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Krátké ohlédnutí za léty 2010 - 2014
Volbami do zastupitelstev měst a obcí, které se konají 10. a 11.
října, končí volební období 2010 – 2014. Je tedy vhodná chvíle
k ohlédnutí zpět a malé rekapitulaci uplynulých čtyř let.
Za tuto dobu zasedalo zastupitelstvo města celkem 31x a přijalo
přibližně 1 350 usnesení. Rada města jednala 78x a přijala téměř
2 800 usnesení. Schválená usnesení měla větší či menší vliv na
chod města. Mezi nejdůležitější jistě patřila usnesení, kterými
jsme schvalovali rozpočty na jednotlivé roky, protože podle nich se
řídilo nejenom naše město, ale i všechny příspěvkové organizace.
Do této kategorie jistě patří i schvalování dotací, které se nám
podařilo získat. Tato částka v součtu za čtyři roky překročila 40
mil. Kč. Za tyto peníze jsme nejenom budovali a opravovali.
Namátkou bych uvedl vybudování kompostárny, sběrného
dvora, zateplení mateřské školky v Klokočově a obou budov
Střediska volného času Vítkov, přičemž objekt v Klokočově prošel
i generální rekonstrukcí interiéru, úpravy doznala hasičské zbrojnice
a mnohé další objekty. Peníze jsme získali také na aktivity pro naše
spoluobčany, do kterých byla zapojena i naše partnerská města
v Polsku a na Slovensku. Jednalo se o různé kurzy, přednášky
a výjezdy nejenom v rámci naší republiky, ale i do zahraničí. Do
těchto aktivit se zapojily stovky našich občanů.
V tomto volebním období se uskutečnilo první referendum v historii
našeho města. V něm se občané aktivně vyjadřovali k budoucnosti
základního a středního školství ve Vítkově. Konečné rozhodnutí
mělo nakonec na svých bedrech zastupitelstvo města. S jeho

rozhodnutím byli někteří občané spokojeni více, někteří méně.
Jistě však měli všichni zájem na zachování středního školství, tedy
gymnázia i střední školy, v našem městě.
Život v našem městě se samozřejmě nedělí striktně na čtyřletá
volební období. Není to tak, že všechno ke dni voleb končí
a zvolením nového vedení města zase všechno začíná.
Jsou věci, které plynule přecházejí mezi volebními obdobími.
V současné době bych mohl jako příklad uvést rekonstrukci
kina. Podali jsme již třetí žádost o dotaci a koncem října bychom
měli znát výsledek. Také je zpracováván projekt na rekonstrukci
a dobudování parkoviště u panelových domů nad obchodním
domem. Připravujeme podklady pro podání žádosti na zateplení
kulturního domu v Jelenicích a autobusové čekárny ve Vítkově.
Výčet není vyčerpávající, protože pracujeme s dalšími záměry,
které jsou v různé fázi rozpracovanosti.
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat za čtyřletou práci nejenom
zastupitelům, ale i několika desítkám členů výborů a komisí z řad
obyvatel Vítkova, kteří se aktivně podíleli na řešení záležitostí
z nejrůznějších oblastí života města. Poděkování patří také všem
občanům, kteří se různou formou zapojovali do dění ve městě,
v neposlední řadě pak také zaměstnancům městského úřadu.
Pavel Smolka
starosta města

Rekonstrukce silnice II/462

Oznámení o změně termínů uzavřených úseků
Vzhledem k nepředvídatelně plytkému uložení stávajících
inženýrských sítí ve dvou úsecích ulice Zemědělské, které si
vyžádalo řadu jednání se zástupci investora a správce dotčených
inženýrských sítí, jsou v období 26.08. - 25.09.2014 práce na
stavbě ve dvou úsecích v ulici Zemědělské pozastaveny.
V tomto týdnu provedla specializovaná firma úpravu uložení
podzemního vedení inženýrských sítí a pracovníkům Skanska,
a.s. bude konečně dovoleno se pracím v ulici Zemědělské
plnohodnotně věnovat. Představují sanace podloží, provedení
nových konstrukčních vrstev z drceného kameniva, osazení
nových obrubníků, žulových dvouřádků, zámkové dlažby a nového
asfaltového koberce.
Prioritou stále zůstává zprovoznění jednosměrného úseku ul.
Zemědělské (od hospody u Berana po spojku k ul. Opavské) č.3a.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dojde k prodloužení
termínu omezení úseku č.3a do 24.10.2014. Dokončení
navazujícího úseku č.3b od spojky mezi ulicemi Opavská
a Zemědělská po ul. Dělnickou předpokládáme do 7.11.2014.

Vzhledem k prodloužení omezení na úseku č.3 dojde k posunutí
termínu uzavírky v úseku č.4 (Opavská ul. směrem na Podhradí,
v místě od křižovatky se Zemědělskou ul. v délce cca 50m), a to na
období 25.10. – 30.11.2014.
Je důležité na tomto místě zmínit, že počasí nám - v tomto jinak
pro stavební práce ideálním období - více než nepřeje. Všichni
jsme zažili deštivé léto, které pracovníkům na stavbě přidělalo
spoustu hlubokých vrásek, protože nic nechceme méně, než
práce na stavbě ve vašem městě protahovat a tím znepříjemňovat
život v jeho ulicích. Vynasnažíme se o co nejrychlejší dokončení
zpožděných prací.
Děkuji za pochopení.
S pozdravem
Pavel Brumek
stavbyvedoucí
Skanska a.s. – závod Morava
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Krátce z radnice
2. září projednala Rada města Vítkova na 77. schůzi tohoto
volebního období 35 bodů programu. Mimo běžnou agendu se
zabývala rozbory hospodaření za I. pololetí roku 2014 ve svých
příspěvkových organizacích, a to v Technických službách Vítkov
včetně hospodaření v městských lesích, Správě bytového fondu
Vítkov, Základní škole a gymnáziu Vítkov, Mateřské škole Husova
a Středisku volného času Vítkov. Všechny organizace hospodařily
k 30. 6. 2014 podle plánu a jsou v mírném zisku. Rozhodující však
budou výsledky hospodaření za celý rok.
Rada schválila vyhlášení podlimitního řízení na veřejnou zakázku:
„Energetické úspory objektu kulturního domu ve Vítkově“. Na
základě této soutěže bude vybrána firma, která bude realizovat
rekonstrukci. Jako kritérium pro výběr byla stanovena nejnižší
cena. Byly schváleny pronájmy nemovitého majetku žadatelům
a vyhlášeny nové záměry.
RM vydala Směrnici pro příjímání rozhodnutí v oblasti účetnictví.
Následně byly projednány všechny materiály určené pro jednání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo města na svém 30. zasedání v tomto volebním
období projednalo 25 bodů programu. Schválilo přijetí dotace
9.262 EUR na zabezpečení projektu „ … aby řemesla nezanikla“
a podání žádosti z programu Evropa pro občany na zabezpečení
projektu „Jak se žije ženám uprostřed Evropy“. Vzalo na vědomí
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených
městem a schválilo rozpočtové opatření. Schválilo rovněž smlouvu
o zápůjčce finančních prostředků pro TS Vítkov k řešení jejich
přechodného nedostatku ve výši 1,4 mil. Kč.
Rozhodlo o poskytnutí dotací zájmovým organizacím působícím na

