběrném dvoře
mohou legálně „odložit“ zejména velkoobjemový komunální odpad, tedy ten, který
nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale rovněž
určen pro odložení nebezpečných odpadů a dalších odpadů z domácností občanů,
které jsou uvedeny na www. tsvitkov.cz. Soustředěný odpad ze sběrného dvora se
předává k dalšímu zpracování na recyklaci nebo k ekologické likvidaci oprávněnou
osobou. Občané si tak mohou být jisti, že odpad, který odloží do sběrného dvora,
nijak nezatíží či znečistí životní prostředí! Podle nové vyhlášky č. 321/2014 Sb. k zákonu o odpadech, která určuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů, je možné na sběrném dvoře odložit také kovový odpad
a biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve z ořezu stromů, mohou občané odložit také přímo do kompostárny na skládce v Nových
Těchanovicích od pondělí do pátku v době od 7 do 14 30 hodin.
Sběrný dvůr je umístěn v průmyslové zóně na Dělnické ulici.
Provozní doba sběrného dvora od 1. 4. 2015:
středa
12:00 – 18:00
sobota
08:00 – 12:00
Informace ke sběrnému dvoru je možné získat:
- u odpadového hospodáře TS - Ing. Vrchovecký, tel. 734 654 514
- u obsluhy SD - p. Chlachula, tel. 733 180 919
- nebo na: www.tsvitkov.cz

Od 15. 6. 2015 není možné ve sběrném dvoře odevzdávat
STAVEBNÍ SUŤ. Tu je možno uložit na skládce v Nových Těchanovicích.
V případě zájmu o odvoz suti přímo ze staveniště je možno objednat
velkoobjemový kontejner u TS Vítkov.

Léto budiž pochváleno
Vzhledem k tomu, že podle zákona končí
školní rok až 31. srpna, tak začala pro žáky,
učně a studenty jeho asi nejoblíbenější část.
Letní prázdniny. Těm samozřejmě předcházelo deset měsíců školní docházky, které
byly zakončeny převzetím vysvědčení z rukou pedagogů. Na něm bylo, v podobě známek, zhodnoceno celoroční úsilí a nabyté
vědomosti. Předpokládám, že v drtivé většině nejenom ke spokojenosti přímých aktérů,
ale také jejich rodičů. Proto je dvouměsíční
odpočinek jistě zasloužený. Také pedagogové potřebují načerpat nové síly a elán.
Se začátkem prázdnin byl otevřen nově vybudovaný úsek silnice do Větřkovic, včetně
jednosměrné křižovatky ve Vítkově. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že je to
první obydlená kruhová křižovatka. Jinde
mají uprostřed kruhové křižovatky květiny
či jinou výzdobu, u nás tam stojí rodinné
domy, ve kterých bydlí lidé. Ale teď vážně.
Nový úsek bude jistě lákat k sešlápnutí plynu a vyšší rychlosti. Také na nový způsob
značení a jízdy na „kruhovce“ si budeme
chvíli zvykat. Proto bych chtěl vyzvat řidiče
k opatrnosti a dodržování předpisů, aby nepřišli o body nebo peníze. A to v tom lepším
případě.
Až do června jsme s napětím očekávali, jak
dopadnou naše žádosti na získání prostředků ze Státního fondu životního prostředí na
zateplení budov v majetku města. Dotaci
na zateplení a výměnu tepelného zdroje
v kulturním domě jsme již získali dříve, proto je rekonstrukce v plném proudu. Podali
jsme si však také žádosti, které se týkaly
autobusové čekárny ve Vítkově, kulturního
domu v Jelenicích a sokolovny v Klokočově.
Ve všech třech případech jsme byli úspěšní. Proto se v závěru června rozjela výběrová řízení na dodavatele těchto staveb.
nejkomplexněji byly připraveny podklady
na sokolovnu v Klokočově, kde se budou
v rámci zateplení nejenom vyměňovat okna
a zateplovat fasáda, ale bude také kompletně obnovena celá střecha. Výběrové řízení

již proběhlo a pokud se nic nezadrhne, v první dekádě července se začne stavět.
Výběrové řízení na autobusovou čekárnu
a kulturní dům v Jelenicích proběhne v červenci a následně budou stavby zahájeny.
Všechny akce mají velice krátké termíny
realizace. Proto jim budeme muset věnovat
velkou pozornost, aby vše proběhlo bez problémů.
Ještě bych se chtěl krátce vrátit ke Dni
města. Z mnoha reakcí účastníků je jasné,
že se akce vesměs líbila a byla zdařilá. Určitě nejenom díky počasí na ni přišlo přes
1 200 lidí. I pro organizátory to byla obrovská zkušenost zvládnout tak velkou akci.
Máme také podněty, co a jak by bylo napříště potřeba zlepšit. Rádi bychom obdobnou
akci zopakovali i v příštím roce. Za tento ročník bych chtěl poděkovat všem, kteří se na
organizaci podíleli. Děkuji!
Určitě už se všichni těšíme na krásné letní
teplé počasí, kdy se budeme slunit u vody,

sportovat, provozovat turistiku, pracovat
na zahrádce nebo jen tak odpočívat. Každopádně bude nutno pít dostatek tekutin.
Odborníci doporučují různé nápoje - čaj,
kohoutkovou vodu, minerálky… Pokud si
budete dopřávat jakýkoliv nápoj v plastovém
obalu či ve skle, nezapomeňte, že tyto obaly
nepatří do běžného odpadu, ale je třeba je
odkládat do nádob, které jsou k tomu určeny. Tak uděláte něco nejenom pro své zdraví, ale i pro životní prostředí a také pro nás
všechny. Vytříděný plast a sklo prodáváme
a také dostáváme příspěvek od společnosti EKOKOM. Všechny tyto prostředky jsou
zpětně použity na sběr separovaného odpadu. Ve výsledku nám to všem šetří peníze.
Všem čtenářům přeji hezké léto a krásnou
dovolenou.
Pavel Smolka
starosta města

Ukončení uzavírek
na Vítkovsku
SILNICE DO OPAVY
30. 6. 2015 byla v plánovaném termínu dokončena stavba silnice
č. II/462 z Vítkova do Větřkovic. Po tříměsíčním omezení se provoz
obnovil ve středu 1. 7. 2015.

NÁŠ STAROSTA
V RADĚ SVAZU MĚST
A OBCÍ
PRAHA, 12. června 2015 - Předsedou Svazu měst a obcí
ČR se stal starosta Kyjova František Lukl. V Praze ho
dnes zvolila Rada svazu. V čele této organizace sdružující více než 2 600 měst a obcí a zastupující tak více než
8 milionů obyvatel vystřídá dosavadního předsedu Dana
Jiránka, který pro Svaz nadále pracuje jako výkonný ředitel. František Lukl bude řídit a zastupovat Svaz na jednáních v následujících čtyřech letech tak, aby představitelé
samospráv společně hájili zájmy měst a obcí.
Předseda bude vést Svaz v duchu priorit na období 20152017, které koncem května rovněž schválil XIV. sněm. Je jich
pět a budou rozpracovány do akčních plánů. Svaz tak bude
prosazovat, aby územní samosprávy byly plnohodnotným
a silným článkem veřejné správy, byly adekvátně financovány,
nabízely kvalitní a dostupné veřejné služby občanům a efektivně se realizovala mezinárodní spolupráce. Velmi důležité
také je, aby Svaz i nadále poskytoval kvalitní informační, koordinační, vzdělávací a podpůrný servis svým členům.
Kromě Františka Lukla jsou členy předsednictva: primátorka
Prahy Adriana Krnáčová jako čestná předsedkyně, primátor
Karlových Varů Petr Kulhánek, který se stal také místopředsedou pro evropské záležitosti, dalšími místopředsedy jsou
primátor Pardubic Martin Charvát, starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek a starosta Velkého Oseka
Pavel Drahovzal. Členy předsednictva jsou dále primátor Plzně Martin Zrzavecký, primátor Ostravy Tomáš Macura, starostka Jílového u Prahy Květa Halanová, starosta Vítkova Pavel Smolka, starostka Kunína Dagmar Novosadová, starosta
Blížejova Jiří Červenka a starosta Božanova Karel Rejchrt.

SILNICE DO ODER
Plánovaný termín rekonstrukce mostu na silnici č. II/442 z Vítkova
směrem do Oder bude dodržen. Míra dokončení mostu umožní zahájit
provoz na této silnici již v pátek 10. 7. 2015 v odpoledních hodinách.
Tímto dnem se ukončí i vedení objízdných tras přes obec Klokočov
a Kaménku.
Celkové ukončení stavby za pomoci částečného omezení provozu se
předpokládá 31. 7. 2015 po závěrečných terénních úpravách.

SILNICE DO ZÁLUŽNÉ
Stavba „Rekonstrukce opěrné zdi a zárubní zdi na sil. II/443 v Zálužném, III/4621 Nové Těchanovice – Zálužné a III/4426 Čermná
ve Slezsku – Nové Těchanovice“ (na fotografii vlevo) byla zahájena
14. 4. 2015 a postupně probíhá v pěti úsecích.
Poslední část rekonstrukce, která si vyžaduje úplnou uzavírku provozu, je úsek ze Zálužného od řeky Moravice po křižovatku směrem
Staré Těchanovice. Ukončení a tím zahájení provozu na této silnici se
předpokládá 24. 7. 2015.

HLEDAJÍ SE MAJITELÉ

náboženských předmětů z kapličky v Zálužném
Na vědomí se dává, že již přibližně půl roku mají lidé, jimž patřily náboženské předměty,
které tvořily inventář kapličky v Zálužném v době, než prošla kompletní rekonstrukcí mezi
lety 2010 - 2013, možnost se o tyto věci přihlásit u jejich oficiálního nálezce - u města
Vítkova. Jelikož o tyto věci do současnosti nejevil nikdo přímý vlastnický zájem, je na ně
pohlíženo jako na věci zapomenuté, které mají obdobný právní režim jako věci ztracené.
Vzhledem k povaze a stáří těchto náboženských předmětů je nesmírně těžké dohledat
jejich původní vlastníky nebo případně ty, kteří tyto věci v kapličce zanechali.
Město má rozhodně zájem na tom, aby kolem vlastnictví nebo osudu těchto náboženských
věcí nevznikaly (nejen mezi místními lidmi) žádné rozepře. Již na sklonku roku 2013 vyhlásilo město v režimu tehdejšího občanského zákoníku (40/1964 Sb.) nález těchto věcí.
Během celé půlroční lhůty se však o žádnou z věcí nikdo nepřihlásil.
Proto se město ze své vlastní dobré vůle rozhodlo dát případným lidem postrádajícím některou z předmětných věcí další šanci a dne 17. 12. 2014 vyhlásilo nález zapomenutých
věcí znovu. Tentokrát budou mít případní oprávnění lidé možnost se o své věci přihlásit až
do konce roku 2017. Tato delší lhůta je novinkou, kterou přinesl nový občanský zákoník
(89/2012 Sb.). Nový občanský zákoník byl také, vedle podnětů od lidí především z místní
části Zálužné, jedním z hlavních důvodů pro opětovné vyhlášení nálezu, jelikož mnohem
lépe upravuje postup okolo nakládání s nalezenými věcmi.
Seznam nalezených věcí včetně fotodokumentace je možné shlédnout na elektronické
úřední desce na webových stránkách města: www.vitkov.info v sekci „městský úřad“, konkrétně: „http://www.vitkov.info/mestsky-urad/uredni-deska/“. Pro získání bližších informací
je možno také kontaktovat nebo osobně navštívit Městský úřad ve Vítkově, nejlépe Mgr.
Vimmera anebo Ing. Dybowiczovou.
Na závěr upozorňujeme, že při žádosti o vydání nalezených zapomenutých (ztracených)
věcí je potřeba předložit relevantní důkazy o dřívějším žadatelově právu k věci - ideálně
v podobě listin. Na druhou stranu chápeme, že v takto specifické situaci už nemusí být
dost dobře možné dostatečné důkazy dohledat. V takovém případě nabízíme možnost řešení ve formě oficiálního čestného prohlášení, abychom tak zabránili případnému pokusu
o neoprávněné popř. podvodné jednání.
Věci, o které se do konce roku 2017 nikdo nepřihlásí, připadnou tentokráte už definitivně
městu.

