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Když se člověk projde městem, má pocit, že ve Vítkově nepanuje
jarní, ale demoliční období. Uprostřed náměstí vyčnívají
z polozbořené kašny jen dráty. Koupaliště vypadá, jako by tam
spadla bomba. Dělnická ulice připomíná tankodrom, za který by se
nemusel stydět žádný vojenský výcvikový prostor. A situace kolem
„obchodňáku“ je téměř kritická.

Stav kašny jsme již v loňském roce vyhodnotili jako havarijní.
Nejenom že obložení bylo porušené a na několika místech úplně
chybělo, ale také docházelo i k tomu, že voda z kašny prosakovala
ven. Břidlice uprostřed byla natolik zvětralá, že by už dlouho
nevydržela. Proto jsme se rozhodli, že kašnu opravíme. Odborníci
doporučili ubourat boční stěny. Následně je znovu vybetonujeme, ale
budou nižší než původní. Doprostřed se už nevrátí břidlice, ale bude
tam nainstalována fontána. Samozřejmě nebude chybět osvětlení.
Nyní se jen vede diskuse, zda kašnu obložit břidlicí, nebo žulou.
Na koupališti se začalo intenzivně pracovat, takže na Skřivánčím
poli výrazně vzrostl pohyb stavební techniky. Původní dětský
bazének zcela zmizel. Okraje velkého bazénu byly sníženy a byla
vyhloubena nová jáma, v níž bude vybudováno zařízení sloužící
k čištění vody. Při této příležitosti znovu připomínám, že v této
sezóně nebude koupaliště otevřeno.
Pokud mluvím o Dělnické ulici v místě od kina až po průmyslovou
zónu, obě části (kostková i asfaltová) jsou již v téměř nesjízdném
stavu. V rozpočtu na letošní rok jsou připraveny peníze na
rekonstrukci, takže rada města mohla podepsat smlouvy se
stavebními firmami na opravy obou částí. A proč tak pozdě? Protože
jsme z technologických důvodů nechtěli dělat nové povrchy, když se
v cestě dělaly výkopy pro nový vodovod. Je žádoucí, aby alespoň
půl roku výkop sedal a byl dosypáván. Jinak by hrozilo, že se nová
komunikace propadne. Asfaltování části od kulturního domu nahoru
bude probíhat v červnu. Předlažďování se bude realizovat v termínu
od 1. 7. 2017 do 15. 8. 2017, tedy v době letních prázdnin, kdy děti
nebudou chodit do školy. Obě akce přijdou město na 1,75 mil. Kč.
Naplno se rozběhla i druhá etapa rekonstrukce a výstavba nových
chodníků kolem obchodního domu. Stavbu bohužel provázejí
dopravní problémy, nepříjemné je především omezení přístupu
obyvatel do bytových domů a obchodů. Snažíme se stavbu
koordinovat tak, aby problémy byly co nejmenší. Stavební firma by
měla zajistit provizorní přístupy k nemovitostem, musíme si však
přiznat, že se nám nedaří vše tak, jak bychom si všichni přáli. Také
počasí nám situaci výrazně komplikuje. Mám na mysli poslední dva
dubnové týdny.
A na závěr trochu z jiného soudku. Na webových stránkách města
a na facebooku otevřeme diskuzi, zda by bylo vhodné a žádoucí
vybudovat ve městě (zejména u sídlišť) oplocené plochy pro venčení
psů. Majitelé by tam mohli psy volně pouštět. Nehrozilo by, že by
obtěžovali nebo dokonce ohrožovali ostatní obyvatele. Také by se
majitelům jistě lépe uklízelo po jejich mazlíčcích, protože by v tomto
oploceném pozemku byly i koše na psí exkrementy. Budeme velice
rádi, když se k navrženým lokalitám vyjádříte, případně navrhnete
jiné. V mnoha městech již takové psí plácky fungují ke spokojenosti
nejenom pejskařů.
Pavel Smolka

Do systému se můžete registrovat prostřednictvím webových stránek https://vitkov.mobilnirozhlas.cz