území města. V 1. pololetí bylo z plánovaných 400 tis. Kč na tento
rok rozděleno 250 tis. Kč, pro 2. pol. bylo rozděleno zbývajících
150 tis. Kč. O tzv. grant žádalo 19 organizací, které požadovaly
částku 391.768 Kč na projekty ve výši 551.208 Kč. Většina žádostí
proto musela být krácena, některé pak byly vyřazeny, protože
nesplňovaly Podmínky zásad pro udělování dotací nebo z jiných
důvodů.
Schválilo žadatelům prodeje pozemků navazujících na jejich
nemovitosti a prodej pozemků v podnikatelské zóně firmě
Ferum Pro, spol. s.r.o. Vítkov a akciové společnosti Simply
You Pharmaceuticals Praha. Schválilo kupní smlouvu o prodeji
nebytových prostor v bytovém domě Budišovská 494-495
Společenství vlastníků.
Rozhodlo o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci
koupelny a WC. Je velká škoda, že naši občané nevyužívají
k rekonstrukci svých nemovitostí tento fond více. Zájemcům
o případný velmi výhodný úvěr z tohoto fondu poskytnou informace
pracovníci finančního odboru města. ZM schválilo rozpočtové
opatření a rozhodlo poskytnout investiční dotaci 100 tis. Kč
Společenství vlastníků jednotek domu ve Lhotce u Vítkova čp. 24
na výstavbu čistírny odpadních vod. Vzalo na vědomí vyhodnocení
účasti zastupitelů města na jednáních zastupitelstva města ve
volebním období 2010 až 2014 a souhlasilo s uveřejněním tohoto
vyhodnocení spolu s vyhodnocením účasti radních na jednáních
rady města v tomto volebním období v říjnovém zpravodaji.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie v srpnu 2014
Převozem 33leté ženy z Vítkova na PZS v Opavě vyústila rodinná
hádka. Strážníci byli 5. srpna kolem desáté hodiny dopoledne
přivolání k rodinnému sporu ve Wolkerově ulici, kde měla žena
fyzicky napadat svého otce. Vzhledem ke skutečnosti, že oznámení
se ukázalo jako pravdivé, bylo u ženy provedeno kontrolní měření
na množství alkoholu v dechu. To vykázalo hodnotu 2,049 promile.
Žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti občanskému soužití.
Jelikož se událost stala mezi osobami blízkými, návrh na zahájení
řízení o přestupku lze podat příslušnému správnímu orgánu do
3 měsíců, o čemž byl napadený poučen.
6. srpna v půl čtvrté odpoledne byla hlídka MP Vítkov přivolána
do jednoho z domů v Oderské ulici, kde mělo docházet ke
schválnostem dětí vůči jednomu z nájemníků domu. Strážníci
na místě věc zdokumentovali a s matkou jednoho z dětí provedli
pohovor. Během tohoto rozhovoru však jedna z dalších nájemnic
domu slovně a velmi hrubě napadla přítomného oznamovatele,
a to přímo před hlídkou MP Vítkov. Strážníci 73letou ženu obvinili
z přestupku proti občanskému soužití a věc postoupili do správního

řízení. V případě, že bude žena uznána vinnou, hrozí jí pokuta až
do výše 5.000 Kč.
K vystřízlivění na PZS Opava byl 19. srpna po šesté hodině večerní
převezen 58letý muž z Vítkova, který na chodníku v Husově ulici
rozbil skleněnou láhev se zbytkem alkoholu. Přivolaní strážníci
muži naměřili 1,769 promile alkoholu v dechu. Muž se bude nyní
zodpovídat z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného
znečištěním veřejného prostranství. U správního orgánu mu hrozí
pokuta do 20.000,- Kč.
Ze stejného přestupku byl obviněn 67letý muž z Radkova, který
20. srpna kolem poledne močil před objektem školy v Opavské
ulici. Strážníci muži, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, uložili na místě blokovou pokutu ve výši 1.000,- Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Sdělení MP Vítkov

Městská policie Vítkov chce touto cestou sdělit občanům města (zejména těm, kteří bydlí v okolí náměstí Jana Zajíce), že strážníci
denně dohlížejí na dodržování nočního klidu v uvedené lokalitě. V případě zjištění narušování veřejného pořádku činí strážníci
konkrétní opatření, vedoucí ke sjednání nápravy. V terénu sloužící hlídka MP Vítkov však musí samozřejmě kontrolovat i jiné části
města Vítkova, případně plní jiné úkony, proto není schopna v centru města setrvávat permanentně. Strážníci jsou však schopni
reagovat na jakékoliv telefonické oznámení, které na rušení nočního klidu upozorní na telefonních číslech 603 262 069 nebo 556
312 277.
Roman Mišáček
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Oznámení o době a místu konání
voleb do zastupitelstev obcí

Starosta města Vítkova podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční dne 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 11. října 2014 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.

STRANA 3

považován za neplatný. Volič může zvolit nejvýše tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva města má být zvoleno. Ve Vítkově se volí
21 členů zastupitelstva města.
1) Volič může označit křížkem ve čtverečku nejvýše jednu volební
stranu. V tomto případě získá označená volební strana 21 hlasů.
V uvedeném ukázkovém příkladu se jedná o stranu B. Strany
A a C nezískávají žádný hlas

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– vestibul Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
pro voliče bydlící na ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská,
nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Těchanovická
274,275,315,492
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
– vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící na ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– místnost v Mateřské škole Husova 345, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní,
Krátká, Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará,
Švermova, Vodní, Úvozní, Příkrá

2) Volič má také možnost vybrat si, podle vlastního uvážení,
jednotlivé kandidáty ze všech volebních stran. Celkem nesmí
vybrat více než 21 kandidátů. Je na vůli voliče, kolik kandidátů
z té které volební strany zakřížkuje. Podle počtu zakřížkovaných
kandidátů získává daná volební strana hlasy. V uvedeném příkladě
získá strana A 7 hlasů, strana B 3 hlasy a strana C 6 hlasů. Volič
nevyužil přidělení 5 hlasů.

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– místnost v budově Lesů ČR Opavská 97, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní,
Rybniční, Spojovací , Těchanovická, (mimo č.p. uvedená v okrsku
č. 1) , U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem
nahoru, Státní nemocnice, místní část Prostřední Dvůr
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
– místnost v Mateřské škole Klokočov, Vítkov 3
pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
– místnost Agitačního střediska v Nových Těchanovicích
pro voliče bydlící: v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužné,
Lhotka
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– místnost v Kulturním domě v Jelenicích
pro voliče bydlící: v celé místní části Jelenice
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
– místnost školícího střediska České pošty, Vítkov Podhradí
Pro voliče bydlící: v celé místní části Podhradí, Nýtek
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky), nebo státní
občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České
republiky volit podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb..
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
zastupitelstva obce hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Jak správně vyplňovat hlasovací lístky?

Volební zákon umožňuje tři způsoby vyplňování hlasovacích lístků.
Záleží pouze na samotném voliči, který způsob použije. Pokud
je hlasovací lístek označen jiným než přípustným způsobem, je

3) Poslední možnost je kombinace dvou předcházejících. Volič
může zakřížkovat jednu volební stranu a z ostatních může
zakřížkovat libovolný počet kandidátů, nejvýše však 20! V tomto
případě získá každá strana tolik hlasů, kolik má označených
kandidátů. Zakřížkovaná strana získá zbytek hlasů, kolik jich chybí
do 21. V našem ukázkovém příkladu získá strana A 15 hlasů (21 –
2 – 4 = 15), strana B 2 hlasy a strana C 4 hlasy.
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Vyhodnocení účasti zastupitelů na jednáních zastupitelstva města
a radních na zasedání městské rady ve volebním období 2010 až 2014
V tomto volebním období
zastupitelstvo 30x.

jednalo

3x se nezúčastnili: Mgr. Oldřich Huška a
Alena Zemanová.

100% účast měli: Stanislav Brožek, Mgr.
Alena Grosová, Zdeněk Hegar, Ing. Pavel
Smolka a Pavel Kučerka, který se zúčastnil
všech 13 jednání konaných od doby,
kdy nahradil odstoupivšího MUDr. Pivoňku.

5x se nezúčastnili: Mgr. Blanka Váňová a
Oldřich Vícha.

1x se nezúčastnili: Olga Burianová, Rudolf
Matocha, Mgr. Tomáš Odstrčil, Ing. Leoš
Váňa a Ing. Břetislav Vašíček.

11x se nezúčastnil: Štěpán Hutník.
12x se nezúčastnili: PharmDr. Jiří Houšťava
a Ing. Ivan Petrtýl.

100% účast měl Zdeněk Hegar, 1x chyběl
Ing. Pavel Smolka, 8x Rudolf Matocha, 9x
Josef Prusek, 11x Mgr. Blanka Váňová, 15x
Mgr. Oldřich Huška a 17x Ing. Leoš Váňa.
Všichni
zastupitelé
a
radní
svou
nepřítomnost na jednáních vždy řádně
omluvili.
Účast na jednáních je pouze jedním
z mnoha kritérií hodnocení práce zastupitelů
a radních města.

16x se nezúčastnil: Zdeněk Štoček.
Zdeněk Hegar

2x se nezúčastnili: PhDr. Marie Mikulíková,
Josef Prusek a Mgr. Martin Šrubař.

Rada města zasedala v tomto volebním
období 77x.