Rada města ve Vítkově,
nám. Jana Zajíce č. 7
vyhlašuje

ZÁMĚR

na pronájem nebytových prostor za účelem provozování AUTOCAMPU Vítkov Podhradí na pozemku p.č. 353/1,353/9, 353/10, 108, 356,, 109, 110, 111, 111/2, 135,
112/1,113, 134, 133, 131, 353/5, a 353/1 v k.ú. Lhotka. Uzavřený areál obsahuje
20 chatek, unimo buňky, samostatné sociální zařízení, restauraci, bufet a klubovnu.
Možnost pronájmu od 1. 1. 2016.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis hlavního využití nebytového prostoru - zajištění občerstvení.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a městem Vítkovem (např.
doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce do 12 hodin 11. 8. 2015 na Městském
úřadu Vítkov, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240). Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města
Vítkova na základě předložených písemných návrhů.Podané návrhy jsou ze strany
města považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny
návrhy.

VÍTKOVSKÁ FOTOKNIHA
Z UDÁLOSTÍ V I. POLOLETÍ 2015
Letopisecká komise připomíná, že fotografie do fotoknihy Vítkova za první
polovinu kalendářního roku sbírá do 15.7. 2015.
Materiál je možno zasílat na kronika@vitkov.eu, popř. předat na oddělení
kultury MÚ Vítkov.
Kronikářka města: Dáša Dušková

DOTACE

SEZÓNA NA
KOUPALIŠTI

Doplněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, o §§ 10a až 10d
jsou zákonem stanoveny podmínky pro poskytování dotací. Ty se samozřejmě promítly
i do našich pravidel, která k poskytování dotací máme. Dotace dle výše uvedených
paragrafů jsou dvojího druhu, programové a individuální.

OTEVÍRACÍ DOBA:

10.00 hod. - 19.00 hod.

CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

• Programové dotace jsou žadatelům poskytovány na podkladě přijatých žádostí,
které byly podány na základě městem zveřejněného programu a výzvy k podání
přihlášek ve stanovených termínech na stanovených formulářích.

40 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma
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: Ing. František Vrchovecký
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
tel. 556 300 695

• Individuální dotace je poskytována na žádost žadatele, ta však musí obsahovat
stanovené náležitosti pro žádost, které jsou uvedeny v pravidlech.
Město bude přijímat v tomto roce žádosti o dotace na 2. pololetí do 31. července 2015.
Jelikož nebyl městem vyhlášen program, budou tyto žádosti posuzovány jako žádosti o individuální dotace. Finančním odborem budou přeloženy ke schválení na
zasedání ZM dne 2. září 2015.

Nová obecně závazná
města Vítkova

vyhláška

Zastupitelstvo města Vítkova vydalo na svém zasedání dne 17. 6. 2015 Obecně
závaznou vyhlášku č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vítkova včetně příloh umístění kontejnerů na svoz
biologicky rozložitelných odpadů a seznamu kontejnerů na separovaný odpad.
Tato OZV č.1/2015 je umístěna na webových stránkách města včetně příloh.

PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
Město Vítkov poskytuje půjčky z FRB od 1. 7. 2015 dle nových pravidel schválených ZM dne 17. 6. 2015. Hlavní změnou oproti stávajícím pravidlům jsou nově
stanovené maximální lhůty splatnosti v letech, úrokové sazby a horní hranice půjček v tis. Kč u jednotlivých projektů 1. - 11. - viz tabulka níže.
Půjčku lze poskytnout za účelem:

Je tady doba dovolených, a proto si
nezapomeňte sjednat cestovní pojištění pro
cesty do zahraničí u naší pojišťovny.

Kód Název – účel

Dům/byt

Max. lhůta splatnosti
v letech

1.

Obnova střechy

na 1 dům

8

2,5

do 300

2.

Zateplení obvodového pláště na 1 dům

8

2,5

do 300

na 1 dům

8

2,5

do 300

na 1 dům

5

3

do 100

na 1 byt

10

2

do 400

na 1 byt

7

3

do 250

V případě zájmu lze domluvit osobní
schůzku i mimo provozní dobu, a to jak zde
v kanceláři, tak i u vás doma.

3.

Marek Zbořil
pojišťovací poradce
606 777 060

5.

MATEŘSKÁ ŠKOLA VÍTKOV, Husova 629,
okres Opava, příspěvková organizace

4.

6.

Zřízení, nebo rek. plyn. nebo
na 1 byt
elektrického vytápění
nebo dům

5

3

do 100

8.

Zřízení, či rekonstrukce
koupelny nebo WC

5

3

do 100

9.

Rekonstrukce nebyt. prostona 1 byt
ru na byt v obytné budově

7

3

do 250

10.

Výměna oken

na 1 byt
nebo dům

5

3

do 100

11.

Čistička odpadních vod

na 1 byt
nebo dům

5

3

do 100

na zástup za mateřskou dovolenou.
Dále přijme
KVALIFIKOVANOU ASISTENTKU
PEDAGOGA
na poloviční úvazek.
Bližší informace u ředitelky školy na tel. č. 556
300 667, 605 122 619.
Ředitelka školy: Mgr. Miluše Špoková

Horní
hranice
půjčky
v tis. Kč

7.

přijme od září 2015 kvalifikovanou

UČITELKU MŠ

Obnova fasády včetně okapových žlabů a svodů
Dodatečná izolace domu
proti vodě
Půdní nástavba rušící plochou střechu
Vestavba bytu do půdního
prostoru

Úrok
p. a.
v%

na 1 byt
nebo dům

Žádost o půjčku lze podat do 10. srpna 2015 na finanční odbor na předepsaném
formuláři. Ten je k dispozici na stánkách města nebo na finančním odboru.
O půjčce rozhodne ZM na svém zasedání dne 2. září 2015. Půjčené prostředky je
nutno vyčerpat do konce roku 2015. Peníze nejsou poskytovány přímo žadateli, ale
finanční odbor jimi proplácí předložené faktury žadatele. Veškeré další informace
jsou uveřejněny na webových stránkách města nebo je poskytne finanční odbor.

Benefiční koncert
mladých umělců
7. června se uskutečnil benefiční koncert na podporu vítkovské dominanty – kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Tento koncert byl zároveň jedním z mnoha startovních můstků
mladých pěvců - Anny Neuvirtové a Martina Blaževiče. Anička
Neuvirtová se narodila 30. 12. 1994 ve Vítkově. V dětství zpívala
v novojičínském sboru Ondrášek.
Po maturitě na Gymnáziu ve Vítkově v roce 2014 začala studovat
jazyky. Také se intenzivně věnuje studiu operního zpěvu při Slezském divadle v Opavě a pod vedením paní Libuše Vondráčkové
se připravuje na studium operního zpěvu na Ostravské univerzitě.
Paní Vondráčková se na půdě Slezského divadla v Opavě podílí
na vzniku operních, operetních a muzikálových představení. Její
syn Lukáš je veřejnosti znám jako špičkový klavírista, který jako jeden z mála Čechů vystupoval v americké Carnegie Hall (také paní
Vondráčková spolupracuje s Hollywood Opera Company).
Mladý opavský pěvec Martin Blaževič je absolventem Mendelova
gymnázia a studentem Pedagogické fakulty v Ostravě - obor operní zpěv.
Na koncertě zazněly písně zejména starých mistrů - Georga
Friedricha Händla, Alesandra Scarlattiho či Wolfganga Amadea
Mozarta. Aniččin kříšťálový soprán a Martinův dramatický bas
s doprovodem paní Libuše okouzlil všechny posluchače, kteří se
v nedělní odpoledne sešli v krásném renovovaném kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Helena Kozlová
Foto: Josef Prusek

MLADÍ SAXOFONISTÉ
V DOMOVĚ VÍTKOV
Studenti opavské obchodní akademie spolu se svými přáteli
z dalších opavských škol vytvořili tým mladých lidí, kteří realizují
projekt s názvem IUVENES URBI (Mladí městu).
S tímto projektem chtějí být zase o kus blíž seniorské skupině
a prolomit bariéry mezi mládím a stářím. Svého cíle chtějí dosáhnout díky návštěvám domovů pro seniory, a to konkrétně
v opavském regionu. Na vystoupení mladých hudebníků, kteří
mají úctu ke stáří a životu od počátku až do konce, jsme se moc
těšili. Příjemně teplé počasí 16. 6. nám umožnilo toto setkání
uskutečnit v prostorách venkovní pergoly. V krásném prostředí
zněla hudba i mluvené slovo veršů nádherně. Dechovou hudební produkci trumpety, saxofonu, klarinetu a trubky za doprovodu kláves v podání nadšených mladých lidí ocenili naši senioři velkým
potleskem. Recitace veršů ze sborníku regionálních umělců už jen podtrhla příjemný kulturní zážitek. Po rozloučení s těmito milými umělci
jsme si ještě dlouho povídali, jak moc jsou takováto setkání důležitá, aby mladí lidé nezapomněli, že i stáří patří k životu.
Ludmila Grossmannová, terapeutka

FOTOSOUTĚŽ

V rámci stejnojmenného projektu vypisuje
město Vítkov amatérskou mezinárodní
fotografickou soutěž „Jak se žije ženám
uprostřed Evropy“.
Téma:
fotografie zachycující každodenní život
Evropanek
Termín odevzdání fotografií: nejpozději do 20. 8. 2015
Více informací naleznete na www.vitkov.info

Odbor sociálních věcí představuje sociální služby

SOCIÁLNÍ REHABILITACE VE VÍTKOVĚ

V dubnu 2014 bylo ve Vítkově ve Vodní ulici otevřeno středisko sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním. Poskytovatelem sociální služby je FOKUS – Opava.
Úkolem sociální rehabilitace je pomoci klientům začlenit se do běžného života a umožnit jim setkávat se s dalšími lidmi s podobnými problémy a obtížemi. Dalším z důležitých úkolů této služby je vybudování pracovních návyků. Vzhledem k přístupu k postiženým v minulosti je
třeba změnit pohled a postoj vůči nemocným a podpořit je tak, aby mohli své schopnosti uplatnit v práci. Sociální rehabilitace je proto také
cestou na začlenění do pracovního procesu ať už na chráněném či otevřeném trhu práce.
Sociálně rehabilitační dílna nabízí klientům činnosti, které individuálně rozvíjejí, případně udržují jejich manuální a motorické dovednosti,
schopnosti zorganizovat si volný čas, estetické cítění a upevňují znalosti získané v průběhu školní docházky. K nejčastějším činnostem
patří tyto aktivity - cvičení s prvky jógy, vaření, výtvarné techniky, výroba dekoračních předmětů, výlety, doprovod klientů na úřady, k lékaři,
nácvik nakupování atd.
Pracovníci sociální rehabilitace pořádají kurz zaměřený na zkvalitnění a rozšíření komunikačních dovedností klientů, spolupracují se zaměstnanci chráněného a podporovaného bydlení a rodinnými příslušníky klientů, pomáhají v rozvoji sebeobslužných činností, upevňování
volních vlastností či plánování volnočasových aktivit.
Sociální rehabilitace je klientům dostupná ve dnech Po, St, Pá od 7:00 do 15:00 hod. ve Vítkově, na Vodní 173, v 1. poschodí.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY
Stárnout nemusí znamenat vzdát se zábavy a společenských aktivit
Co je denní stacionář
Denní stacionář je bezpečné, klidné místo
zařízené tak, aby se v něm vaši blízcí cítili co nejvíce jako doma, bylo jim příjemně
a užili si každý den s péčí a podporou, kterou potřebují. Součástí péče a podpory jsou
každodenní programy aktivit, které vašim
blízkých pomůžou zůstat psychicky a fyzicky
aktivní. Dveře jsou otevřené všem dospělým
a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení.
Víme, že není jednoduché si představit, jak
denní stacionář funguje, proto se k nám
prosím přijďte kdykoliv nezávazně podívat
(předem prosím zavolejte). Jsme na adrese
Hranická 162/36 Odry, každý den od pondělí
do pátku od 7:00 do 15:00, telefonní číslo
736 200 228. Pokud se vám anebo vašemu
blízkému u nás bude líbit, využijte tzv. tři dny
na zkoušku. První den můžete přijít společně. Další dvě návštěvy by ale měl váš blízký
absolvovat sám, abychom se mohli lépe poznat a dohodnout se, jestli je pro něj denní
stacionář vhodný.
Proč navštěvovat denní stacionář
Výhody pro vás, naše klienty:
• získáte možnost trávit čas aktivně a zábavně
• díky aktivitám si budete udržovat fyzické
i psychické zdraví (kondice, paměť), což
zvýší vaši nezávislost
• obohatíte svůj život o nové zážitky a přátele
• budete ve společnosti svých vrstevníků
• zvýšíte si sebedůvěru
Výhody pro vás, rodinné pečující:
• můžete chodit do práce
• je to alternativa k zařízením dlouhodobé
péče (domovy pro seniory)
• máte jistotu, že vaši blízcí tráví čas v příjemném prostředí
• víte, že díky dennímu programu tráví čas
aktivně
• máte možnost si odpočinout a zařídit věci,
které potřebujete