Aktuálně z radnice
V měsíci dubnu rada města zasedala dne 4. 4., a dále pak 25.
4., což již bylo po redakční uzávěrce zpravodaje, stejně jako
jednání zastupitelstva ze dne 26.4. Podrobnosti k jednání budou
zveřejněny v následujícím vydání zpravodaje.
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč o.p.s.
DĚCKO. Jedná se o příspěvek na svozovou dopravu pro rok 2017,
kterou využívá vítkovské dítě za účelem návštěvy školy v Novém
Jičíně.
Dále rada schválila zřizovací listinu Komunitního plánování
sociálních služeb na území města Vítkova, jednací řád řídící
a realizační skupiny komunitního plánování sociálních služeb
a jednací řád jednotlivých pracovních skupin.
22. března byly na MěÚ Vítkov doručeny žádosti Úřadu práce ČR
o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. Rada města
rozhodla neudělit souhlas žádné z osob, jež byly v žádosti uvedeny.
Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci Středisku
volného času Vítkov na projekt „Dětský klub Frends“. V rámci tohoto
projektu dojde k modernizaci stávající klubovny na SVČ, k vybavení
pomůckami, svinovacím projekčním plátnem, notebookem a dalšími
pomůckami. SVČ dále nabídne novou službu rodičům - doprovod
menších dětí ze školy do kroužků na SVČ. Celkové náklady jsou
yčísleny na 665.625 Kč, výše dotace je 100%. Další souhlas
s podáním žádosti v rámci tohoto programu rada udělila Základní
škole a gymnáziu Vítkov na projekt „Příměstské tábory“. Cílem
projektu je realizace táborů pro žáky 1. stupně základní školy a žáků
budoucích prvních tříd. Realizováno bude celkem 8 táborových
turnusů v rámci školní družiny. Náplní táborových turnusů budou

výtvarné, hudební, turistické a sportovní činnosti. Celkové náklady
jsou vyčísleny na 720.000 Kč, výše dotace je 100 %.

Rada rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem části nebytových
prostor budovy MŠ Klokočov č. 75 o velikosti 48,66 m2. V těchto
prostorách sídlila pobočka České pošty.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v měsíci březnu
Kolem půl třetí odpoledne 1. března přijala MP Vítkov oznámení, že
v ubytovně v Opavské ulici jeden z opilých obyvatel vyvolává konflikty
a narušuje veřejný pořádek. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že
v přízemních prostorách se nachází muž, zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, který zde pořvává a chová se nepřístojně.
V muži zjistili 48letého občana Budišova nad Budišovkou, který
neuposlechnul výzvy strážníků a naopak se snažil hlídku MP Vítkov
napadnout. Muž skončil v poutech a později byl umístěn na PZS
v Opavě k vystřízlivění, jelikož mu strážníci naměřili 2,5678 promile
alkoholu v dechu. Ze svého chování se bude zodpovídat u správního
orgánu, kam byla věc postoupena. V případě uznání viny mu za
přestupky proti veřejnému pořádku, spáchané vzbuzením veřejného
pohoršení a neuposlechnutí výzvy úřední osoby, hrozí pokuta až do
výše 10.000 Kč nebo do výše 15.000 Kč při recidivě.
Kolem jedné hodiny noční 12. března přijala MP Vítkov oznámení
o narušování veřejného pořádku rušením nočního klidu skupinkou
opilých osob, která jezdí po ulici Školní ve Vítkově v nákupním
vozíku. Strážníci na místo přijeli krátce po přijetí oznámení, přičemž
předmětnou skupinku 5 osob zjistili již u silnice Opavská ve Vítkově.
Čtyři osoby ze skupinky utekly, přičemž na místě zůstal jeden muž,
ve kterém byl zjištěn 44letý podnikatel z Vítkova. Po chvíli se k němu
připojil i zbytek osob, které se rozutekly. I přes skutečnost, že na
místě přítomné osoby se strážníky nechtěly spolupracovat a vůči
strážníkům používaly různé invektivy, podařilo se v těchto osobách
dále ztotožnit dva muže z Vítkova ve věku 22-30 let a dvě ženy z
Fulneku a Vítkova ve věku 20-23 let. Všichni dotyční byli zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a tvrdili, že nákupní vozík
našli a chtěli jej vrátit. Později přiznali, že ve vozíku jezdili a nechápali
důvod, proč by se ze svého počínání měli zodpovídat a se strážníky
na místě spolupracovat. Následným prověřením kamerových
záznamů bylo spolehlivě zjištěno, že 44letý muž z Vítkova společně