Ve Vítkově se konalo zasedání Rady Moravskoslezského kraje
26. srpna se v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově
konalo výjezdní zasedání Rady Moravskoslezského kraje. Po
Bruntálu, Opavě, Novém Jičíně a Karviné, kde se výjezdní zasedání
uskutečnila v loňském roce, navštívila rada letos již Frýdek-Místek,
Rýmařov a nyní Vítkov.
Celodenní program byl velmi náročný. Po jednání rady kraje
následovalo společné jednání s radními našeho města. Hejtman
kraje, Ing. Miroslav Novák, informoval o záměrech kraje na
Vítkovsku. Zajímal se o naše problémy a možnosti, jak pomoci řešit
naše záměry. Jednotliví náměstci nás informovali o připravovaných
projektech kraje, zejména ve školství. Řešilo se přestěhování
SŠ z Podhradí do Vítkova a její podpora, pokud prokáže svou
životaschopnost a žáci zejména z Vítkovska a okolí budou mít
o studium na této škole zájem. V sociální oblasti se jednalo
o rekonstrukci Domova pro seniory ve Vítkově a Budišově v hodnotě
zhruba 50 miliónů korun, které by měly začít již letos. V dopravě
jsme řešili opravy komunikací, dostavbu silnice na Větřkovice
a záměr dokončení úseku u Lesních Albrechtic. V odpolední části
se vedení kraje setkalo v Klokočově se starosty obcí regionu
a představiteli spolků a zájmových organizací. Starostové i zástupci
spolků informovali o svých záměrech, činnostech a potřebách. Bez
činnosti spolků by byl společenský život v obcích velmi chudý.
Všichni se však potýkají se stejným problémem - nedostatkem
finančních prostředků na činnost, opravy a údržbu majetku. Kraj
přislíbil metodickou pomoc při řešení projektů a seznámil přítomné

s dotačními projekty, které sám připravuje.
Všechna jednání, která tento den proběhla, byla přínosem pro
všechny zúčastněné a i když je to po organizační stránce pro kraj
náročné, jsem rád, že k nim došlo.
Hegar Zdeněk
místostarosta

VÍTKOV BUDE MÍT DÍKY DOTACI NOVOU ALEJ

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního programu Źivotní prostředí, konkrétně z prioritní osy 6 Zlepšování
stavu přírody a krajiny, a to na projekt Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem.
Žádost byla podána v dubnu tohoto roku a koncem srpna přišlo kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní proběhla veřejná zakázka
na výběr dodavatele, kterým se stal Ing. Roman Putko z Jeseníku.
V rámci projektu dojde k výsadbě krátkoletých (ovocných) a dlouholetých (lípy, duby) stromů mezi Vítkovem (od vodojemu) a Prostředním
Dvorem v délce cca 750 m. Alej bude jednořadá a v její šířce bude vyset trávník. Bude sloužit pro pěší spojení mezi městem a Prostředním
Dvorem.
Náklady se odhadují na 270 tis. Kč, z čehož 90 % bude hrazeno z dotace a zbývajících 10 % bude zaplaceno z rozpočtu města.
Realizace proběhne na podzim tohoto roku s tím, že ukončení prací se předpokládá do konce tohoto roku.
Ingrid Adamusová
Odbor služeb
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TÝDEN
KNIHOVEN 2014
DEMOLICE V BUDIŠOVSKÉ ULICI
Dům v Budišovské ulici č.p. 254 před prodejnou Lidl je už dlouhodobě
neobydlený a je ve špatném technickém stavu. Starosta města už
v minulém čísle zpravodaje informoval občany o záměru města tento dům
zbourat a na místě provést terénní úpravy a chodník k lávce přes potok.
Na začátku tohoto roku využilo město možnost podat žádost o dotaci
z regionálního operačního programu. Z celkově plánované částky na tuto
akci ve výši 3,8 mil. Kč bylo možno získat dotaci na pokrytí 85% výdajů.
V září byla městu tato dotace schválena a v těchto dnech probíhá příprava
výběrového řízení na zhotovitele díla. Termín realizace demolice byl původně
naplánován do konce listopadu 2014, protože však byla dotace schválena
později, lze předpokládat prodloužení termínu.
Andrea Hagenová
odbor služeb

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se naše
knihovna zapojí do celostátní akce Týden knihoven,
která proběhne od 6. do 12. 10. 2014. V průběhu týdne
nabídneme spoustu akcí nejen pro naše čtenáře.
V pondělí od 15:00 hod. proběhne v sále knihovny
tvůrčí odpoledne s pracovníky nakladatelství Anagram.
Toto nakladatelství vydává knihy zaměřené na výrobu,
zdobení a dekorace. Akce je zdarma a děti si vyrobené
předměty odnesou domů.
V úterý v 16:30 hod. k nám opět po roce zavítají Márovi.
Tentokrát se s námi podělí o své zážitky z cest po USA
a Havajských ostrovech. Vstupné je 35 Kč.
Ve čtvrtek v 17:00 hod. přivítáme hosta opravdu
vzácného. Bude jím doktor Vlastimil Vondruška, historik
a autor historických románů. Jeho povídání je určeno
široké veřejnosti a všichni jeho obdivovatelé jsou
srdečně zváni. Vstupné je 50,- Kč.
V pátek v 16:00 hod. se setkáme v sále knihovny při
dalším pokračování projektu RYNEK aneb Vítkováci
sami sobě - Budeme vám číst. Uslyšíte ukázky
z oblíbených knih. Občerstvení zajištěno.
Sobota bude patřit maminkám a jejich dětem. Od 9:00
hod. se uskuteční další klubík, tentokrát obohacený
o jednoduché vyrábění. Na všechny děti - předškolkové
i školkové přeběhlíky - se už moc těšíme!

AMNESTIE NA UPOMÍNKY
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne
knihoven (6. 10. - 12. 10. 2014) tzv. amnestii na
upomínky. V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do
knihovny dokumenty, které již mají delší dobu půjčeny,
a poplatek za upomínku jim bude odpuštěn.

VAROVÁNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA,
Z.S. - PRODEJCI SE VYDÁVAJÍ ZA SPOTŘEBITELSKÉ ORGANIZACE,
NABÍZEJÍ POMOC
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska varuje všechny
spotřebitele před dalšími podvody. Zejména pak ty spotřebitele,
kteří se již dříve stali obětí nekalých praktik na předváděcích akcích.
Na ty se nyní podvodníci zaměřují a lákají tyto již dříve podvedené
k novému setkání pod záminkou, že jim z dotací Evropské unie
vrátí přeplatky za předražené zboží.

Nabízí zaplacení karty např. v hodnotě 25 tisíc korun, která má
spotřebitele v budoucnu opravňovat získat od konkrétní společnosti
zájezd v dvojnásobné až trojnásobné hodnotě.

SOS MaS, z.s. se tímto přidává k informacím České obchodní
inspekce, navazuje na zprávy, které již proběhly tiskem a televizí
a velmi důrazně vyzývá spotřebitele, hlavně seniory, aby na
podobné výzvy nereagovali a nikam nechodili.

Pro většinu seniorů je v nadlidských silách obrovskému
psychickému tlaku, kterému jsou ze strany prodávajících vystaveni,
odolat. Za jedinou účinnou obranu považujeme na žádné podobné
telefonní nabídky nereagovat a rozhodně se akcí nezúčastňovat!

Dále připomíná, že spotřebitelské organizace
spotřebitele samy jako první aktivně nekontaktují.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584
Opava : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíc, tel. 553
756 601

poškozené

Potenciální oběti obchodník kontaktuje nejdřív po telefonu, přičemž
se prezentuje jako spotřebitelský ombudsman nebo organizace,
která seniorům pomůže vymoci jejich spotřebitelská práva.
Obchodník si zve konkrétně osoby, o kterých ví, že už někdy
nakupovaly na předváděcích akcích předražené zboží a láká je, že
jim pomůže zaplacené peníze získat zpátky.

Cílem je, jako už tolikrát – seniora pod záminkou nějaké pomoci, či
slevy přimět k uzavření nevýhodné kupní smlouvy.
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ZPRÁVA O POČTU ŽÁKŮ ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM VÍTKOV A MSK
Základní školy

Základní škola a gymnázium
Vítkov, příspěvková organizace

počet žáků prvních tříd

počet žáků prvních tříd

celkem žáků

celkem žáků

Šk.rok 2013/14

Šk.rok 2014/15

Šk.rok 2013/14

Šk.rok 2014/15

90

79

689
včetně gymnázia

708
včetně gymnázia

Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, p.o.

počet dětí k 1. 9. 2013

počet dětí k 1. 9. 2014

MŠ Vítkov, Husova

92

90

MŠ Vítkov, Opavská

75

60

MŠ Klokočov

25

21

MŠ Čermná

13

15

MŠ Radkov

25

20

Celkem

230

206

počet žáků
ve školním roce 2013/2014

počet žáků
ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková
organizace

316

316

Střední škola, Vítkov – Podhradí, příspěvková organizace

155

110

Základní škola a Gymnázium Vítkov-pouze gymnázium

135

130

Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č.1, příspěvková organizace

114

107

Školy

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ Mobilní sběr nebezpečných
Město Vítkov si váží práce lidí, kteří se ve svém volném čase věnují
osobám, odkázaným na pomoc jiné osoby, a proto se rozhodlo na
žádost Dobrovolnického centra Elim Opava ocenit za dlouholetou
dobrovolnickou činnost ve Vítkově a okolí PhDr. Marii Mikulíkovou,
Radka Hušku a Hanu Hamerkovou.
Od roku 2011 spolupracuje město Vítkov s Dobrovolnickým
centrem, které provozuje obecně prospěšná společnost Elim Opava.
Dobrovolníci jsou zapojeni do programu 3G (propojení tří generací),
programu „DO – učení“, který se zaměřuje na doučování dětí,
a programu Senioři ve Vítkově a okolí. Průměrně ve Vítkově pracuje
každoročně okolo 13 dobrovolníků, kteří svou činností „odpracovali“ cca
500 dobrovolnických hodin. Veškerou činnost vykonávají dobrovolníci
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Dobrovolníci docházejí do Domova
seniorů ve Vítkově, Podporovaného bydlení ve Vítkově a v Budišově
nad Budišovkou i Dětského domova Melč.

složek komunálního odpadu
v místních částech
25. 10. 2014 proběhne v místních částech města Vítkova
mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Občané místních částí města Vítkova dle § 17 odst. 3 z.č.
185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění mají možnost
na čelo sběrného vozidla odevzdat vyjmenované složky
komunálního odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky,
chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od
barev, staré léky, baterie a akumulátory, televizory
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

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

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

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

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

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

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v
uvedené době pouze vyjmenované složky komunálního
odpadu !!!
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Svoz objemového odpadu z domácností – říjen 2014
Přistavena
12.00 hod. – 14.00 hod.