Jak vypadá program v denním stacionáři
Ve stacionáři se řídíme denním programem. Dopoledne vždy cvičíme tělo a paměť
a před obědem se věnujeme tvoření, vycházkám nebo výstavám. Odpoledne se
nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme společenské hry, zpíváme, sledujeme
filmy a dokumenty.
Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit vašim blízkým takovou podporu
a péči, aby se u nás cítili dobře, účastnili
se aktivit podle svých potřeb, přání a zájmů
a aby udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve
společnosti vrstevníků.
Aktivity v současnosti:
• Cvičení a tanečky na židli
• Trénování paměti
• Tvořivé činnosti
• Společenské hry
• Vycházky za přírodou nebo kulturou
• Besedy, přednášky
• Filmový klub
• Muzikoterapie (poslech hudby, zpěv)
Připravujeme:
• Vaření a pečení
• Canisterapie (léčebný kontakt psa a člověka)
• Arteterapie (využití výtvarných technik)
• Celodenní výlety
• Pěstování bylin a květin
Kolik stojí jeden den ve stacionáři
Od července měníme ceník denního stacionáře, abychom vyšli vstříc vašim požadavkům a potřebám. Ne každý chce strávit
ve stacionáři celý den, proto si po společné domluvě můžete určit, které dny a kolik
hodin u nás chcete být a my vám budeme
pobyt účtovat po hodinách. Za jednu hodinu
v denním stacionáři zaplatíte 20 Kč. Malá
dopomoc (při oblékání, pohybu, podávání
jídla a pití, při osobní hygieně apod.) stojí 30
Kč/den a velká dopomoc 50 Kč/den. Pokud
budete mít zájem, můžete si na den pobytu
objednat oběd za 54 Kč (+ 12 Kč za dovoz)
nebo si přinést oběd vlastní. Zajistit vám mů-

žeme také svoz (a odvoz) do denního stacionáře v ceně 5 Kč/km (+ čas pečovatelky 32
Kč/15 min).
Pobyt ve stacionáři může vypadat například
takto (uvedeny jsou pouze dva příklady, ale
váš pobyt může vypadat úplně jinak – podle
domluvy):
Příklad 1: přijdete v 8:00 a odejdete ve 14:00
a nepotřebujete žádnou dopomoc.
6 hodin krát 20 Kč
120 Kč
Příklad 2: přijdete v 8:00 a odejdete ve
12:00, objednáte si oběd a potřebujete malou dopomoc.
4 hodiny krát 20 Kč
80 Kč
Oběd s dovozem
66 Kč
Malá dopomoc
30 Kč
Celkem:
176 Kč
Věříme, že k nám najdou cestu všichni lidé,
kteří i přes všechny neduhy a nemoci chtějí
být stále aktivní a setkávat se dalšími lidmi.
Těšíme se na vás.
Mgr. Petra Mašlaňová
a Michaela Tomášková, Dis.
Denní stacionář Charity Odry
www.odry.charita.cz
petra.maslanova@odry.charita.cz
tel.: 736 200 228, 732 472 855

Právě ukončený soutěžní ročník 2014 – 2015
přinesl Vítkovu postup A mužstva mužů do nejvyšší krajské soutěže – Krajského přeboru.
I přes to, že ne vždy se vše povedlo, desetibodový náskok
je dostatečným důkazem, že postup byl zasloužený. Třetím nejlepším střelcem soutěže je s 16 brankami vítkovský
Matěj Jurečka. FO TJ Vítkov tímto děkuje všem, kteří se
o úspěšnou sezónu zasloužili.
B mužstvo mužů hrálo III. třídu Okresní soutěže a v konečné tabulce mu patří 4. místo z dvanácti účastníků.
Dorost v krajské soutěži obsadil konečné ve čtvrnáctičlenné tabulce 9. místo se ziskem 33 bodů. Po podzimní části
byl na sestupové pozici se ziskem deseti bodů. Zlepšená jarní část sezóny (zisk 23 bodů) tak vynesla Vítkov do
klidných vod středu tabulky. Vítkov nastřílel druhý nejvyšší
počet branek – 91, a má nejlepšího střelce krajských dorosteneckých soutěží. 51 branek – Adam Harazin.
Starší žáci vyhráli skupinu okresní soutěže, 1+7 hráčů
v poli a mohou být v příštím ročníku, kdy budou hrát tzv.
velký fotbal (1+10 hráčů), příslibem do budoucnosti.

KOPANÁ
Mladší žáci hráli Okresní soutěž 1+7 a skončili na 6. místě z devíti účastníků.
Věkově byli o rok mladší, takže v nadcházejícím ročníku by mohli být úspěšnější.
Starší přípravka obsadila v Okresní soutěži 1+5, 5. místo ve své skupině
z 8 účastníků.
9. 8. začíná první kolo Krajského přeboru, na kterém se určitě všichni příznivci
kopané setkají. Do té doby přeje FO TJ všem krásné léto, příjemnou dovolenou či prázdniny u grilu nebo u vody.
Za fotbalový oddíl TJ Vítkov
Josef Jakubec

Společnost BASF již našla své Hrdiny budoucnosti
Přírodní vědy mohou být zábava
Vzdělávací portál CHEMGENERATION.
COM funguje již čtvrtým rokem a jeho cílem
je představit mladým lidem chemii a přírodní
vědy zábavnou a hravou formou. Soutěž Hrdinové budoucnosti byla zahájena v prosinci
2014 v České republice, Rumunsku a Srbsku a v lednu 2015 se do ní zapojilo dalších
sedm zemí střední Evropy.
„Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí středoškolských studentů o významu trvalé udržitelnosti a atraktivnosti vědy. Soutěžící měli
za úkol provést vědecký výzkum a vyvinout
inovativní udržitelné řešení, které vyřeší
zvolený problém v jejich lokalitě. Tím mohlo být například plýtvání energie ve škole
či nadměrná produkce odpadů. Jsem velmi
ráda, že se studenti zhostili svého úkolu se
ctí a přišli se zajímavými nápady. Naše soutěž jasně dokázala, že udržitelný přístup rozhodně není středoškolákům cizí,“ říká Edita
Hippová, jednatelka společnosti BASF spol.
s.r.o.
Vědecká soutěž Hrdinové budoucnosti, která byla vyhlášena prostřednictvím vzdělávacího portálu CHEMGENERATION.COM,
má za sebou slavnostní finále. Vyhlášení výsledků proběhlo v pátek 29. května v rámci
oslav 150. výročí založení společnosti BASF
v prostorách brněnské Adam Gallery.
První místo za nejlepší projekt na základě
hodnocení odborné poroty si odnesli studenti
z týmu Vodaři ze Základní školy a gymnázia
Vítkov pod vedením Mgr. Mileny Mačákové,
kteří si jako svůj vědecký úkol zvolili hospodaření s vodou. Tým provedl týdenní monitoring spotřeby vody v pěti domácnostech
a dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo
150 osob. Na základě vyhodnocených čísel studenti vymysleli a sestrojili model pro
zachycení a následné využití dešťové vody
ve své škole. Součástí práce bylo rovněž
zmapování vodního toku Čermná, chemický

rozbor získaných vzorků
a následný
návrh řešení
pro zlepšení
kvality vody.
„Jsem
na
své studenty
velmi pyšná.
Se zadáním
soutěže se
dokázali vypořádat na
výbornou.
Vymysleli
velmi
zajímavé řešení
pro
využití
dešťové
vody, což by
škole umožnilo ušetřit nemalé peníze. Těší mě, že náš
projekt obstál v celorepublikové konkurenci
a my jsme si mohli užít skvělou atmosféru
oficiálního slavnostního večera. Myslím, že
je velká škoda, že se trvalé udržitelnosti
ve škole nevěnuje větší prostor, jistě by to
studenty více motivovalo k tomu, aby nežili pouze konzumním způsobem života, ale
aby i více přemýšleli o životním prostředí
a uvědomili si důležitost trvalé udržitelnosti
s ohledem na další generace,“ shrnuje účast
v soutěži vedoucí vítězného týmu Mgr. Milena Mačáková. V soutěži byl oceněn také tým
s názvem První Áčka z Gymnázia Sušice
pod vedením Mgr. Radovana Sloupa, který
na základě internetového hlasování obdržel
cenu diváků.
Hrdinové budoucnosti
„V této soutěži jsme získali první místo.
V rámci prezentace naší práce bylo třeba
navštívit pramen na Maria skále a přivézt
tamější vodu do Brna na oslavu 150 let od
založení největší chemické firmy na světě

BASF. V Adam Gallery jsme měli svůj prezentační stánek, kde jsme měli možnost
konzultovat náš projekt s řadou odborníků.
Poté dostal každý člen našeho týmu tablet
Asus a pro školu šek v hodnotě 40 000 Kč.
Kromě našeho týmu byl přítomen i vítězný
tým ze Slovenska. Pak probíhala doprovodná soutěž zaměřená na znalosti o firmě
BASF, jež probíhala tak, že jsme museli najít
několik zaměstnanců, kteří nám byli vybrání pomocí barevných náramků a následně
jsme odpovídali na otázky na tabletech. Po
opravdu těžkých úkolech o historii firmy,
která se nám občas ztrácela v hlubinách internetu, jsem vyhrál první cenu, a to mobilní
telefon Sony Xperia Z1 v hodnotě 12 000 Kč.
Večer byl samozřejmě doprovázen vydatným jídlem a pitím, zábavným vystoupením
komického kouzelníka Richarda Nedvěda
a kapelou No Name. Posléze nás pořadatelé soutěže ubytovali v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu Holiday Inn.“
Za tým Vodařů David Machač

X. ročník Výstavy voříšků a psů bez PP ve Vítkově
6. června se v areálu
Základní kynologické
organizace na Budišovské
ulici ve Vítkově uskutečnil
X. ročník Výstavy voříšků
a psů bez PP.
Na jubilejní ročník se sjel rekordní počet
bezmála 80 vystavovatelů převážně z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, ale
i z jiných částí Moravy. Jeden zahraniční
účastník dokonce úspěšně dorazil z Bratislavy. Sluníčko se brzy ráno vyhouplo na
oblohu a k naší velké radosti hlásilo, že tam
hodlá setrvat po celý den. V 9 hodin se rozběhlo posuzování jednotlivých skupin. Role
porotců v 1. kruhu se ujaly dámy - paní
Alena Kynclová s Renatou Wavříkovou,
2. kruh společně rozhodovali paní Jana Ausficírová a Petr Zeisberger. Před zraky diváků se předváděly jednotlivé skupiny teriérů,
psů pracovních, loveckých i společenských
plemen všech ras a velikostí. V komentáři
k jednotlivým kruhům se diváci mohli dozvědět také několik zajímavých informací o původu a využití vystavovaných plemen. Předvádění psů bez PP bylo prokládáno kruhy
kříženců neskutečné variability – příroda
dokáže neuvěřitelné věci. Pozitivní bylo, že
množství předváděných mazlíků patřilo mezi
psy zachráněné z útulků nebo v dočasné
péči. Tolik dobrých lidiček na jednom místě
potkáte málokde.
Nálada byla skvělá, organizace klapala jako
hodinky, z udírny voněla uzená žebírka a klobásky a blízkost vodních zdrojů skýtala možnost ochlazení pro chlupáče i jejich páníky.
Nelehkou práci porotců si mohli v průběhu
výstavy vyzkoušet i diváci, jejichž úkolem
bylo hlasovat v soutěži „Pes sympaťák“.
Tím se pro letošní rok stala kříženka Sunny
chovatelky Moniky Koldové z Ostravy.
Jakmile byl posouzen poslední kruh, nastala
chvíle napětí – z vítězů jednotlivých skupin
bylo třeba vybrat majitele nejcennějších trofejí:
Titul „Nejkrásnější pes bez PP“ získala fenka Jack Russel teriéra Maggie Kristýny Vítkové z Opavy.
Titul „Nejkrásnější voříšek“ získal kříženec
Rasty Veroniky Šimurdové z Valašského
Meziříčí.
Ve spolupráci s diváky získal titul ABSOLUTNÍ VÍTĚZ VÝSTAVY pes RASTY Veroniky Šimurdové z Valašského Meziříčí.
Když skončila hlavní část výstavy, přišel čas
na veselé psí sportování v oblíbených soutěžích:
Nebeský skok
Skokanská soutěž, v níž sportuje především pes, samozřejmě s vydatnou pomocí
svého člověčího parťáka. Ten má za úkol
cokoliv slíbit, či jinak motivovat chlupáče
k tomu, aby překonával stále se zvyšující skokovou překážku. Nehrozí tady žádné
znevýhodnění „minihafíků“, protože skok