s oběma ženami odcizili nákupní vozík od prodejny Penny Market
a dále jej používali pro svou zábavu a k narušování veřejného
pořádku. Tři osoby z této skupinky byly obviněny z přestupku proti
majetku a jeden z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby.
Navíc jsou všichni podezřelí z přestupku proti veřejnému pořádku,
spáchaného rušením nočního klidu. Správní orgán, kam byl spis
postoupen, může v případě uznání viny uložit účastníkům za
přestupky narušování veřejného pořádku pokutu až do výše 10.000
Kč a v případě přestupku proti majetku pokutu až do výše 20.000 Kč.
Na protialkoholní stanici v Opavě byli 22. března postupně
dopraveni dva muži z Klokočova a Vítkova. 39letý občan Klokočova
byl nalezen v půl páté odpoledne na základě přijatého oznámení,
když se povaloval uprostřed Klokočovské ulice. Strážníci muže
zvedli ze země a podrobili jej kontrolní dechové zkoušce, která byla
pozitivní s hodnotou 3,125 promile alkoholu v dechu. Krátce po
desáté hodině večerní téhož dne bylo MP Vítkov oznámeno, že na
Komenského ulici se po čtyřech pohybuje zřejmě opilý muž. Strážníci
po příjezdu na uvedené místo zjistili tohoto muže již ležícího v křoví
vedle chodníku. V muži, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky, byl zjištěn 54letý občan Vítkova. Vzhledem ke
skutečnosti, že se vůči strážníkům začal chovat agresivně, musel
být zpacifikován hmaty a chvaty a byla mu přiložena pouta. Oba
muži byli obviněni z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného
vzbuzením veřejného pohoršení, za což jim u správního orgánu
hrozí pokuta až do výše 10.000 Kč a při opakovaném přestupku až
do výše 15.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Vítkov připravuje plán pro řešení sociálních problémů
Město Vítkov se rozhodlo aktivně bojovat s chudobou a sociálním
vyloučením. Ve spolupráci se sousedním městem Budišov nad
Budišovkou a obcí Čermná ve Slezsku připravuje Strategický
plán sociálního začleňování na roky 2017 až 2019. Vítkovsku
a Budišovsku to může přinést více než 170 milionů korun na řešení
sociálních problémů.
Město Vítkov zahájilo začátkem loňského roku spolupráci s vládní
Agenturou pro sociální začleňování, která potrvá nejméně tři roky.
Agentura prostřednictvím Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám nabízí obcím systémové a komplexní řešení
problematiky sociálního vyloučení. Ten propojuje tři velké evropské
dotační programy, jejichž prostředky by měl nasměrovat na podporu
konkrétních aktivit v jednotlivých lokalitách ČR.
„Když začátkem roku 2016 začala spolupráce s Agenturou pro
sociální začleňování, nikdo ze zúčastněných pořádně nevěděl, co
nás čeká a jak bude vše probíhat. Ale i přesto jsme od samého
začátku byli plni očekávání a optimismu, že se nám díky této
spolupráci podaří v našem regionu zlepšit podmínky pro život všech
občanů,“ říká starosta města Vítkova Pavel Smolka.
Vítkovsko a Budišovsko jsou oblasti, které jsou z dlouhodobého
pohledu v rámci okresu Opava postiženy vysokou nezaměstnaností,
horší dopravní dostupností a vyšším podílem sociálně vyloučených
občanů. Zejména tyto důvody zapříčiňují postupné vylidňování,
přičemž odcházejí zejména mladí lidé a lidé v produktivním věku.
„Problémy sociálního vyloučení zažívá velká část občanů a také
většina projektů je směřována na všechny, co potřebují pomoc,
nikoliv výlučně na specifické lokality,“ vysvětluje lokální konzultantka
Agentury pro Vítkovsko a Budišovko Leona Kupčíková. Sociální
vyloučení se může týkat například lidí s nízkými příjmy, dlouhodobě
nezaměstnaných, lidí bez domova, seniorů, osob se zdravotním
postižením, etnických menšin (zejména Romů), osob ohrožených
závislostí či přímo závislých nebo rodin žijících v dlouhodobě
nepříznivých sociálních situacích.
„Spolupráci jsme zahájili analýzou situace, z níž vyplynuly
hlavní problémy a klíčové oblasti změn. V tom hraje zásadní roli

Fakultní nemocnice Ostrava přijme pro pracoviště
Léčebny dlouhodobě nemocných v Klokočově
pracovníky na pozici:

- Fyzioterapeuta
- Ergoterapeuta
Požadavky:
• odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta,
ergoterapeuta
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu výhodou
• praxe v oboru vítána
Nabízíme:
• výborné platové podmínky
• podporu dalšího vzdělávání a osobního a profesního rozvoje
• služební byt
• 5 týdnů dovolené
• podnikové stravování
• slevy na zájezdy u vybraných cestovních kanceláří
• zvýhodněnou nabídku mobilního operátora
• program bezplatných účtů u vybraných bankovních společností
• individuální příspěvek zaměstnavatele na rekreaci, kulturu,
relaxační a sportovní aktivity, vitamíny, očkování a penzijní
připojištění
Kontakt: Bc. Jana Klementová, vrchní sestra LDN Klokočov
Tel.: 556 455 509, 739 386 358, jana.klementova@fno.cz

v loňském roce ustavené lokální partnerství,“ dodává Smolka. Členy
lokálního partnerství jsou zaměstnanci většiny odborů městských
úřadů dotčených samospráv, zástupci městské a státní policie,
předškolních i školských zařízení, neziskových organizací, místních
zaměstnavatelů i úřadu práce.
Sociální vyloučení je problém, který způsobuje řada faktorů, a proto
je nutné ho podchytit v celé jeho šíři. Plán sociálního začleňování,
který připravili v menších pracovních skupinách členové lokálního
partnerství, se proto zaměřuje nejen na zaměstnanost, ale také na
bydlení, sociální služby, bezpečnost i vzdělávání.
Více než 20 nových pracovních míst, 5 sociálních podniků,
motivačně-aktivizační programy a poradenství, 3 nová komunitní
centra, 62 zrekonstruovaných nebo nově postavených sociálních
bytů (z toho 26 ve Vítkově), 6 asistentů prevence kriminality,
domovníci i preventisti ztráty bydlení. To je jen část výsledků, které
by Vítkovsko a Budišovsko rádo vidělo na konci realizace aktivit
a opatření navržených v plánu.
Plán mj. počítá s rozvojem terénní sociální práce včetně poskytování
právního a psychologického poradenství, posílením sociálně
aktivizačních služeb, vznikem a provozem preventivního zařízení,
které bude nabízet kompletní pomoc dětem a rodičům. Strategie
myslí i na podporu aktivit pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let.
Jedním z nejvíce rozšířených problémů v sociálně vyloučených
lokalitách jsou dluhy a exekuce. Neschopnost vymanit se z předlužení
ruku v ruce s nízkou kvalifikací je pro řadu lidí hlavní bariérou při
snaze o získání standardního a stabilního zaměstnání i bydlení. Ve
Vítkově je téměř 10 % obyvatel v exekuci. Pomoc nabídnou terénní
pracovníci, díky plánu posílení o 1 úvazek, a dluhoví poradci.
Plán pomoci byl v průběhu dubna předložen na Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a poté k odsouhlasení zastupitelům měst
Vítkova a Budišova nad Budišovkou a obce Čermná ve Slezsku.
O jeho budoucnosti i plánovaných aktivitách vás budeme i nadále
informovat.
http://www.vitkov.info/o-meste/vitkovsky-zpravodaj/

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
MĚSTA VÍTKOVA
V sobotu dopoledne 18. března 2017 se v reprezentačním
sále vítkovské radnice sešla spousta lidí, zejména dětí, rodičů,
babiček a dědečků a dalších příbuzných. Není ovšem divu, neboť
se zde konalo slavnostní uvítání nových občánků města Vítkova.
Tentokrát jsme přivítali sedm děvčátek a sedm chlapečků.
Děti z 3. B a 3. C třídy ZŠ a gymnázia Vítkov si pod vedením
paní učitelky Mgr. Dany Štenclové připravily pro miminka velmi
pěkné hudební vystoupení. Slavnostní projev přednesla paní
Olga Burianová, zastupitelka města Vítkova. A zatímco si nově
přivítaní občánci užívali svou chvilku v kolébce, jejich rodiče se
zapsali do pamětní knihy města, vyslechli si gratulace a převzali
dárky.
Tuto akci město Vítkov pořádá podle počtu narozených dětí
a zájmu ze strany jejich rodičů obvykle třikrát do roka, a to vždy
v předem určenou sobotu dopoledne, přičemž obřad trvá přibližně
20 minut.
Máte-li o tuto akci zájem, sdělte to prosím osobně matrikářce
Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, přízemí,
kancelář č. 103. Pro účely evidence budete požádáni o jméno,
příjmení a datum narození dítěte, o vaše jméno, příjmení
a kontaktní adresu, na kterou vám bude v dostatečném předstihu
zaslána pozvánka s datem a hodinou konání obřadu.