Odvezena
v ranních hodinách

Místo

10. 10. 2014

13. 10. 2014

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

17. 10. 2014

20. 10. 2014

Klokočov – u LDN
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u požární zbrojnice

20. 10. 2014

21. 10. 2014

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou

VOLEJBALOVÝ
FOTBAL TJ VÍTKOV
TURNAJ
MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ
Již několik let probíhá volejbalový turnaj městských úřadů.
V letošním roce připadlo pořadatelství Městskému úřadu Vítkov.
Akce se konala 12. září v tělocvičně místního gymnázia. První
místo vybojovali volejbalisté MěÚ Prostějov, naši skončili druzí.
Třetí místo patřilo týmu z Hranic, čtvrté místo obsadili hráči Oder,
páté zůstalo Fulneku.
Poděkování za úspěšnou reprezentaci města Vítkova patří celému
týmu volejbalistů.

V plynulém měsíci se naplno rozběhly fotbalové soutěže, ve
kterých hrají družstva FO TJ Vítkov. V tomto ročníku 2014 – 2015
má fotbalový oddíl 6 družstev v soutěžích řízených OFS Opava
(muži B, st. žáci, ml. žáci, st. přípravka) a MSKFS Ostrava (dorost,
muži A). V termínu uzávěrky tohoto čísla Vítkovského zpravodaje
bylo odehráno jen několik úvodních kol, a je tedy brzy hodnotit
dosavadní průběh soutěží.
Za zmínku ovšem stojí úspěch starších žáků TJ Vítkov, kteří
společně se žáky Tatranu Jakubčovice n/O vytvořili tým, jenž v 3.
ročníku Turnaje Josefa Hájka starších žáků obsadil výborné třetí
místo, když nestačil na žákovská ligová družstva Karviné a Vítkovic
(7:1, 6:0), ale porazil Vítkovice B (3:1) a remizoval s Juřinkou (3:3).
O konečném umístění rozhodovaly penalty s týmem Juřinky, které
naši žáci zvládli lépe. Vítěznou branku vsítil Marek Hanuš, v brance
vychytal bronz nejlepší brankář turnaje Jiří Vlček.
FO TJ Vítkov z tohoto místa děkuje příznivcům vítkovské kopané za
podporu všech našich družstev při soutěžních utkáních.
Josef Jakubec
Předseda FO TJ Vítkov

Sdružení stolních tenistů města Vítkova pořádá
25. 10. 2014 na ZŠaG Vítkov

3. ROČNÍK TURNAJE DRUŽEBNÍCH MĚST.
Družstva Vítkova, Kalet a Vrbového se utkají o pohár
Starosty města Vítkova ve stolním tenise družstev. Začátek
ve 14.00 hodin.
Od 9.00 proběhne turnaj mládeže z Vítkova a okolí.
Spoluorganizátor - SVČ Vítkov.
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„TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

... aby řemesla nezanikla
OTEVÍRÁME NOVÉ ŘEMESLNÉ KURZY

10. – 12. 10. 2014 ve Vítkově - drátování, košíkářství (pedig), paličkování, kraslice, zdobení perníčků
24. – 26. 10. 2014 ve Vrbovém - ekopletení z papíru a výroba papírové krajky (pergamano), výroba šperků,
drátování, kraslice, paličkování (Krakovanská krajka)
Přihlášky prostřednictvím IC Vítkov (tel. 556 312 255). www.vitkov.info

Jánské Koupele v krajce dříve a dnes
V 13. září 2014 se na Bílé Holubici v Mokřinkách uskutečnila vernisáž výstavy Klubu paličkování Fulnek. Sešlo se zde více než sto
příznivců krajky, občanů Jánských Koupelí nebo samotných krajkářek.
Výstava krajek Architektura v krajce představuje současný stav lázní, dobové fotografie lázeňských budov jsou doplněny stylizovanými
postavičkami a artefakty z krajky: lavičkami, lampami a dalšími předměty spojenými s lázeňským životem. Součástí výstavy je i několik
panelů Občanského sdružení Zálužné, kde jsou také vystaveny historické fotografie Jánských Koupelí.
Klub paličkování Fulnek děkuje všem, kteří poskytli materiály k uskutečnění výstavy.

Základní škola na náměstí Jana Zajíce
PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY S KAMARÁDY Z KOMUNITY SANT‘ EGIDIO
Ve dnech 7. – 9. srpna 2014 navštívili naše děti kamarádi
z komunity Sant‘ Egidio. Po celou dobu svého pobytu u nás
zaměstnávali děti zeměpisnou hrou, v níž poznávaly svět, Evropu
a některé evropské země i Českou republiku.
První den byl vyplněn stavbou zeměkoule z různých materiálů.
Následovala velká hra „Chráníme Evropu“, kde se dětské týmy
snažily bránit suroviny důležité k přežití před nájezdy Barbarů.
Když se dětem podařilo zachránit svůj světadíl, dostaly další hru
„Cestujeme po evropských zemích“. A tak poznaly Slovensko,
Velkou Británii, Itálii a Polsko. ..
Druhý den bylo na programu „Mistrovství Evropy“. Děti byly
rozděleny do skupin jako reprezentanti
evropských zemí
(Španělsko, Německo, Francie, Itálie) a plnily různé sportovní
disciplíny. Vítěznou zemí se stalo Německo a jeho sportovci získali
krásné medaile. Tento den byl zakončen společným opékáním
párků ve SVČ, kam byli pozváni i rodiče dětí.
Třetí den vyl vyhrazen pro poznávání České republiky. Děti měly
za úkol zakreslit do map české kraje, města, řeky a dozvědět se
co nejvíce informací o naší republice.
Společné prázdninové aktivity byly zakončeny návštěvou
vítkovského kostela.
Kamarádi z komunity Sant‘ Egidio nás navštěvují již několik let a jsme rádi, že k nám jezdí a pravidelně přivážejí zajímavé hry a soutěže,
při nichž si všichni hrají a ani si nevšimnou, že se vlastně něco nového dozvěděli.

PRÁVĚ PROBÍHÁ ANKETA
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2014

Odborná porota vybrala z téměř 200 nominovaných 25 jednotek
a 25 sborů dobrovolných hasičů z pěti soutěžních oblastí. Nyní je
řada na veřejnosti, která svým hlasováním určí výsledné pořadí.
Hlasování, které potrvá do 30. října 2014, je možné provést
dvěma způsoby, a to pomocí hlasovacího formuláře přímo na
stránkách ankety www.adhr.cz nebo zasláním hlasovací SMS.
Vyhlášení výsledků ankety bude možné sledovat v listopadu v
programu České televize. V oblasti severní Moravy byla vybrána