Veronika Šimurdová a Rasty

se porovnává s kohoutkovou výškou psa
a do výsledku se započítává vypočtený koeficient.
Týmový běh
Opravdu týmová disciplína, kdy na vytyčené
trati běží nejprve pán a po jeho proběhnutí cílem teprve startuje pes. Čas je sčítán
a vítězem je dvojice s nejkratším zaběhnutým časem.
Jsme dva – jsme tým
V této soutěži hraje roli vynalézavost psovoda. Musí vymyslet, jakou formou nejlépe
prezentovat, co jeho chlupatý kamarád dovede. Viděli jsme psa, který nosil paničce
bačkůrky, sundával ponožky, otevíral pračku
a vyndával z ní prádlo, které si pak odnesl
v kyblíčku ke šňůře a zase podával paničce
k pověšení, bavili jsme se při dramatizaci večerníčkových příběhů králíků Boba a Bobka,
nebo kutilů Pata a Mata – zde samozřejmě
byl v hlavní roli pes. Tleskali jsme prvkům
tance se psem, nebo akrobacii vpravdě cirkusových čísel, obdivovali zvládnutou poslušnost jezevčíků, nebo čivav. Chválíme
všechny, kteří dokázali i přes velké vedro
se svými psy vystoupit. A bylo jich opravdu
hodně.
Děkujeme všem vystavovatelům za
to, že nám přivezli ukázat své báječné
kamarády. Děkujeme sponzorům, že
nám umožnili udělat všem účastníkům
radost z dárků. A v neposlední řadě patří dík všem členům ZKO Vítkov, kteří
se podíleli na přípravě i zdárném průběhu výstavy, zajistili voňavé dobroty
z udírny a studené nápoje. Věříme, že
se vám u nás líbilo a snad se uvidíme
na některém z dalších ročníků Výstavy
voříšků a psů bez PP ve Vítkově. Rádi
vás uvidíme.

Aktivity mladých hasičů SDH Vítkov
16. května se mladí hasiči z Vítkova zúčastnili okrskového kola jarní
části hry Plamen konané v Hrabství. Soutěžilo se ve třech disciplínách – štafeta CTIF na 100 metrů s překážkami, štafeta 4x 60 metrů s překážkami a požární útok. Za štafetu v CTIF získalo družstvo
starších 2. místo. Celkové hodnocení hry Plamen za rok 2014/2015
přineslo skvělý výsledek – v kategorii starších žáků se mladí hasiči
z Vítkova umístili na 1. místě z osmi týmů. K tomuto skvělému výsledku gratulujeme.

VÍTKOVSKÝ SOPTÍK Sbor dobrovolných hasičů
Vítkov ve spolupráci se SVČ pořádal 23. května l. ročník soutěže
v požárním útoku o Vítkovského soptíka.
Soutěž byla podpořena z velké části dotací z Moravskoslezského
kraje a proběhla ve sportovním areálu na stadionu ve Vítkově. Počasí bohužel nebylo příznivé, a to ovlivnilo celkový počet týmů. Požární
útok proběhl na dvě kola a zúčastnilo se celkově osm družstev. V kategorii mladších i starších žáků mladí hasiči z Vítkova obsadili krásné
2. místo. Na závěr soutěže nám program zpestřil pan Petr Gotzmann
ukázkou výcviku psů.
Partnerem soutěže byla firma Štěpán Hutník, s.r.o., který do soutěže
mimo jiné věnovala pohár Vítkovského soptíka. Děkujeme sponzorům – Davidův Mlýn, Simply you, Dušan Šindelář trans, s.r.o., Insportline. Dále bychom chtěli poděkovat za spolupráci panu Tomáši
Indrákovi z SDH Budišov nad Budišovkou, panu Michalu Burdíkovi
a panu Ferdinandu Scholasterovi z obce Březová i všem členům
SDH Vítkov.
Martina Krejčí
Starosta SDH Vítkov

ÚSPĚCH ODDÍLU BOXU
TJ SOKOL KLOKOČOV
14. června 2015 se uskutečnil mezinárodní turnaj v boxu Highland
cup v Kunčicích pod Ondřejníkem. Turnaje se účastnilo 5 klubů z
České republiky, tři kluby polské a dva slovenské. Turnaj pořádal
TJ Sokol Klokočov pod záštitou H REZORTu pana Poláška, Sport
Bailu pana Dvořáka, Unimetalu pana Špálka a Staveb Olomouc
pana Spáčila. Ve váze do 81 kg zvítězil klokočovský boxer Radim
Ferenc. Gratulujeme vítězi a děkujeme trénerům panu Hlavnovi
a Deszkasovi za stále větší úspěchy klokočovského boxu, jímž
reprezentují TJ Sokol Klokočov.
Za TJ Sokol Klokočov
Šárka Petrtýlová

MARMELÁDOVÉ
POKUŠENÍ

Léto právě stojí na své startovní čáře
A s létem se nezadržitelně blíží velká výzva pro hospodyňky –
všechnu tu nadílku zdraví a energie zpracovat i na zimní měsíce.
V rámci soutěže Rozkvetlé okno vyhlašuje město Vítkov
doplňkovou soutěž „Marmeládové pokušení“.
• Do soutěže se můžete přihlásit se svou oblíbenou domácí
marmeládou nebo džemem.
• Hodnotit se bude chuť, barva, konzistence. Zvláštní cena bude
udělena za NEJ obal.
• Do soutěže můžete přihlásit libovolný počet vzorků. Váha
jednoho vzorku min. 150 g.
• Přihlášky můžete již nyní zasílat prostřednictvím e-mailu
rozkvetle.mesto@seznam.cz nebo odevzdávat v IC Vítkov.
• Vzorky se budou odevzdávat v IC Vítkov od 24. do 29. 8. 2015.
Novinky a aktuální informace získáte prostřednictvím webových
stránek a facebooku města a v IC Vítkov.
Vyhodnocení a předání cen proběhne 4. září.

Nabídka
aktivit
Střediska
volného času v době
letních prázdnin
Středisko volného času Vítkov na dobu
letních prázdnin nabízí především pro
děti a mládež pobytové a příměstské
tábory.
Pobytové tábory jsou zaměřeny především
na turistiku, přírodovědu, dobrodružné
zážitky, výlety po okolí, atd. Tábory jsou
pro děti od 7 – 17 let, dle programového
zaměření.
• Boj o přežití v Jánských Koupelích 6. –
16. 7. 2015
• Kovbojské prázdniny aneb svět ze
sedla koně v Klokočově 19. - 25. 7. 2015
• Cyklistický - okolí Vítkova, Odry,
Starý Jičín 27. – 31. 7. 2015
• Dobrodružná plavba v Klokočově 2. – 8.
8. 2015
• Zážitková bomba v Klokočově 16. – 22.
8. 2015
Pobytové
tábory
jsou
zajištěny
a programově připraveny pro 110 dětí
z Vítkova a okolí, podrobné informace
najdete na www.svc-vitkov.cz/aktivity/
tábory .
Dále jsou pro děti připraveny čtyři
příměstské Hravé tábory. Tyto tábory
jsou však již obsazené.
V době letních prázdnin je pro děti
a mládež otevřeno venkovní multifunkční
hřiště v areálu SVČ od pondělí do neděle
od 8. 00 – 19.00 hod. Děti si musí donést
své vlastní sportovní pomůcky, možnost
využívat bez nutnosti objednávek.
V provozu o prázdninách bude také
sokolovna SVČ, kterou mohou využívat
rodiče s dětmi a také skupiny. Provoz
v sokolovně dle rozvrhu a domluvy se
správci na tel. 734 540 176 Matuška, 734
540 224 Michlíček.
Tenisové kurty ve sportovním areálu
můžete využít po dohodě na tel. čísle:
736 285 914 – pan Špok, od 7,00 do 21,00
hodin každý den v týdnu.

Základní škola a
gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Školní jídelna je v provozu od pondělí do
pátku od 6,00 do 14,30.

LÉTO
Jídelní
lístek
a
ceny
stravného jsou uvedeny na www.
zsgvitkov@zsgvitkov.cz.
Telefonní kontakt: 556 300 455.

Sportovní hala a venkovní tenisové hřiště
jsou k využití denně od 16,00 do 21,00 po
předchozí telefonické domluvě. Pronájem
haly - 170,- Kč za 1 hodinu, pronájem
venkovního hřiště - 100,- Kč za hodinu.
Poplatek se platí na místě.
Telefonní kontakt:603 984 949.
Školní družina a školní klub mají v době
prázdnin omezenou činnost od 1. 7. do
17. 7. 2015. Na děti čeká Prázdninová
cesta vodníků a vil, Egypt – tajemný svět
faraonů a pyramid, Extrémní sporty nebo
Putování s mapou a busolou. Provozní doba
od 8,00 do 16,00.
Telefonní kontakt: 556 300 777, 556 300
779.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH
ŠKOL V DOBĚ HLAVNÍCH
PRÁZDNIN
MŠ OPAVSKÁ:
MŠ HUSOVA:
MŠ KLOKOČOV:
MŠ ČERMNÁ:
MŠ RADKOV:

1.7. - 24.7.
27.7. - 21.8.
20.7. - 28.8.
13.7. - 28.8.
13.7. - 28.8.

V době uzavření MŠ Opavská je v provozu
MŠ Husova a naopak, takže vždy je
zajištěn provoz alespoň jedné mateřské
školy.

Informace o provozu
lékařských zařízení
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE VÍTKOV
MIMO PROVOZ:
7. – 9. července
28. - 30. července
4. - 6. srpna
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE VÍTKOV
PŘESTĚHOVÁNA:
14. – 16. července
do polikliniky Vítkov na Švermově ulici čp.
219, I. patro (bez výtahu) – pod vlakovým
nádražím
Aktuální informace k dispozici na www.
ortopedieopava.cz, www.ortopedievitkov.
cz.

2015

PSYCHIATRICKÁ
AMBULANCE VÍTKOV
MIMO PROVOZ:

29. července
Aktuální informace k dispozici na 605
435 544.
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE
VÍTKOV PŘESTĚHOVÁNA:
8. – 15. července
ENDOKRINOLOGICKÁ
AMBULANCE VÍTKOV MIMO
PROVOZ:
13. a 27. července
3. srpna
Aktuální informace k dispozici na www.
endokrinologieopava.cz, tel. 777 742 242.
DOVOLENÁ MUDR. PŘIKRYLOVÁ
10.- 31. srpna
Zastupuje MUDr. Mazurová
Info: www.mudrprikrylova.cz
MUDr. Marie Mazurová
Ordinuje nepřetržitě po celou dobu
letních prázdnin dle ordinačních hodin.
Tel. 556 314 257

NOVÉ SLUŽBY KNIHOVNY
• Prázdninový balíček – dle čtenářského
zájmu vybereme čtenářům balíček knih na
dovolenou.
• Půjčování deštníků – v případě nepříznivého počasí si můžou čtenáři naši knihovny
absenčně (mimo knihovnu) půjčit deštník
po dobu 14 dnů.
• Půjčování brýlí – v případě potřeby si
můžou čtenáři naši knihovny prezenčně (v
knihovně) půjčit dioptrické brýle na čtení.