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vítkov!
Máme nyní velkou šanci ucházet se o ceny ankety Dobrovolní
hasiči roku 2014, kterými jsou kromě 1 250 000 korun také 30
radiostanic HYTERA a 5 zásahových tabletů pro výjezdová
vozidla.
Náš zásah http://www.adhr.cz/profilovy-list-jednotky-vitkov
HLASUJTE NA http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky
HLASUJTE FORMOU SMS VE TVARU HASICI JSM5 NA ČÍSLO
900 77 06 (cena SMS je 6 Kč)
Děkujeme za Vaši podporu! Hasiči z Vítkova
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Letní prázdniny se Střediskem volného času Vítkov
Jako každoročně i letos se SVČ Vítkov již od zimních měsíců
připravovalo na letní prázdninovou činnost. Připravili jsme
pobytové a příměstské tábory, nově Zumba soustředění v Itálii
a zdarma výměnné pobyty pro 60 dětí z Vítkovska a Vrbovska.
Poslední výměnné pobyty byly realizovány z projektu „Mládež
v pohybu“ financovaných z Fondů mikroprojektů ČR-SR. Z řad
rodičů byl letos vznesen k SVČ požadavek na vytvoření větší
nabídky příměstských táborů pro děti 1. a 2. tříd. Ačkoliv jsme
prázdninovou činnost měli již připravenou, doplnili jsme ji o hravé
týdny v SVČ. Škoda jen, že rodiče nepřihlašují své děti na tábory
v předstihu, ale vždy na poslední chvíli. Hodně nám to ztěžuje
plánování dalších prázdninových akcí.
Každoročně naše nabídka platí také pro děti, které nejsou
z Vítkova, ale tráví prázdniny u svých prarodičů. V době letošních
letních prázdnin se uskutečnily pod hlavičkou SVČ Vítkov tyto
tábory a prázdninové akce:
- Výměnný pobyt českých a slovenských dětí v Klokočově
- Výměnný pobyt českých a slovenských dětí ve Vrbovém na
Slovensku
- Letní tábor Kovbojové a Indiáni na TZ Klokočov
- Dva hravé týdny pro děti 1. a 2. tříd
- Příměstský tábor Malý táborník
- Příměstský cyklistický tábor
- Zumba soustředění v Itálii
- Soustředění malých fotbalistů v Klokočově
- Účast mažoretek na Mistrovství světa v Chorvatsku
- Třídenní pobyt českého a slovenského fotbalového dorostu

Společně se SVČ Vítkov, p. o. prožilo letošní letní prázdniny 210
dětí a mládeže. Již teď připravujeme nabídku táborů na prázdniny
2015 a k jejich zabezpečení hledáme pedagogy, vychovatele či
osoby s minimálním pedagogickým vzděláním dle zák. č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících, §17 odst 2.
Věroslava Dubová

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA
Naše trumfy:

OKNA
ZA
POLOVINU

Zastavte se, zavolejte!

Vlastní český 7-komorový
Ostrava, Výstavní 123
Ostrava
proﬁl
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
775 591 311, 777 811 471, 775 591 351
Na výrobu proﬁlů
nepoužíváme recyklát
Opava, Nákladní 15
Opava
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
775 591 375
Výroba od roku 1995

ostrava@pramos.cz

opava@pramos.cz

www.pramos.cz
t
le

Pr

žená záruk
a7
lou
od

7

®

Volejte ZDARMA 800 100 111
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EKUMENICKÉ SETKÁNÍ VÍTKOV - SPEYER 2014
Po dvou letech se opět sešli křesťané z Vítkova se svými přáteli
z falckého Speyeru. Tyto kontakty trvají již pět desetiletí a stále je o ně
na obou stranách velký zájem. Tentokrát jsme se v počtu 18 poutníků
vypravili na pětidenní cestu do 850 km vzdáleného Speyeru.
Program nám hostitelé připravili bohatý. První den jsme měli komentovanou
prohlídku historického středu města. Viděli jsme několik kostelů, židovské
lázně, městkou bránu a nakonec jsme se prošli nábřežím Rýna. Večer se
uskutečnilo představení čtyř farností a základní školy z africké Ghany, kteří
jsou místními křesťany finančně podporováni. Druhý den jsme se jeli podívat
na Hambacherský zámek, který v německých dějinách sehrál významnou
roli při utváření politického systému. Právě ve Falcku začíná sběr hroznů
na vinicích, a tak se všechno dění točí kolem vína. Také my jsme navštívili
místní vinařství a ochutnávali jednotlivé druhy vín. Večer jsme si poslechli
kytarový koncert a společné setkání se protáhlo do noci. V neděli se konala
česko-německá evangelická a také katolická bohoslužba v jednotlivých
farnostech. Na evangelické mši vystoupili hosté z Ghany se svým
kulturním programem a svým vystoupením strhli k tanci všechny přítomné.
Odpoledne jsme si prohlédli speyerskou katedrálu, kde nás prováděl přímo
dómský farář Mattias Bender. Následovala plavba parníkem po Rýně, která
se nedá zažít tak často. Byla fantastická i přesto, že začalo pršet. Večer
jsme byli seznámení s historií falckého kraje na přednášce historika Dr.
Hanna. Společenský večer v klubovně nás opět svedl dohromady a zažili
jsme krásné společné chvíle. Nedá se vůbec popsat úžasná atmosféra
a pocit vzájemného obohacení. Jsem plný dojmů a dlouho budu na setkání
ve Speyeru vzpomínat.
Pavel Kučerka

Nabízíme
ZIMNÍ PNEUMATIKY
za akční ceny!
Štěpán Hutník s.r.o. Budišovská 908, Vítkov,
tel. 602 748 782, 721 177 177

http://www.stepan-hutnik.cz
Najdete nás také na Facebooku (www.facebook.com/stepanhutnik)
Vstoupili jsme do evropské pneuservisní sítě VIANOR. Vianor v roce 2008 vstoupila na území ČR. Jedná se o servisní
koncept, který je dnes největším řetězcem prodejen pneumatik v severských zemích a v Rusku. Své provozovny má také v USA,
Švýcarsku a nově také ve státech střední Evropy. Servisní síť Vianor patří přednímu finskému výrobci pneumatik – společnosti Nokian
Tyres.

Nabízíme zimní pneumatiky za akční ceny
Pneu

cena s
DPH

cena s
DPH

Pneu

155/70 R 13 Eskimo S3 MS 75Q TL Sava

833,69

195/65 R 15 91H Conti WC TS 850 Continental

165/70 R 13 Eskimo S3 +79T Sava

906,29

195/65 R 15 91T ContiWinterCont. TS850 Continental

1943,26

165/70 R 13 Polaris 3 79T Barum zimní

911,13

195/65 R 15 Eskimo S3+ 91T Sava

1165,23

165/70 R 13 Snoways II 79T Lassa

942,59

195/65 R 15 Polaris 3 XL 95T Barum

1315,27

165/70 R 13 W+(W) 79T Nokian

982,52

195/65 R 15 Snoways 3 91H Lassa

1134,98

165/70 R 14 Polaris 3 81T Barum

1023,66

195/65 R 15 SP WS 4D 91T Dunlop

165/70 R 14 81T TL MP52 Matador

975,26

1573

1524,6

195/65 R 15 W+(WR) 91T Nokian

1297,12

165/70 R 14 Snoways II 81T Lassa

1003,09

195/65 R 15 W442 91T Hankook

1230,57

165/70 R 14 W442 81T Hankook

1073,27

195/65 R 15 WR D3 91T Nokian

1361,25

175/65 R 14 82T W+(W) Nokian

1167,65

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

2479,29

175/65 R 14 82T W442 Hankook

1099,89

205/55 R 16 91H Conti WC TS 850 Continental

2568,83

175/65 R 14 Eskimo S3+ 82T Sava

1018,82

205/55 R 16 91T ContiWinterCont. TS 850 Continental

2470,82

175/65 R 14 Polaris 3 82T Barum

1045,44

205/55 R 16 91T W442 Hankook

1738,77

175/65 R 14 Snoways 3 82T Lassa

1063,59

205/55 R 16 HKPL R2 94R XL Nokian

3063,72

175/70 R 13 82T Polaris 3 Barum

977,68

205/55 R 16 Polaris 3 91T Barum

1663,75

175/70 R 14 Snoways II 84T Lassa

1131,35

205/55 R 16 W+(WR)91T Nokian

1845,25

175/70 R 14 Polaris 3 84T Barum

1125,3

205/55 R 16 WG Snow G 91T Nexen

1593,57

185/60 R 14 82T Polaris 3 Barum

1125,3

205/60 R 16 92H Alpin A 4 GRNX Michelin

2885,85

185/60 R 14 Eskimo S3+ 82T Sava

1104,73

215/55 R 16 W+(WR) 93T Nokian

2433,31

185/60 R 15 WR D3 88T XL Nokian

1527,02

215/55 R 16 WR 93H Nokian

2336,51

185/65 R 14 Polaris 3 86T Barum

1145,87

215/55 R 16 WR A3 97H XL Nokian

2820,51

185/65 R 14 Eskimo S3+ 86T Sava

1138,61

225/45 R 17 91H Conti WC TS 850 Continental

3907,09

185/65 R 14 Snoways 3 86T Lassa

1200,32

225/45 R 17 91H Polaris 3 Barum

2518,01

185/65 R 15 88T Polaris 3 Barum

1203,95

225/45 R 17 XL 94H WR D3 Nokian

3029,84

205/55 R16 Eskimo S3+ 91T Sava

1643,18

185/65 R 15 Eskimo S3+ 88T Sava

1185,8

185/65 R 15 Snoways 3 88T Lassa

1202,74

165/70 R 14 Winter G-Max 830 81T Gepard prot.