Půjčovní doba Měk ve
Vítkově v době letních
prázdnin
(1.7. – 31.8.2015)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno

Informace n
ejen pro záb
avu
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Před nadcházejícími
prázdninami bychom chtěli předat rodičům
i jejich dětem několik užitečných informací
a zásad bezpečného chování a aktivit mimo
domov. Věříme však, že tyto informace mohou být užitečné i pro ostatní občany.
INFORMACE PRO RODIČE:
Veďte své děti, aby:
• Nenosily klíče od bytu viditelně.
• Uzamkly při odchodu z bytu nebo z domu
řádně dveře.
• Neotvíraly neznámým lidem, když jsou
samy doma a neříkaly do telefonu, kdy se
rodiče vrátí.
• Nechodily nikam s neznámými lidmi.
• Nebraly nic od cizích lidí.
• Vás vždy informovaly, kde jsou a co dělají.
• Oznámily neprodleně vám, ve škole nebo
na policii, když je někdo obtěžuje, když jim
nebo jejich kamarádům někdo ubližuje.
POSÍLÁTE DĚTI NA LETNÍ TÁBOR?
• Zjistěte si, kdo letní tábor provozuje (zvláště pokud je to tábor na inzerát).
• Doprovoďte dítě na místo, odkud se na tábor odjíždí, a osobně předejte dítě vedoucímu oddílu.
• Zjistěte si přesnou adresu pobytu dítěte
a termín návratu.
• Alespoň 2x napište nebo zavolejte svému
dítěti a vyžadujte od dítěte informace o jeho
pobytu.
• Informujte se u hlavního vedoucího nebo
oddílového vedoucího na programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílových vedoucích (zkušenosti z práce s dětmi, studující osoby, které celoročně s dětmi
pracují).
• Pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit,
že je tam dáno „za trest“ nebo z důvodu, že
rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě
nechají v ČR.
• Pokud dítě napíše nebo zavolá o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická
zátěž, tělesné tresty apod.), prověřte si tyto
skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný či telefonický dotaz na hlavního vedoucího).
• Vybavte dítě dostatečným množstvím léků,
které pravidelně užívá a informujte o tom lékaře nebo zdravotní personál, který má být
součástí vedení tábora.
• Informujte vedoucího oddílu o případných
zdravotních omezeních dítěte, sdělte, zda je
plavec či neplavec.
• Po návratu dítěte z tábora si udělejte čas
na povídání o průběhu celého pobytu, pokud dítě hovoří o negativních skutečnostech, prověřte si je.
• Dojde-li k nápadné změně chování, nechuť
hovořit o pobytu, programu, kamarádech,
vedoucích nebo jeví-li dítě známky fyzických
trestů - kontaktujte některé rodiče dětí ze
stejného oddílu, jak na tento pobyt reagují
jejich děti.
• Pokud dítě nechce o negativních skutečnostech hovořit s rodiči, obraťte se na odborníky (například na Linku bezpečí, tel. č.:

116 111, která je anonymní a bezplatná po
celých 24 hodin denně).
• V závažných případech se obraťte na Policii ČR
INFORMACE PRO DĚTI:
Bezpečné chování mimo domov:
• Rodiče by měli vždy vědět kam a s kým jde
jejich dítě.
• Pokud je to možné, choďte ven s kamarády, protože je to zábavnější a bezpečnější.
• Vyhýbejte se málo osvětleným místům,
opuštěným domům, zbořeništím nebo hustému porostu.
• Nikdy nemluvte s cizími lidmi, nikam s nimi
nechoďte, ani kdyby tvrdili, že je poslali rodiče.
• Vždy řekněte NE, když vám někdo nabízí
cigarety, alkohol nebo drogy. Od cizích lidí
neberte bonbóny ani jiné sladkosti.
• Nikdy si nehrajte se zápalkami nebo zapalovačem.
• Naučte se přesnou adresu svého bydliště,
telefonní číslo domů a telefonní číslo rodičům do práce.
• Zapamatujte si důležitá telefonní čísla,
kam je možné se obrátit a požádat o pomoc.
Používejte je pouze tehdy, když se někdo
vážně zraní, někde hoří nebo při jiném závažném jednání:
150 (Hasiči)
155 (Záchranná služba)
156 (Městská policie)
158 (Policie ČR)
556 312 277, 603 262 069
(Městská policie Vítkov)
556 300 333 (Policie ČR, OO Vítkov)
• O každé nepříjemné situaci je vhodné
uvědomit rodiče, učitele nebo jinou dospělou osobu, které se dá důvěřovat. Je možné
také využít bezplatnou telefonní Linku bezpečí, tel. č. 800 155 555.
BEZPEČNÉ KOUPÁNÍ A POBYT
V PŘÍRODĚ:
• Nikdy se nekoupejte sami a na místech,
která nejsou dobře známá.
• Neskákejte do vody hned, ale nejprve se
opláchněte. Neskákejte do míst, kde neznáte hloubku.
• Pokud do vody skáče více osob, ujistěte
se, zda kamarád, který skočil před vámi, vyplaval, aby nemohlo dojít ke zranění.
• Ve vodě si nehrajte s předměty, o které je
možné se zranit.
• Do vody neházejte nic co tam nepatří.
• Po dobu hry ve vodě je nutné dávat pozor
a občas se přesvědčte, zda nikdo z vašich
kamarádů nechybí a na místě je tolik osob,
kolik jich přišlo. V zápalu hry se může lehce
stát, že se kamarád mohl začít topit a nikdo
si toho nevšiml.
• Pokud zjistíte, že chybí některý z kamarádů, je nutné na to upozornit ostatní a začít jej
hledat. Co nejdříve přivolejte dospělou osobu a informujte ji o tom, co se stalo.
• Člověk je součástí přírody, a proto by se
k ní měl chovat jako ona k němu. Zejména
nelámejte větve stromů, netrhejte zbytečně
květy a rostliny, nezabíjejte malé a

bezbranné živočichy, hmyz, nevybírejte
hnízda ptáků. Příroda naopak potřebuje
pomoc člověka, proto je vhodné se do
pomoci přírodě zapojit.
• V přírodě se chovejte tiše, nezakládejte
ohně a nenechávejte po sobě odpadky.
• Hrajte si na místech, kde jsou k tomu vytvořeny podmínky. Nepoužívejte hlučné
předměty (petardy, rádio…), které plaší zvířata a obtěžují ostatní lidi.
• V lese nebo na louce nejezte a nesbírejte
rostoucí plody, které bezpečně neznáte.
• Nebojte se upozornit kamaráda, který
přírodu ničí a devastuje na to, že nejedná
správně.
• Na výlet do přírody si s sebou vezměte nejen něco k jídlu a pití, ale i základní pomůcky
na poskytnutí první pomoci. Pokud jste na
něco alergičtí, nezapomínejte na léky, které
ztlumí počáteční reakci těla.

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY NA
KOLE:
• Před jízdou vždy překontrolujte technický
stav kola, hlavně stav brzd a světel. Každou
zjištěnou závadu bezodkladně odstraňte.
• Pamatujte na to, že řídítka jsou od toho,
aby se držela oběma rukama.
• Při vjíždění na komunikaci se pořádně
rozhlédněte, aby nedošlo ke střetu s jiným
účastníkem silničního provozu.
• Děti by neměly zapomínat říci rodičům,
kam na kole jedou, případně kde se budou
pohybovat. Jezděte vždy vpravo co nejblíže
k okraji vozovky, při jízdě více osob jednotlivě za sebou.
• Pokud jste předjížděni autem nebo autobusem, je důležité se pevně držet řídítek, aby
tlakem vzduchu nedošlo k pádu na vozovku.
• Pamatujte na to, že je nutné při změně
směru jízdy ukázat, kam odbočujete.
• Pamatujte na to, že chodník slouží chodcům, takže při jeho použití je nutné sesednout z kola a tlačit jej vedle sebe.
• Buďte opatrní při brzdění přední brzdou,
aby nedošlo k přepadnutí přes řídítka.
• Cyklista mladší 18 let musí při jízdě na pozemní komunikaci použít ochrannou přilbu
schváleného typu podle zvláštního předpisu
a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na
hlavě.
• Dítě mladší 10 let smi na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem
osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na
chodníku, cyklistické stezce a obytné pěší
zóně.
• Na jednomístném kole nejezděte ve dvou.
• Za snížené viditelnosti mějte za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené
barvy nebo přerušovaným světlem červené
barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvětlena, můžete jako náhradu za světlomet použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
• Nenechávejte své kolo bez dozoru, při
opuštění kola jej připevněte k pevnému stabilnímu objektu řetězem nebo lankem se
zámkem, aby nedošlo k odcizení.

DEN

města
6. června

Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem technickým pracovníkům, pořadatelům,
zdravotníkům a hasičům, kteří se o bezpečnost a pohodlí návštěvníků starali během celé
akce.
Všem prodejcům, kteří nás všechny nejen nakrmili, ale v tom vedru hlavně občerstvili.
Vám všem, kteří jste na „Den města – Vítkov 2015“ přišli a vytvořili na stadionu tak skvělou
atmosféru.
Děkujeme všem sto pěti respondentům za zaslané dotazníky. Vašimi podněty a připomínkami se při přípravě příštího ročníku budeme zabývat.
A dětem pořadatelé vzkazují – už teď se těšte na příští rok. Všechno, co jste na letošním
prvním ročníku postrádaly, vám v příštím roce vynahradíme.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

NEJKAČKA

koloběžková tour ve Vítkově - Krajští úředníci z Regionální rady Moravskoslezsko posuzují projekty a rozhodují
o přidělení peněz z EU. Třeba na nové silnice, cyklostezky,
modernější knihovny, divadla, školy, rekonstrukci kulturních
památek nebo nové vybavení nemocnic.

Dejte nám svůj hlas v celorepublikové soutěži
informačních center!
Společnost VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.,
vyhlásila na svých webových stránkách
soutěž „Informační centrum 2015“. Jste-li
se službami našeho IC spokojeni, dejte
mu v soutěži svůj hlas. Pravidla a hlasovací formulář najdete na http://www.denik.cz/infocentra/. Soutěž trvá do konce
července.
V letech 2007 až 2013 bylo na tyto účely použito v našem kraji
19 miliard. V letošním roce se rozhodli provést obhlídku podpořených akcí netradičně – na koloběžkách. A protože jednou
z těchto podpořených akcí byla také loňská oprava velkého
kostela, zavítali v pátek 12. června také do Vítkova. U kostela
je přivítal místní farář P. Ševiola, s historií je seznámila paní Kubišová. O spolupráci mezi městem a farností jim popovídal člen
rady města Oldřich Vícha a kostelem je provedl člen zastupitelstva Josef Prusek. Podobně jako návštěvníky Noci kostelů
je kromě historie stavby nejvíce zaujala možnost podívat se do
věže, rozhlédnout se z balkónu, dotknout se zvonů, zatočit si
klikou hodinového stroje. S využitím evropských peněz u nás
byli spokojeni
Foto a text: Josef Prusek

ZDRAVOTNICTVÍ
VE MĚSTĚ
Mnozí občané se na nás obracejí se svými dotazy a podněty
k situaci ve zdravotnictví v našem městě. Pozorně vše vyhodnocujeme a jednáme v rámci našich možností. Podrobnější
informaci k tomuto tématu, zvláště k vítkovské nemocnici,
pro vás chystáme do některého z příštích čísel Zpravodaje.

Středisko volného času Vítkov, p.o.,
nabízí pro děti a mládež ve školním roce
2015 - 2016 tyto zájmové kroužky:
Kopaná přípravka ml. žáci

4 - 7 let

Kopaná přípravka st. žáci

8 - 10 let

Kopaná mladší žáci

8 - 10 let

Kopaná starší žáci

10 - 15 let

Kopaná dorost

15 - 18 let

Florbal chlapci

10 - 15 let

Florbal chlapci

10 - 15 let

Florbal děvčata

10 - 15 let

Stolní tenis

9 - 18 let

Rybářský

9 - 15 let

Střelecký

8 - 15 let

Lukostřelba

8 - 15 let

Gymnastika

6 - 10 let

Badminton

10 - 15 let

Snag golf ( Sportovní hry)

6 - 10 let

Instruktorský

12 - 17 let

Modelářský

6 - 10 let

Automedelářský I.

8 - 15 let

Automodelářský II.

8 - 19 let

Klub KaMeRa
Keramika
Malý výtvarník

10 - 19 let
7 - 19 let
5 - 7 let

Divadelní I.

15 - 22 let

Divadelní II. - Quo Vadis

12 - 22 let

Práce s fimo, výroba šperků

8 - 15 let

Angličtina hrou

6 - 10 let

Keramika Větřkovice

6 - 10 let

Line dance

7 - 15 let

Detektiv Patočka

8 - 12 let

Malý zdravotník

8 - 12 let

Lezení na umělé stěně I.