719,95

195/65 R 15 91T Polaris 3 zimní Barum

1157,97

175/65 R 14 82T Winter G-Max Gepard prot.

764,72

Dále naše firma nabízí certifikované a testované pneu značky LASSA
a k tomu financování…

LASSA PREMIUM SPLÁTKY - A TOTO JE ÚPLNÁ NOVINKA
Výhodné financování nových pneu na splátky pro naše zákazníky.
Například:
Cena 4 pneu včetně přezutí:
5700 Kč
Přímá platba 7%
399 Kč
Počet měsíčních splátek:
10
Měsíční splátka:
570 Kč
Celou sadu zákazník v 10 splátkách přeplatí v tomto případě pouze o 399 Kč. VŠE VYŘÍDÍME
JEDNODUŠE A RYCHLE PO TELEFONU NEBO ON-LINE, PLATÍ PRO VŠECHNY ROZMĚRY
PNEU LASSA. ZÁRUKA NA POŠKOZENÍ 12 MĚSÍCŮ ZDARMA.

Také nově nabízíme
kartáčové mytí kol
osobních i některých
lehkých nákladních
automobilů.
CENA 10 KČ ZA
KUS!!!
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Základní škola a gymnázium Vítkov
„Junior univerzita – vzdělávání mladých
záchranářů“ - Slavnostní promoce

Ústřední hasičská škola SH ČMS v Jánských Koupelích ve
spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU
Ostrava, Střední školou techniky a služeb Karviná a Krajským
sdružením hasičů MSK a také s Hasičským záchranným sborem
MSK realizuje dvousemestrální vzdělávání děvčat a chlapců
základních škol Moravskoslezského kraje. Studium podporuje
technické vzdělávání mladé generace a společenskou významnost
záchranářů.
20. září 2014 se uskutečnila v aule VŠB TU Ostrava slavnostní
promoce nastupující mladé záchranářské generace. Patří k ní
rovněž žáci naší školy Kateřina Zemánková, Petr Zemánek,
Ladislav Šustek, Dominik Nedzbala a Erik Ontkoc.
Významní hosté ocenili přínos studia mladých záchranářů a rovněž
jejich osobní odpovědnost a cílevědomost ve studiu.
Ke gratulantům se připojili rovněž rodiče chlapců a děvčat
a ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová.

V první polovině letošního roku absolvovali čtyři členové
pedagogického sboru čtyřicetihodinový kurz „Aplikace etické
výchovy v pedagogické praxi” akreditovaný MŠMT, který jim má do
budoucna umožnit kvalitně učit tento doplňující vzdělávací obor –
Etická výchova.
V září pak byli vybraní žáci 6. - 9. ročníků základní školy
a příslušných ročníků víceletého gymnázia rozděleni do dvou
skupin, v nichž pilotují výuku předmětu Etická výchova, zaměřenou
na oblast lidských práv a mezilidských vztahů.
Součástí pilotáže budou také tři další aktivity. Ty umožní setkání
různých generací, žáků naší školy s handicapovanými dětmi (ve
druhém týdnu měsíce října) a návštěva Osvětimi (24. října 2014),
místa jedné z největších lidských tragédií.
Veškerá tato aktivita má u žáků prohloubit jejich schopnost vžít
se do situace druhých, pochopit a realizovat prosociální pomoc
potřebným, aplikovat aktivní naslouchání, empatii, uplatňovat
toleranci při týmové práci a ujasnit si mravní zásady a hodnoty
důležité pro osobní život.
Závěrem celého projektu bude zpráva a prezentace, kterou žáci
předmětu Etická výchova představí svým spolužákům. Rodiče
si pak budou moci prohlédnout fotografie pořízené během aktivit
během Vánoční akademie.
Miroslav Bučánek

Imatrikulace žáků prvních ročníků
gymnázia ve Vítkově zahájila druhou
sezonu školy v její nové podobě

Projekt „Etický učitel - etický žák 2014“
finišuje

Naše škola získala na začátku letošního roku dotaci v rámci
rozvojového programu MŠMT „Podpora implementace Etické
výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících
víceletých gymnázií v roce 2014“. Projekt nese název „Etický učitel
– etický žák 2014“.

Již podruhé se v prvním školním dnu zaplnil sál Městského úřadu
ve Vítkově studenty, učiteli, rodiči žáků a představiteli města.
Všichni s napětím očekávali zahájení slavnostní imatrikulace žáků
prvních ročníků gymnázia. Ceremoniál zahájily studentská a česká
hymna, po nichž třídní učitelky - Mgr. Michaela Škrabalová a Mgr.
Zuzana Kotrlová - představily jednotlivé žáky primy a kvinty, kteří se
zapsali do pamětní knihy města a obdrželi malé pozornosti z rukou
ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové, starosty města Ing. Pavla
Smolky a místostarosty pana Zdeňka Hegara. Závěr imatrikulace
pak patřil studentskému slibu, v němž se žáci zavázali čestně plnit
všechny své povinnosti a uchovávat dobré jméno školy.
Noví studenti se tak definitivně stali součástí velkého kolektivu 708
žáků, kteří v letošním školním roce Základní školu a gymnázium
Vítkov navštěvují
Všem letos imatrikulovaným žákům přejeme, aby se jim dařilo
nejen ve škole, ale i v osobním životě.
Miroslav Bučánek
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Kde lze nalézt vlastenectví

Vlastenectví neboli patriotismus je emocemi prosycený vztah
k vlastní domovině. Je to oddanost, která v člověku vyvolává
zvláštní zájem o blaho země a lidi v ní žijící. Je to náklonnost,
která ve vyhrocené době může vést až k ochotě obětovat se pro
předpokládané dobro.
Letos si připomínáme sté výročí od vzniku 1. světové války, v roce
příštím pak sedmdesát let od ukončení 2. světové války. V obou
případech se jednalo o zdrcující konflikty, které změnily životy lidí
na této planetě a řadu svých aktérů semlely v prach. Památku na
některé osobnosti však máme stále uchovánu v kolektivní paměti
a připomínáme si ji jako memento, které nám ukazuje všechny
stránky lidství.
Po stopách některých našich vlastenců, se 16. září 2014 vydali také
studenti kvarty a kvinty vítkovského gymnázia. Nejprve navštívili
památník Josefa (Jóži) Davida v Kylešovicích, kde si připomenuli
tohoto opavského rodáka, politika a novináře, který byl v době
obou světových válek legionářem i organizátorem zahraničních
jednotek československých. Následně zajeli k rodnému domu
generála Heliodora Píky ve Štítině, na Ostrou Hůrku v Háji ve
Slezsku k Památníku odboje slezského lidu. Památník je doplněn
o Pamětní desku popravených vedoucích představitelů odbojové
organizace Obrana Slezska. Závěr patřil zastavení v Památníku II.
světové války v Hrabyni, kde studenti hledání vlastenectví v našem
regionu završili.

Poděkování za obohacující exkurzi patří Československé obci
legionářské v Opavě, Českému svazu bojovníků za svobodu
v Opavě a také Ing. Jaromíru Breuerovi z Ústředního výboru Matice
slezské, který se stal během tohoto putování našim zasvěceným
průvodcem.
za účastníky exkurze Miroslav Bučánek

Biologické soustředění Běstvina

První dva týdny prázdnin (28. 6. – 12. 7. 2014) jsem trávil na
letním odborném biologickém soustředění, pořádaném Univerzitou
Karlovou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
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Biologické soustředění probíhalo současně se soustředěním
chemiků v táborovém středisku nedaleko obce Běstvina v CHKO
Železné hory. Pozvání na soustředění jsem dostal za třetí místo
v krajském kole biologické olympiády, a jelikož jsem byl na tomto
soustředění již minulý rok, věděl jsem, na co se můžu těšit.
Každý den se skládal z biologicky zaměřené rozcvičky a dvou
přednášek, které vedli přední čeští biologové a profesoři
z univerzit. Letos mě nejvíce zaujala přednáška o protistologii
(což je obor, zbývající se výzkumem protist, neboli eukaryotických
mikroorganismů), mikrobiologii a srdeční anatomii, kdy jsem měl
možnost sešít srdeční sval. Večer jsme mohli vyslechnout speciální
biologické i chemické přednášky.
Na „Běstvinu“, jak se letnímu soustředění přezdívá, se těším i příští
rok, jelikož je to skvělé místo pro setkání s přáteli a také obohacení
znalostí pro další ročníky biologické olympiády.
David Machač
septima