7 - 15 let

Lezení na umělé stěně II.

7 - 15 let

Mažoretky mladší

6 - 8 let

Mažoretky starší

8 - 15 let

Mladí hasiči I.

6 - 15 let

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

Karate I.

6 - 10 let

Karate II.

10 - 15 let

Karate III.

10 -15 let

Přírodovědný

6 - 13 let

Počítačový zábavný

6 - 12 let

Programování

9 - 15 let

Cykloturistický

9 -15 let

Free running

14 - 23 let

Hudební teorie

13 - 16 let

Bližší informace o kroužcích v měsíci srpnu
a září www.svc-vitkov.cz.

DEN DĚTÍ
31. 5. proběhla ve sportovním areálu akce
Dětský den pořádaná Střediskem volného
času Vítkov, Vítkovskými Ympulsy a MěU
Vítkov za podpory pojišťovny Generali.
Všichni jsme se báli toho, jaké bude v neděli počasí, ale nakonec se umoudřilo a celý
den hezky svítilo sluníčko. Pro děti jsme
měli zajištěné různé atrakce: kolotoč, koně,
minikross, kouzelníka, pejsky, simulátor nárazu, na kterém si každý mohl vyzkoušet vyproštění z havarovaného vozidla (zapůjčeno
od pojišťovny Generali). Malé děti si hrály
na rybáře a lovily rybičky, šikovnější děti si
vyzkoušely svoji zručnost při chůzi po laně
– slackline. Každý uvítal bohaté občerstvení od grilovaných ryb až po různé sladkosti
a zmrzlinu. Dospělí odcházeli s prázdnější
peněženkou, ale děti byly o to spokojenější.
RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA 2015
30. 5. proběhla v SVČ Vítkov a na revíru
Balaton rybářská olympiáda za účasti čtyř
družstev, a to Odry, Vítkov, Leskovec nad
Moravicí a Budišov nad Budišovkou.
Vyhrálo družstvo MS ČRS Vítkov. Na druhém místě se umístilo družstvo Odry, třetí
bylo družstvo Leskovec nad Moravicí a na
čtvrtém místě skončilo družstvo Budišova
nad Budišovkou.
Olympiáda proběhla za velmi pěkného počasí. Mladí rybáři si vyzkoušeli lov ryb na
revíru Balaton. Pak se přemístili do budovy
SVČ Vítkov, kde prokázali své rybářské znalosti a na hřišti ve sportovním areálu soutěžili
v rybolovné technice. MO ČRS Vítkov děkuje vedení SVČ Vítkov za poskytnutí areálu
a kuchařkám za výbornou stravu.
AKADEMIE SVČ VÍTKOV
Středisko volného času Vítkov letos poprvé
představilo svou činnost na prvním ročníku
Akademie zájmového vzdělávání.
Pořadatelé šli hodně do risku, když zvolili
místo tradičního zázemí kulturního domu
zázemí zahrady v areálu SVČ. Nezbývalo
jim nic jiného, než sledovat počasí a přát si,

ať
alespoň
neprší…
a
ono to vyšlo! Děti ze
zájmových
útvarů se přišly pochlubit
svou celoroční činností a
ukázat rodičům, co se naučily. Celou akci
moderovaly děti z dětské televize Klubu
KaMeRa. Ty také akademii natáčely a vedly s přítomnými rozhovory. Některé kroužky
se prezentovaly kratičkou ukázkou činnosti
– divadelní soubor Quo Vadis, mažoretky,
Line Dance, gymnastika, karatisté, fotbalisté, florbalisté - přímo na hřišti, jiní měli své
zázemí v prostoru zahrady - lezení na umělé
stěně, badminton, snag golf, hasiči, rybáři,
lukostřelba, freerunning. Přímo v domečku
se prezentovaly kroužky – počítačový, přírodovědný, automodeláři a stolní tenis. Od 17
hodin byla dětem promítána pohádka Zlatá
kuželna dalšího divadelního kroužku SVČ.
Všichni účinkující předvedli výborné výkony
a diváci ocenili, jak se děti snažily.
Zatímco si děti hrály či sledovaly pohádku,
rodiče si mohli odpočinout a popovídat si
u občerstvení paní Vysloužilové.
A co se dětem asi nejvíce líbilo? … předpokládám, že v tom horku nanuk, který dostaly
všechny děti. Na závěr programu přišla ještě
pořádná sprška vody z hasičského auta.
Akce se vydařila. Rodiče dostali od pedagogů seznam kroužků na nový školní rok a děti
spoustu inspirace na prázdninovou činnost.
Za celý kolektiv chci poděkovat všem účinkujícím i vedoucím, kteří nám pomáhali připravit program, ale i všem, kteří během roku
vedou kroužky a nemohli vystoupit. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím
školním roce.
Šárka Medunová
Ředitelka SVČ Vítkov

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/15.04469, název mikroprojektu „PO STOPÁCH ČESKÉ A POLSKÉ HISTORIE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY“

PO STOPÁCH ČESKÉ A POLSKÉ HISTORIE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
ODZNAK
VŠESTRANNOSTI
OLYMPIJSKÝCH
VÍTĚZŮ

Tato soutěž zahrnuje deset
sportovních disciplín z atletiky, basketbalu a také ze silového trojboje. Na okresní kolo
v Opavě se sjelo 14 družstev,
aby změřilo své síly v šesti
disciplínách tohoto víceboje.
V soutěži družstev jsme obsadili pěkné 6. místo, ale úspěchy jsme měli i v kategoriích
jednotlivců. Kateřina Jurkovičová a Jan Kobela získali
bronzové medaile za 3. místo,
Dominik Kuča skončil těsně
pod stupni vítězů (4) a Valerie
Šavrdová byla pátá v kategorii ročníku 2004. Největšího
úspěchu dosáhl žák čtvrté třídy Lukáš Hrčka, který získal
druhé místo a tím i postup do
krajského finále v Havířově.
Děkujeme za vzornou reprezentaci a Lukášovi držíme palce. Družstva i jednotlivce vedli
učitelé tělesné výchovy Renáta Šťastná a Petr Molek.

MEZINÁRODNÍ
ORIENTAČNÍ BĚH
A HRA BOYARD

V letošním školním roce
se naše škola opět zapojila do operačního
programu přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013, tentokrát
s historickým projektem
„Po stopách české a polské historie 2. světové
války“. V rámci projektu
se uskutečnily celkem
3 výjezdy po České
a Polské republice, během kterých se žáci blíže seznámili s historií
2. světové války, vyzkoušeli si práci s historickými
prameny a zažili dějiny
na vlastní kůži.
Ve dnech 6. – 8. 5. 2015
studenti septimy a kvarty vycestovali do našeho
hlavního města, kde v rámci aktivity nazvané
„Místa utrpení a bolesti našich předků“ navštívili Židovské muzeum, které si pro ně připravilo
krátkou přednášku na téma „My a oni – Antisemitismus a moderní společnost“. Lektorka je také
provedla vybranými objekty Židovského muzea
– Pinkasova synagoga, Židovský hřbitov a Staronová synagoga. V Praze se také podívali do
Národního památníku na Vítkově a Národního
památníku hrdinů heydrichiády, v němž viděli i
krátký film, který jim přiblížil přípravu atentátu a
období heydrichiády. Další zastávkou byl Terezín
jako místo určené pro „konečné řešení židovské
otázky“. Zde si prohlédli všechny objekty, které
Památník Terezín nabízí – Muzeum ghetta, Modlitebna a mansarda, Malá pevnost, Magdeburská
kasárna, Ústřední márnice, Kolumbárium, Krematorium a Židovský hřbitov. Posledním navštíveným místem byly Lidice, kde si všichni účastníci prošli muzeum a Pietní území.
Ve dnech 5. – 6. 6. 2015 se uskutečnily zbývající 2 výjezdy. Skupina složená z žáků 7. a 8. tříd
se vydala po „Válečných stopách v Moravskoslezském kraji“. První zastávkou byl Archiv města Ostravy, ve kterém se žáci podívali na práci
archiváře a seznámili se s historií i prostředím
archivu. Jejich další kroky směřovaly do Vojenské pevnosti v Hlučíně-Darkovičkách, kde se
dozvěděli obecné informace o systému opevnění
a také se podívali, jak pevnost vypadá. Poslední
zastávkou prvního dne byl Památník 2. světové

Na začátku června jsme pozvali naše partnerské školy
(Kalety - Polsko, Vrbové - Slovensko) do rekreačního střediska Radost u obce Zálužné,
kde proběhl orientační běh
a soutěž Boyard v tamní krásné přírodě. Ve čtvrtek (4. 6.)
odpoledne se konala v týmech
hra inspirovaná známou televizní soutěží Pevnost Boyard.
Žáci všech tří partnerských
škol vytvořili deset týmů a bojovali na stanovištích o indicie
v různě zaměřených disciplínách. Poté pomocí získaných
indicií hledali poklad ukrytý
v okolí střediska. Tým složený
z kvarty a devátých tříd naší školy byl nejúspěšnější a poklad nalezl jako první. Po
akci Boyard proběhlo společné posezení a
opékání u ohně.
Druhý den dopoledne jsme nachystali orientační běh. Připraveny byly dva okruhy
(cca 1,5 km pro mladší kat. – šesté a sed-

války v Hrabyni. Zde je čekal interaktivní program „Holokaust a transporty Židů“ a komentovaná prohlídka památníku. Druhý den začal
v Opavě-Milostovicích v areálu československého opevnění. Dále účastníci projektu pokračovali
do Krnovské synagogy, v níž si mohli udělat představu o tom, jak synagoga vypadá. Navštívili také
místní Židovský hřbitov, který však bohužel není
příliš udržovaný. Posledními navštívenými místy
byl Židovský hřbitov v Opavě a výstava v centru
města „Troppau 1945“.
Ve stejném termínu absolvovala skupina studentů kvinty a sexty aktivitu nazvanou „Stopy
2. světové války v polském Slezsku“. První den
dopoledne navštívili Muzeum Radiostanice v Gliwicích, místo, které se stalo pro nacistickou Třetí
říši záminkou k zahájení útoku na Polsko a rozpoutání 2. světové války. Odpoledne pak studenti
absolvovali několikahodinovou komentovanou
prohlídku v Osvětimi, která jim pomohla představit si utrpení zdejších vězňů. Druhý den se pak
odehrával v Krakově, kde se nejprve podívali do
Schindlerovy továrny, kterou proslavil oscarový
film Stevena Spielberga „Schindlerův seznam“,
následně se prošli starým městem a své putování ukončili v katedrále a katedrálním muzeu na
Wawelu.
Celý projekt je ukončen výstavou fotografií z projektu, která je umístěna ve škole a přístupná veřejnosti od 15. 6. 2015 do konce letních prázdnin
v době od 8:00 do 16:00.

mé ročníky; 2,5 km – pro starší kat. - od
osmých ročníků výše) v okolních lesích rekreačního střediska. Žáci vybíhali s mapou
po dvojicích v časových intervalech. Jejich
úkolem bylo v nejkratším možném čase
najít na trase šest stanovišť, kde jim kontroly zapisovaly smluvené značky na kar-

Michaela Škrabalová a Miroslav Bučánek
ty. Na trasy bylo vysláno celkem 49 dvojic
a všechny se úspěšně vrátily do cíle. Dočkali jsme se výborných výkonů, ale i časů
poukazujících na bloudění po lesních cestách.
Kabinet TV

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
MEZINÁRODNÍCH TITULŮ
EKOŠKOLA

Slavnostní předávání mezinárodních titulů
EKOŠKOLA pořádané ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice Senátu Parlamentu České
republiky a Sdružením TEREZA se konalo
ve čtvrtek 18. června 2015 v hlavním sále
budovy Valdštejnského paláce v Praze.
Po registraci přítomných škol v Sala terrena
Valdštejnské zahrady pokračoval program
malým občerstvením, přesunem do Senátu, slavnostním zahájením s předáváním

titulů EKOŠKOLA a poté prohlídkou Valdštejnského paláce.
Za naši školu převzali certifikát Vendula Lichovníková a Tereza Pauschová, obě členky školního Ekotýmu, za pedagogické pracovníky Valérie Kantorová a Lukáš Váňa.
Pro školu je to již čtvrté ocenění, které jsme
na půdě Senátu převzali. První jsme obdrželi na léta 2006 – 2008, druhé na léta 2008
– 2010, třetí na léta 2010 – 2014 a nejnovější čtvrté ocenění na léta 2015 – 2019.
Za získáním ocenění stojí obrovské množství práce žáků v ekotýmech školy a pedagogických pracovníků.

Převzetí mezinárodního ocenění EKOŠKOLA není jediným oceněním, které škola
v letošním školním roce za environmentální
aktivity získala. V říjnu 2014 jsme obdrželi
za mimořádné ekologické aktivity, které přispívají ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Moravskoslezského kraje Referenční list
v rámci celokrajské soutěže Ekologická
škola v Moravskoslezském kraji a v květnu
2015 na MŠMT v Praze titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Minimaturity
Maturity oktavánů jsou již
zdárně ukončeny, v červnu ovšem probíhají další tzv. minimaturity
žáků kvarty. Tato minimaturita má studenty končící nižší stupeň gymnázia připravit nejen na konání skutečné maturity, ale také je přivést
k předmětu či tématu, které je zajímá. Žáci zvolené téma zpracovávají v průběhu celého roku, vyberou si také svého konzultanta z pedagogického sboru, na kterého se mohou obracet. Tato odborná práce
se většinou stává základem pro Středoškolskou odbornou činnost,
mnohdy hraje i roli při výběru budoucího povolání. Prezentace těchto
samostatných prací proběhla letos 22. června a témata byla opravdu pestrá. Od biologie (Parkinsonova choroba, Problematika zubů
a dentální hygiena…), přes historii (Česká opevnění, Židovská katastrofa 1933 - 1945), až po témata z oblasti zeměpisu, sportu či hudby.
Prezentace byly velmi zajímavé a obohacující pro všechny zúčastněné. V rámci minimaturitní zkoušky píší žáci také slohovou práci, stejně
jako u skutečné maturity. Letos si ze čtyř možností nejčastěji vybírali
téma: „Ztracen v dobré knize“. To je pro nás signálem, že naši budoucí
maturanti rádi čtou a pokud se dovedou ztratit v dobré knize, tak se
neztratí v životě.

Plakátovací
plochy
v novém
V měsíci květnu byly ve Vítkově a všech místních
částech vyměněny plakátovací plochy, které jsou ve
správě Technických služeb města Vítkova, p.o. Stojany byly opatřeny novým nátěrem, plechové plochy
byly vyměněny. Do místních částí byly doplněny vývěsní skříňky a dřevěné vylepovací plochy, které jsou
určeny k informování občanů o dění v osadních výborech a pořádání kulturních a společenských akcí.
Zájemci o vylepování plakátů se mohou obrátit na
Technické služby města Vítkova - paní Pruskovou
(email: pruskova@tsvitkov.cz). Stačí poslat objednávku mailem (musí být písemně), plakáty k vylepení
mohou doručit osobně nebo poštou.
Ceník výlepu plakátů
Vítkov - 4 plakátovací plochy
Podhradí - 1 plakátovací plocha
Klokočov - 1 plakátovací plocha
Lhotka - 1 plakátovací plocha
Lhotka + N. Těchanovice - 2 pl. plochy
Jelenice - 1 plakátovací plocha

212 Kč
216 Kč
216 Kč
172 Kč
300 Kč
392 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Částka se skládá
z těchto nákladů : provoz automobilu – 22 Kč/km,
pracovník při výlepu plakátů - 160 Kč/hod. (minimální
fakturační doba – 1/4hod).

NA CESTĚ
ČESKO-NĚMECKÉHO
POROZUMĚNÍ
20. června proběhlo na úpatí Červené hory u Guntramovic už tradiční prodlužování
Cesty česko-německého porozumění, na kterou bylo letos položeno dalších pět žulových desek. Jedna z nich patří našemu městu a druhá našim vodákům. Za město
provedl slavnostní poklep místostarosta pan Oldřich Huška a za vodáky pan Miroslav Snášel. Tento mezinárodní projekt začalo organizovat už v roce 1998 občanské
sdružení Vlastenecký poutník. Dnes má více jak dvě stovky účastníků z Evropy i ze
zámoří a myšlenka porozumění nejen mezi našimi národy zaznívá stále naléhavěji...
Foto: Josef Prusek

29. května 2015 se také Vítkov připojil k celostátní akci,
kdy se otevírají mnohé církevní objekty široké veřejnosti. Naší myšlenkou bylo otevřít evangelickou modlitebnu
a velký katolický kostel pro všechny, kteří budou mít zájem podívat se do těchto prostor, poslechnout si něco
o jejich historii, zaposlouchat se do hudebních tónů, nebo
jen tak posedět s přáteli při bylinkovém čaji a zakousnout
k němu pečivo, které kdysi pekly naše babičky. Pro děti byl
připraven bohatý program – četlo se z knihy Jana Karafiáta
Broučci, broučci se také malovali, vyráběli se z různých
materiálů. Škoda, že ještě nebyl čas, kdy po setmění rozsvítí stovky broučků své lucerničky a vydají se na svůj let.
K hezky strávenému večeru přispěl kytaristka Honza Dospiva, kterého doprovodila Lucie Bublavá svým nádherným zpěvem. Pro všechny přítomné to bylo milé pohlazení
po duši, malé zastavení v naší uspěchané době, příležitost
k zamyšlení nad tím, co má vlastně v našich životech smysl. Těšíme se na to, že se v příštím roce opět setkáme při
Noci kostelů a již nyní vás všechny zveme do prostor, kde
se třeba jindy nedostanete.
Zdeňka Formánková
kurátorka Farního sboru Českobratrské církve
evangelické ve Vítkově

Letos poprvé se Vítkov zapojil do celorepublikové akce „Noc kostelů“, která
probíhá nejen u nás v České republice, ale v mnoha dalších zemích světa.
Program běžel na dvou místech v Modlitebně českobratrské církve evangelické a ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie připravilo město Vítkov společně s farníky moc hezký program. Pro děti to byla zábavná naučná stezka v okolí
kostela, pro dospělé dva koncerty, ve kterých se představily vítkovské sbory
– Chrámový sbor a Smíšený pěvecký sbor Komenský.
Pro děti i dospělé připravily vítkovské knihovnice spolu se scholou „Čtení ve
věži“.
V prostorách kostela byla připravena výstavka o historii i současném životě
farnosti. Průvodci zde byli paní Alžběta Kubišová a pan Josef Prusek.
S velkým ohlasem se setkaly komentované prohlídky, které běžely od 18.00
až do 21.00 hod., kdy už se ve věži pomalu smrákalo.
Návštěvníci si tak mohli prohlédnout varhany, hodinový stroj, o kterém velmi
zajímavě vyprávěl pan Vít Satke, zvonici i samotné zvony ve věži kostela.
Počasí nám přálo, a tak si návštěvníci mohli prohlédnout naše krásné město
z ptačí perspektivy.
Po skončení posledního koncertu pro nás zvoníci rozhoupali oba zvony ve
věži a jejich nádherný majestátný zvuk se ještě dlouho nesl potemnělým Vítkovem.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

JEDINEČNÝ HODINOVÝ STROJ

Historie výrobců věžních hodin v bývalé německé jazykové oblasti na střední a severní Moravě a ve Slezsku
patří mezi nejméně probádané. Kromě firmy Thöndel z
Uničova jsou ještě v této oblasti doloženy firmy Franz X. Beitel –
Barn (Moravský Beroun), Schneider – Freudenthal (Bruntál), Franz
Forster – Freiwaldau (Frývaldov; Jeseník), Heinrich Sigmund – Neu
Titschein (Nový Jičín) a Johann Zieger – Troppau (Opava). V rámci výzkumu věžních hodin probíhajícího ve Vlastivědném muzeu
v Olomouci bylo zdokumentováno několik typů Thöndlových věžních
hodinových strojů v časovém období vzniku firmy v roce 1874 až po
její zánik v roce 1938.
Ve sbírce historických hodin Vlastivědného muzea v Olomouci
se nalézají dva doklady hodinářské činnosti rodinny Thöndlový.
Z doby, kdy se hodinářství zakladatele firmy Eduarda Thöndla
zřejmě ještě na výrobu věžních hodin nespecializovala, pocházejí nástěnné porcelánové hodiny, vzadu tužkou signované „Eduard
Thöndel“ 12.5.1879. Druhým je stroj věžních hodin se čtvrťovým
bitím a kolíčkovým kotvovým krokem signovaný „R. Thöndel 1919
M.NEUSTADT“ vyrobený v roce 1919 pro českou reálku v Olomouci
a v současnosti umístěný ve Vlastivědném muzeu.
Z konstrukčního hlediska produkovala firma Thöndel několik základních modelů věžních hodinových strojů.
Výrobní proces Thöndlovy „První moravské továrny věžních hodin
v Uničově“ odpovídal spíše mechnické dílně, kde byla výroba mnoha součástek i montáž prováděna ručně. Průmyslově byly vyráběny
především velké litinové části kostry hodin i některé odlitky soukolí,
které byly do dílny dodávány ze štěpánovských železáren. Ručně
byly zhotoveny všechny ostatní součástky: válce pro natahovací
lana, šnekové hřídele, bronzová ložiska a především ozubená kola.
Ozubení jednotlivých kol bylo provedeno na frézovacím stroji. Dělícím kotoučem s dírkami byl frézovací kotouč dále otáčen a zub po
zubu opracován, přičemž dělník měl v ruce páku, kterou jemně přitlačoval rotující frézu proti frézovanému kolu. Po tomto postupu byly
dohotoveny jednotlivé zuby pilníkem. Jednotlivé součástky, zhotovené na hrotovém soustruhu, se neustále přeměřovaly posuvným
měřidlem s přesností na setiny milimetru. Na stolovém vrtacím stroji
byly rovněž vyrobeny jednotlivé ocelové kolíky pro mosazná kotevní
kola. Skříně pro vlastní hodiny byly vyrobeny firemní stolárnou. Závěrečnou prací bylo ruční zhotovení ciferníku (tlusté lité sklo) včetně lakování, v mnoho případech pozlacením číslic zlatými pláty. Při
montáži na věži musely být jednotlivé části ručně vytaženy. Přímo
z hodiného stroje je veden pohon k ručičkám přes kloubový hřídel
s rozdělovacím soukolím umístěným u číselníků.
Vítkovský hodinový stroj je tvořen obdélníkovou litinovou základnou
na čtyřech nárožních nohách přišroubovaných k dřevěné podkladové stolici. Na základně jsou připevněná dvě protilehlá litinová čela
s otvory na mosazná ložiska hřídelí a s typickou reliefní signaturou
výrobce. Soukolí tvoří mosazná ozubená kola s ocelovými pastorky
na hřídelích. Regulace je provedena Grahamovým kotvovým krokem se záběrem palet do kolíčkového krokového kola. Oscilátorem
je kyvadlo zavěšené na dvou planžetách s dřevěnou tyčí a železnou
zploštělou čočkou. Tři železné nátahové válce bicího stroje a mechanismů pro bití čtvrtí jsou umístěny paralelně vedle sebe a kolmo
k podélné ose konstrukce. Tři závaží jsou zavěšená na ocelových
nátahových lanech, každé lano o délce 65m. Závěrkové kolo bití
celých hodin je vyvedeno před přední čelo stroje. Plechové větrníky
pro zbrždění bití se dvěma lopatkami na horizontální ose přesahují
půdorys rámu. Nad úroveň stroje je přes třecí spojku vyvedena hřídel sloužící k převodu točivého momentu k číselníkům, stejně jako
kontrolní číselník s reliéfně pojatými číslicemi I - XII s minutovým
dělením.
Tento hodinový stroj se musí pravidelně natahovat každých 5 dnů
a musí se průběžně seřizovat chod kyvadla (především s ohledem
na měnící se klimatické podmínky).
Vlastní údržba spočívá v udržení čistoty a mazání otačejících se
součástí v ložiscích, jež jsou dnes už značně opotřebená. Poslední výměna některých původních ložisek (ještě výstelka v cínu) byla
provedena někdy v 60. letech místním hodinářem p. Hronem.
V roce 1960 byla vyměněna všechna lana, každé nesoucí závaží
o hmotnosti 110kg a letos, tedy po 55letech, bylo vyměněno jedno
lano po té, co došlo k utržení závaží a jeho následnému pádu.