T-expedice Martagon 2014

I v letošním roce (ve dnech 24. – 30. 8. 2014) zavítala skupina
nadšených badatelů do radnického regionu v Plzeňském kraji
za účelem výzkumu a bádání. T-expedice je jednou z širokého
spektra aktivit Talnetu, projektu, který se intenzivně věnuje rozvoji
nadaných žáků v oblasti přírodních věd. Je však nutno zmínit, že
i ti, kteří spíše inklinují k humanitním oborům, zde najdou své místo.
Expedici předcházela online příprava. Během ní si badatelé
volili své sekce, v jejichž čele vždy stáli garanti, kteří jednotlivé
badatelské záměry vytvořili. Celkem na expedici působilo pět
výzkumných skupin - entomologie, astronomie, botanika, IT
a historie. Já jsem byl garantem historické sekce a připojili se ke
mně tři nadšení badatelé, kteří neváhali věnovat svůj čas výzkumné
činnosti. Dále pak byl ke každé sekci přidělen asistent z Talnetu
a jako každý garant i já jsem měl možnost pozvat experta archiváře, který nám byl v průběhu týdne nápomocen.
Náplní sekce bylo zaměřit se na významnou regionální osobnost
Radnicka, pokusit se zjistit o této osobě co možná nejvíce informací,
utvořit si celkovou představu a následně se pustit i do průzkumu
rodinné historie vybrané osobnosti. Badatelé byli velmi vytrvalí
a neváhali pátrat v matričních záznamech dlouho do noci. Jejich
snaha a píle se nakonec promítla v množství získaných informací.
Podařilo se nám vypátrat rodokmen Petra Fingala (námi vybrané
radnické osobnosti) až do prvních let 18. století. V práci nám bylo
nápomocno i badatelské prostředí, neboť historická sekce si pro
svůj výzkum vytvořila zázemí v Radnickém muzeu, jenž pro nás
bylo významným zdrojem informací.
Ani po ukončení prezenční části expedice však naše práce nekončí,
neboť právě nyní se jednotlivé sekce věnují zpracovávání výsledků,
které budou nabídnuty prostřednictvím sborníku a internetových
stránek veřejnosti. Expediční týden uběhl velmi rychle, ale snaha
poznávat nové věci a odhalovat zákoutí minulosti nás neopouští.
Vít Mužík
septima

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
GYMNÁZIA
dne 27. 11. 2014 a 8. 1. 2015 od 9:00 do 17:00 hodin
Ve školním roce 2015/2016 otevíráme osmileté a čtyřleté
studium se všeobecným zaměřením
telefon/fax: 556 300 779 – ředitelka školy
556 303 375 – zástupkyně ředitelky pro gymnázium
e-mail: zsgvitkov@zsgvitkov.cz – ředitelka školy
lenka.zychova@zsgvitkov.cz – zástupkyně ředitelky pro
gymnázium
web školy: www.zsgvitkov.cz
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Můj pobyt v Anglii

Jako každý rok, tak i letos
vybírala Nadace Livie a Václava
Klausových studenty středních
škol, kterým umožní bezplatný
jazykový kurz v zahraničí.
Přihlásila se stovka studentů
z celé republiky a já jsem
měla to štěstí, že vybrali i mě.
Podmínkou byly dobré studijní
výsledky, hodnocení učitele
jazyků a učitele, který studenta
nominoval. O skvělé hodnocení
se mi postarala má třídní učitelka
PhDr. Marie Mikulíková a o
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
přípravu Mgr. Věra Měrková –
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“
učitelka angličtiny. Tímto bych jim
chtěla velice poděkovat, protože
nebýt jich, tak jsem se na tento
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
Rockmin plus. Nejlepší univerzální
kurz nedostala, jsem jim za tuto
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
nehořlavá
izolace.
příležitost velmi vděčná.
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
Můj první den v Bournemouthu
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
Pouze v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
byla neděle, kterou jsem strávila
za exkluzivní cenu
společně se svou hostitelskou
Za své nákupy získáváte body
rodinou. V jejich domě bydlela
- COLY a za ty můžete u nás
od 31 Kč/m2
také studentka ze Španělska,
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.
tl. 40 mm, (vč.DPH)
která ale chodila na jinou školu.
I s ní jsme se společně vydali do
STŘECHA LAST MINUTE
ZIMA
MA
A SE
SE BLÍŽÍ
nedalekého městečka na výlet.
Potřebujete zakrýt před
Večer jsme se seznamovali
Připravte na ni svou
a povídali si o jejich životě.
zimou dřevo?
střechu
Dozvěděla jsem se o této rodině
SNÍH NA STŘECHÁCH
Zakrývací plachty,
spoustu zajímavých informací.
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM
trapézové plechy,
Maminka Liz je umělkyně na
bitumenová krytina
V nabídce protisněhové zábrany
volné noze, tatínek Richard
Onduline za výhodné ceny
pro všechny typy krytin
projektový manažer a jejich malá
dcera Alice dělá gymnastiku
a karate společně se svým
Váš poradce: Roman Kaštovský, mobil: 725 675 611
otcem. Mají také úžasného
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA
psa, který mne každý den vítal
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640
u dveří, když jsem se vracela
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606
ze školy. Tuto rodinu si nemůžu
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz
vynachválit, dostala jsem, co
jsem chtěla, a umožnili mi, co se
jen dalo. Maminka Liz je nejlepší
Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
kuchařka, jakou jsem zažila. Její
pokrmy byly velice chutné a vždy
originální a po jídle nechyběl ani
báječný dezert. Každé ráno jsme
měli přichystanou snídani a o
víkendech i skvělé obědy, občas
objednali i jídlo z výborné indické
restaurace. Žila jsem si u nich
jako v bavlnce. Ta spousta výletů
a společné sledování pohádek
mi bude opravdu chybět.
Richard Language College –
moje škola. Každý den jsem do
školy jezdila městským žlutým autobusem. Škola začínala v devět hodin. Dopolední vyučování jsme měli poněkud náročnější, protože
jsme probírali hlavně gramatiku. V půl jedenácté byla patnáctiminutová pauza a poté následovala další část dopoledního vyučování,
které učitelé obohacovali různými kvízy či hrami na procvičování slovní zásoby. Pak byla přestávka na oběd, na který jsme chodili do
školní jídelny, kde rovněž vařili chutně a zdravě. Ve středu byla škola jen dopoledne, a tak studenti jezdívali do centra na obědy, nebo na
nákupy. V ostatní dny následovalo po polední pauze odpolední vyučování s jiným učitelem, kde jsme dělali různá konverzační cvičení.
Ve třídě se mnou byli převážně studenti z Francie, ale také Španělska, Itálie a Ruska. Učitelé se snažili nám hodiny vždy nějak zpestřit
a vždy s úspěchem. Na konci kurzu jsme obdrželi certifikát o úrovni naší angličtiny. Škola byla výborná, úroveň výuky vysoká a vždy, když
jsem cokoliv potřebovala, vyhověli mi. Velmi cením si jejich ochoty a vstřícnosti.
Ve volném čase jsme mohli chodit na pláž, nebo do centra města, kde byly každý den nejrůznější atrakce, a tak je to prý po celý rok.
Každý pátek byl na pláží velký ohňostroj, na který se pokaždé jezdila dívat spousta lidí. V tomto městě jste se prostě nemohli nudit.
Společně s kamarádkami z Německa a Španělska jsme podnikali po večerech různé akce, a jiné dny mne městem provázel chlapec,
který pracoval v Richard Language College a shodou okolností byl z České republiky, takže jsem poznala město ze všech stran a velmi
mě okouzlilo.
Nadaci Klausových velice děkuji za tuto příležitost, na kterou budu vždy s úsměvem a těmi nejlepšími pocity vzpomínat.

Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

Eva Zemanová
absolventka ZŠaG, 2014

STRANA
STRANA15
7

Školst
Inzerce
ví

ŘÍJEN
SRPEN2014
2014

Střední škola ve Vítkově
Vážení občané, obracím se především na vás rodiče dětí, kteří
začínají uvažovat, jakou střední školu pro svého potomka vyberou.
Široká nabídka středoškolského vzdělávání skýtá mnoho možností,
ale já chci zdůraznit přednosti Střední školy ve Vítkově.
Je samozřejmé, že žáci s výborným prospěchem na základních
školách zamíří na gymnázia nebo jinou školu specifického
zaměření dle vyhraněného zájmu. A co ti, kteří nemají podobné
ambice či potřebné studijní předpoklady?
Právě pro ty se nabízí místní škola, která současnými vnitřními
změnami zlepšuje dostupnost vzdělávání v regionu.
Jak již jste byli informováni, teoretická výuka všech oborů byla
přesunuta přímo do centra města, cca 3 minuty pěší chůze od
autobusového nádraží. Výhledově se do těchto prostor přesune
i odborný výcvik oborů kuchař-číšník a pečovatelské služby.
Mechanici opraváři motorových vozidel, karosáři a žáci oboru
Opravářské práce budou i nadále využívat dílen v Podhradí, kde
jsou vytvořeny výborné podmínky pro jejich odborný rozvoj.

státní školou a neplatí se u nás žádné školné. Naopak je našim
žákům už v průběhu studia vyplácena odměna za produktivní práci,
což je vítaným vylepšením rodinného rozpočtu. U technických
oborů je součástí vzdělávání i bezplatná možnost získat řidičské
oprávnění či svářečský kurz. A to se rozhodně vyplatí!
S prací našich žáků se můžete setkat v provozovně kadeřnictví
v Oderské ulici a ve školním autoservisu v Podhradí.
Navíc každý úspěšný absolvent s výučním listem může během
následujících dvou let získat i maturitní vysvědčení v nástavbovém
studiu, což výrazně rozšiřuje možnosti uplatnění na pracovním
trhu.
Pro rodiče žáků posledních ročníků základních škol není
jednoduché rozhodnout o budoucnosti svých dětí a nasměrovat je
do života tím správným způsobem. Oslovuji i ty, kteří vědí, že to
jejich dětem ve škole moc nejde, protože i pro ně je tu možnost
středoškolského vzdělání. Dejte svým dětem příležitost zůstat i na
studiích doma.
Věřím, že pokud zvolíte vítkovskou školu, bude to dobrá volba.
Nabízené obory:
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23-55-H/02 Karosář
65-51-H/01 Kuchař-číšník
41-55-E/01 Opravářské práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
Jaroslava Dokoupilová
ředitelka

Zdravá výživa (Oční optika)
Ve všech oborech plánujeme spolupráci s partnery, tzn., že praxe
žáků bude probíhat v restauracích, autoservisech, podnicích
a sociálních zařízeních dle oboru vzdělávání, kam budou žáci
zařazováni podle dostupnosti ze svého místa bydliště.
Pro mnohé rodiny je jistě zajímavá i finanční stránka, protože při
výběru místní školy odpadají náklady na dojíždění a ubytování
žáků, o časové náročnosti nemluvě. Je třeba zdůraznit, že jsme

Nabízíme:
- prodej výrobků z farmy Klokočov
- objednávkový prodej bezlepkových výrobků: zákusky,
knedlíky, hotová jídla, atd.
- domácí med, tofu, jogurty, mouky, čaje
Těšíme se na Vaši návštěvu
Po - Pá 8.30 - 16.00
náměstí J. Zajíce 135, 749 01 Vítkov
Tel. 608 476 075, E-mail: optikavitkov@email.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
15. 9. – 21. 10.

PUTOVNÍ VÝSTAVA KLUBU TVOŘIVÝCH
KNIHOVNÍKŮ - Knihy, informace, internet a
počítačové sítě trochu jinak … Kresby, malby,
keramika, drátování, patchwork, loutky, práce
z papíru. Otevřeno vždy v půjčovní době.
Městská knihovna – Multifunkční sál

Vstupné: 35 Kč
Městská knihovna – Multifunkční sál
9. 10.
17.00 hod.

SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
HISTORICKÝCH ROMÁNŮ
VLASTIMILEM VONDRUŠKOU
Vstupné: 50 Kč
Městská knihovna – Multifunkční sál

10. 10.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Akce školní družiny a školního klubu ZŠaG
Soutěžní odpoledne, kdy tým tvoří dítě se svou
babičkou a dědečkem. Začátek je plánován na
15:30 hodin v budově školy.

2. 10.
14.30 hod.

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

3. - 4. 10.
10.00 hod.

ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ
SVČ Vítkov pořádá na turistické základně v
Klokočově víkendové závody automodelářů.

6. 10.
15.00 hod.

PODZIMNÍ DEKORACE
Tvůrčí dílna s nakladatelstvím ANAGRAM
Městská knihovna – Multifunkční sál

10. 10.
16.00 hod.

BUDEME VÁM ČÍST
Čtení pro veřejnost.
Městská knihovna – Multifunkční sál

7. 10.
16.30 hod.

ZÁPAD USA & HAVAJSKÉ OSTROVY
Cestopisná přednáška Jiřího Máry.

10. – 12. 10.

… ABY ŘEMESLA NEZANIKLA
Rukodělné kurzy: paličkování, drátování,

Nabídka akcí
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kraslice, zdobení perníčků, košíkářství
Kulturní dům Vítkov. (Přihlášky prostřednictvím
IC Vítkov. Nutno se předem přihlásit.)

24. – 25. 10.

ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ HONDA CUP
Účast našich automodelářů na závodech v
Brně.

11. října
9.00 – 11.30 h.

PODZIMNÍ SROCOVÁNÍ
Setkání maminek s dětmi.
Městská knihovna ve Vítkově

24. – 26. 10.

11. 10.
15.00 hod.

DRAKIÁDA NA LOUCE U DRUHÉHO
PAVELÁKU
Budeme soutěžit o nejlépe létajícího draka.
Nejlepší soutěžící budou sladce odměněni.
Nezapomeňte se dostatečně obléknout.

… ABY ŘEMESLA NEZANIKLA
Rukodělné kurzy: paličkování, drátování,
kraslice, výroba šperků, ekopletení,
pergamano. Kulturní dům Vrbové. (Přihlášky
prostřednictvím IC Vítkov. Nutno se předem
přihlásit.)

24. 10. – 3. 12.

PŘÍBĚH KAPKY
Výstava – příběh českého vědce Jaroslava
Heyrovského.
Kulturní dům Vítkov – malá výstavní síň
Otevřeno každou středu 16.00 - 17.00 hod.

27. – 29. 10.

ZA BAŤOVSKOU CENU NEJEN DO ZLÍNA
… ANEB PODZIMNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI
27. 10. od 7.00 - 29. 10. v 16.00 hod v SVČ.
Výlet do zábavné galaxie ve Zlíně, navštěva
ZOO Lešná, sportování v sokolovně,
přírodovědná vycházka, strašidelný rej masek,
navštěva Frant. Dvora, autodráha v Klokočově.
Cena podzimních prázdnin: 299 Kč. V ceně je
zahrnuto ubytování, strava 2. a 3. den pobytu,
pitný režim, doprava, vstupné do ZOO,
Galaxie Zlín, pojištění a výlet do Klokočova.
V případě nenaplnění kapacity autobusu dětmi,
budeme nabízet možnost využití výletu do
Zlína i pro dospělé, cena: 200 Kč/osoba +
vstupné do ZOO.

7. 11.
18.00 hod.

ALTAI KAI
Koncert, který představuje unikátní hudební
zážitek. Skupina Altai Kai pochází ze sibiřské
Republiky Altaj patřící do Ruské federace.
Zaměřuje se na interpretaci tradiční altajské
hudby, zejména na techniky alikvotního zpěvu
typické pro oblast vnitřní Asie.
Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Vítkově.
Vstupné: 150 Kč (Předprodej prostřednictvím
IC Vítkov.)

12. 10.

ZÁJEZD DO OLOMOUCE
Sraz v 9.30 na vlakovém nádraží ve Vítkově.
Cena: 300 Kč. Navštívíme historické centrum
i čtvrti s moderní architekturou, v galerii
Šantovka půjdeme do kina na animovaný film.

16. 10.
10.30 hod.

VELKÉ ZÁVODĚNÍ V PARKU
SVČ pořádá v parku pro děti od 3 – 6 let, pro
děti od 6 – 10 let a starší děti, závody na kolech
a běžecké závody. Všichni účastníci závodu
musí mít povinné vybavení. Registrace
proběhne od 10.00 do 10.15 hod.

17. 10.
17.00 hod.

ZLATÁ KUŽELNA
Filmová pohádka s vítkovskými herci.
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč

22. 10.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské
závody. Vyzkoušejte si jízdu a ovládání
autíček na autodráze, na které jsou pořádána
oblastní kola Mistrovství republiky pro děti i
dospělé. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Startovné: 10 Kč

23. 10.
14.30 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ SVČ
Zveme všechny děti užít si sportu a zábavy.

24. 10.

VÝSTAVA ŘEMESEL
která se uskuteční v rámci projektu
„Poznáváme řemesla moravských a slezských
předků“ financovaného z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007-2013.
Pořádá ZŠaG Vítkov
Výstavní síň KD Vítkov

Název:
Vydavatel:

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

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
600 ks
10 / 2014
1. října 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

SVČ Vítkov ve spolupráci s městskou knihovnou Vítkov připravuje
na pátek 21. 11. 2014 SNOW FILM FEST - VEČER PLNÝ ŠPIČKOVÝCH FILMŮ! ... SNÍH, LED, ADRENALIN! ... EXTRÉMNÍ
LYŽOVÁNÍ, ZIMNÍ LEZENÍ, EXPEDICE, SKIALPINISMUS A
DALŠÍ ZIMNÍ ŠÍLENOSTI! Městská knihovna Vítkov od 17.00 do
21.00 hodin, vstupné: 50 Kč. Občerstvení zajištěno!

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

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 20.. ř íjna 2014 v 09: 00 hod in