Po
konzultaci
uničovské firmy Thöndel
s odborníky, hodiz roku 1917 ve farním kostele
náři zabývajícími
Nanebevzetí Panny Marie ve
se opravami těchto
Vítkově
unikátních
hodinových strojů, je
čas k velké opravě. Ovšem částka
takovéto opravy je
odhadnuta na cca
100.000 Kč.
O chod hodin se
vždy starali správci kostela (kostelníci). Od války to
byla paní L.Světlíková a její syn Helmut až do začátku
70let minulého století, pak v sedmdesátých letech pan
Josef
Dvořáček.
V
osmdesátých
letech
zajišťoval
chod Jiří Satke, od
počátku 90. let se
starala o hodiny
skupina mladých
chlapců
zvoníků
z rodiny Satkovy,
Dostálovy, Pruskovy, Heiserovy a Jančálkovy. Po odchodu těchto už dospělých
mladých mužů z Vítkova nastoupili střídavě a zcela dobrovolně bez
jakékoli odměny, jejich otcové Jiří Satke, Josef Prusek, Jan Heiser
a Vít Satke.
Vítkovský hodinový stroj je bezpochyby vzácný technický unikát,
o kterém odborná veřejnost doposud nevěděla a který již nepřetržitě
plných 98 let odměřuje čas všem vítkovským občanům bez větších
nároků na provoz a údržbu.
Vít Satke
Podpůrný zdroj: výzkumná zpráva p. R. Himmlera r. 2007, uložena
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
V KNIHOVNĚ

V pátek dne 5. června proběhlo v multifunkčním sále městské
knihovny další pasování žáků prvních tříd na čtenáře knihovny.
Tohoto úkolu se stejně jako už v uplynulých letech zhostil rytíř
Čtimír v podání Ondřeje Petrtýla a neuvěřitelně citlivým a důstojným způsobem převedl děti do skupiny čtenářů. Moc děkujeme
pedagogům za přípravu žáků, Ondřejovi za samotné pasování
i rodičům, kteří přišli své děti podpořit a těšíme se na další rok.

MĚSTO VYDALO NOVOU KNIHU
25. června jsme slavnostně pokřtili v městské knihovně novou knihu
„Historie tělovýchovy a sportu ve Vítkově“. Svým obsahem zaujme
nejen sportující veřejnost, ale určitě všechny, kteří se zajímají o regionální historii.
Město se může pochlubit skvělým sportovním zázemím, umožňujícím
občanům trávit aktivně volný čas. Tato zařízení lze využívat nejen při
organizované tělovýchově, ale také individuálně pro rodinné nebo rekreační sportování.
Skvělým sportovištěm je také krásná okolní příroda. Obujte tenisky,
přifoukněte kola, vyhledejte ve skříni plavky a užijte si krásné léto plné
pohybu.
… a do batohu si přibalte naši novou knihu. Přejeme vám krásné
léto plné neopakovatelných zážitků.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

Knihu si můžete zakoupit v Informačním centru
MěÚ Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov za
150 Kč.

MIGLIARINOVA PAMĚTNÍ
DESKA BYLA ODHALENA
V neděli 24. května 2015 proběhlo na křižovatce silnic v lese u Nových Těchanovic slavnostní odhalení pamětní desky, připomínající
100 let od tragické smrti stavitele této silnice na bojišti první světové války. Johann Migliarina byl spolumajitelem firmy, která tuto silnici a mnoho dalších staveb podobného charakteru ve Slezsku na
počátku 20. století realizovala. Desku posvětil opavský vojenský
kaplan kpt. Kamil Vícha a čestnou stráž zajistili členové klubů vojenské historie z Brna, kteří se také postarali o slavnostní dělostřelecké salvy. Skutečnosti, že stavební aktivity firmy Migliarina zasahovaly do všech koutů Slezska i na Slovensko, odpovídala také
skladba účastníků tohoto aktu. Přítomni byli starostové okolních
obcí, náměstek opavského primátora, hosté z Polska, Ostravy,
Oder, Nového Jičína, Bílovce, Klimkovic. Na akci se také podílel
ředitel žimrovického závodu papíren Smurfit Kappa, Správa silnic
Moravskoslezského kraje a z Vítkova jsme přivítali Ing. Svěráka
a Václava Koutného. Zvlášť je třeba poděkovat strážníkovi Městské policie Vítkov, který významně pomohl s organizací dopravy.
Už předvečer v sobotu 23. května se v nedalekém táboru Radost i přes krajně nepříznivé počasí, sešlo téměř 70 zájemců
o stavby zdejší dopravní infrastruktury. Setkání, při němž proběhla také rozprava o budovatelích zemních staveb – Barabech, bylo
díky velmi vstřícnému přístupu majitelů tábora příležitostí si neformálně připomenout zajímavé momenty z historie našeho regionu.
Petr Zahnaš

Autor knihy Branislav Dorko při křtu (na fotografii nahoře).
Při následné debatě došlo k pečlivému prozkoumání publikace, probraly se témata spojená s vydáním této knihy a zazněly i plány do
budoucna ... nejen o vítkovském sportu.

Linaset, a.s.
Československé armády 362, 747 87 Budišov nad
Budišovkou, výrobce vstřikovacích forem, technických
plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický
průmysl a domácích spotřebičů,
hledá muže nebo ženy na pozice

Operátor výroby - lisování
Náplň práce:
- lisování, vizuální kontrola výlisků, ruční opracování výlisků
(pilníčkem, nožem, vzduchovou pistolí), balení
Požadujeme:
- minimální stupeň vzdělání: vyučení
- schopnost pracovat v nepřetržitém pracovním režimu
Nabízíme:
- práci na pracovní smlouvu
- stravování s příspěvkem zaměstnavatele
Další informace poskytne : Jana Haubeltová, 556 317 324,
haubeltova@linaset.cz
Místo výkonu práce:

Budišov nad Budišovkou

Zájemci se mohou hlásit osobně v pracovní dny
v době od 8.00 – 14.00 hodin na personálním odboru
společnosti,
případně zaslat žádost na e-mailovou adresu personalistika@
linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidkaprace

V letošním roce si
připomínáme 230. výročí
založení obce Zálužné

ZÁLUŽNÉ (Moradorf) bylo původně malou
osadou v údolí řeky Moravice na katastru
obce Nové Těchanovice; dnes je místní částí Vítkova. Osada byla založena v roce 1785
na bývalém melečském panství, rozparcelováním tzv. Moravického dvora (Morahof).
Tento výchozí údaj nacházíme m.j. ve fondu
Velkostatek Horní Vikštejn - Melč, uloženém
v Zemském archivu v Opavě. Uvádí jej také
Reginald Kneifel ve svém díle Topographie
des k. u k. Anteils Schlesiens, vydaném
v Brně r. 1806 a rovněž Faustin Enns v díle
Das Oppaland, III. Band, vydaném ve Vídni
r. 1836.
Zálužné bylo původně drobnou osadou zemědělců a dřevařů, jejichž 21 domů bylo
rozptýleno po obou březích řeky Moravice. Ve druhé polovině 19. a první polovině
20. století se však stalo kvetoucí obcí. Na
jejím prudkém rozvoji měla významnou zásluhu zejména těžba pokrývačských břidlic,
ale také rozvíjející se cestovní ruch, spojený s nedalekými lázněmi Jánské Koupele.
Po druhé světové válce, po úplné výměně
obyvatel, hospodářský význam obce upadl
a Zálužné se postupně změnilo na známé
místo odpočinku a rekreace. V kouzelném
údolí meandrující řeky Moravice tu dnes najdeme na 200 rekreačních chat, dětské letní

tábory a podniková rekreační zařízení. A jen
46 stálých obyvatel.
Osadní výbor Zálužné společně s Občanským sdružením Zálužné a místními občany připravuje na letní a podzimní měsíce
tohoto roku připomenutí 230. výročí založení obce. Nepůjde však v žádném případě
o ojedinělou, jednorázovou záležitost, která by
v konkrétním dni proběhla bez návaznosti
na další dění v obci. Naopak.
Půjde o celou řadu na sebe postupně navazujících a vzájemně propojených společnských událostí. Ty začaly posvěcením
obnovené Cesty 14 Pomocníků v nouzi při
příležitosti pouti ke kapli na kopec Nickelsberg dne 28. 6. 2015. Na neděli 5. července bude v RS Bílá Holubice připravena
vernisáž výstavy „Zálužné v historických
pohledech a obrazech.“ Dále se budou
o sobotách 11. a 25. července a 8. a 15.
srpna konat „Záluženské večery“ – posezení
zájemců o místní historii, osobnosti a události s kulturním programem otevřené všem,
kdo budou mít zájem. Prázdninový program
vyvrcholí 29. 8. 2015 velkým „Setkáním
obyvatel, přátel a příznivců Zálužného.“
V září pak proběhnou ještě dvě další vzpomínkové a společenské akce - 5. 9. odhalení
pamětní desky Janu Řihákovi a pak mše za
oběti těžby ve zdejších břidlicových dolech,
sloužená v záluženské kapli.
Tyto kulturní a společenské události budou doplněny také dalšími aktivitami, které

přispějí k celkovému zkrášlení, zvelebení
a zviditelnění naší, dosud poněkud opomíjené obce. Připravuje se obnova původního
kříže v obci, výsadba obecních alejí, označení památných a zajímavých budov a míst
v obci nebo zřízení „malého záluženského
lapidária.“ Spolu s městem Vítkovem a technickými službami Vítkov bychom rádi uvedli
do oku lahodícího stavu veřejná prostranství
v naší obci. Od července pak bude při akcích, spojených s letošním výročím čepováno speciální Záluženské pivo – Jubilejní
břidlicová 110.
A ve spolupráci s městem Vítkovem na konec tohoto roku připravujeme vydání publikace „ZÁLUŽNÉ 1785 – 2015, 230 let obce
v údolí řeky Moravice,“ která by mohla být
počátkem nové ediční řady, věnované vítkovským místním částem. Její obsahová náplň je již z velké části hotová. Přesto v této
souvislosti prosíme všechny, kdo by mohli
jakýmkoli způsobem přispět k obohacení
jejího obsahu, kontaktujte Osadní výbor na
tel.: 728 085 248. Děkujeme
Ovšem, co s letošním záluženským jubileem
souvisí, bude věřejnost pravidelně informována prostřednictvím vývěsní skříňky Osadního výboru Zálužné, na www. stránkách
města Vítkova, www.os-zaluzne.webnode.
cz, na facebooku Občanského sdružení Zálužné, formou plakátů a letáků.
Petr Zahnaš

KALENDÁŘ AKCÍ

POSLEDNÍ MÍSTA NA POBYTOVÝCH TÁBORECH
POŘÁDANÝCH SVČ VÍTKOV
BOJ O PŘEŽITÍ: 6. – 16. 7. 2015
Věk: 10 – 17 let
Místo: Jánské Koupele
Cena: 2 800,-Kč
Tábor zaměřený na práci ve skupině. Táborový výcvik – přežití
v přírodě.
ZÁŽITKOVÁ BOMBA: 16. – 22. 8. 2015
Věk: 10 – 18 let
Místo: TZ Klokočov
Cena: 2 250,-Kč
Tábor se slovenskými kamarády z Vrbového. Každý den jiné
dobrodružství. Bivakování, lanové centrum, aquapark, stezka odvahy, netradiční soutěže.
4. 7.

21. 7.
8.30 – 11.30 h.
21. 7.

VÍTKOVSKÝ KOMÍN
1. ročník multižánrového rodinného charitativního
festivalu. Výtěžek ze vstupného bude poukázán
na konto obecně prospěšné společnosti
CENTRUM PARAPLE. Více informací na
www.vitkovskykomin.cz a na facebooku.
PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY
S DĚTMI
Městská knihovna ve Vítkově
TURNAJ MÖLKKY
15.00 hod. - turnaj pro děti,
19.00 hod. - turnaj pro dospělé.
Bližší informace + přihlášky v knihovně
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově

22. 7.
CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
15.00 – 19.00 h. Zábavné odpoledne pro malé čtenáře
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Nutno se předem přihlásit v knihovně
23. 7.
19.00 hod.

KONCERT PAVLA DOBEŠE
Vstupné 100 Kč
Knihovna Vítkov – zahrada

2. 8.

OTEVŘENÍ RÁKOSNÍČKOVA HŘIŠTĚ – LIDL

29. – 30. 8.

VÍKEND NA VODĚ
Sjezd Moravice
Dračí lodě
Přihlášky od srpna prostřednictvím IC Vítkov.

Uzávěrka příštího čísla je 20. července 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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