KOTLÍKOVÁ DOTACE – 2. VÝZVA
V rámci 2. vlny kotlíkových dotací, která bude spuštěna v měsíci
červnu 2017, obdrží Moravskoslezský kraj téměř 900 mil. Kč. Kraj
tak bude zvýhodněn a obdrží najednou prostředky z druhé i následné třetí vlny plánované ministerstvem životního prostředí, tedy dvojnásobek peněz oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací.
Vzhledem k tomu, že návrh ministerstva životního prostředí pro
2. kolo kotlíkových dotací upřednostňuje instalaci zdrojů vytápění
využívajících obnovitelné zdroje energie, nebudou ve 2. kole kotlíkových dotací podporovány kotle výhradně na uhlí a také kombinované
kotle (na uhlí a biomasu) s ručním přikládáním. Nadále tedy budou
podporovány kombinované kotle (na uhlí a biomasu) s automatickým přikládáním, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační
kotle a tepelná čerpadla.

Výše podpory:

Základní výše
dotace:

AUTOMATICKÝ KOMBINOVANÝ
KOTEL
75% ze způsobilých výdajů, max.
75.000,- Kč
PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL
75% ze způsobilých výdajů, max.
95.000,-Kč
KOTEL NA BIOMASU (ruční)
80% ze způsobilých výdajů, max.
100.000,- Kč
KOTEL NA BIOMASU (automatický)
80% ze způsobilých výdajů, max.
120.000,- Kč
TEPELNÉ ČERPADLO
80% ze způsobilých výdajů, max.
120.000,- Kč

Navýšení pro prioritní
území:

7.500,- Kč

Na rozdíl od prvního kola pak žadatelé rovněž nebudou muset realizovat tzv. mikro-energetické opatření.
Žadateli o kotlíkovou dotaci mohou být pouze fyzické osoby nepodnikající, vlastnící rodinný dům na území MSK.
Předmět
podpory:

Výměna kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním nesplňujícím třídu 3,4 nebo 5 dle
ČSN EN 303-5

Vyhlášení:

konec června 2017

Příjem
žádostí:

od 5. 9. 2017

Termín
realizace
výměn:

31. 12. 2019

Způsob
financování:

ex-post platba

Způsob
podání
žádosti:

elektronicky s následným doložením listinné
podoby a příloh

Příspěvek
kraje:

7.500,- Kč

Příspěvek
obci
v prioritním
území

7.500,- Kč
(Vítkov a jeho místní části, Březová, Budišov
nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Kružberk,
Melč, Moravice, Radkov, Staré Těchanovice,
Svatoňovice, Větřkovice)

možnost bonifikace
v
Nové
zelené
úsporám
Důležité odkazy:
Informace ke kotlíkovým dotacím
https://www.sfzp.cz/clanek/873/3263/kotlikove-dotace-2-vyzva/
http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva
Krajské kotlíkové kontakty:
Web: http://www.lokalni-topeniste.cz/
Kontaktní telefon – „kotlíková linka“: 595 622 355
E-mail: kotliky@msk.cz
Osobní konzultace – „kotlíková kancelář“: A 106 (PO 8 – 17:00, ÚT
8 – 14:30, ČT 8 – 14:30)
Kontakty na pracovníky: http://lokalni-topeniste.msk.cz/kontakty
Městský úřad Vítkov:
http://www.vitkov.info/o-meste/kotlikove-dotace/
Na stránkách města Vítkova budou průběžně vyvěšovány a aktualizovány další informace k problematice kotlíkových dotací. Případné
dotazy mohou občané směrovat na Odbor vnitřní správy, paní Marcelu Skalickou.

POZEMKY K VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemky k výstavbě rodinných domků v Klokočově (cca 5 – 6 RD) a ve Vítkově (1 RD).
V kat. území Klokočov u Vítkova se jedná o tyto pozemky:
část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost, a to dle geometrického plánu č. 608-164/2016 pozemek parc. č. 2250/7 trvalý travní porost
o výměře 696 m2,
parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2 (cca 2 RD),
parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2,
parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2, parc. č. 1039/1 orná půda o výměře 2547 m2 a parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1112 m2
(cca 2 – 3 RD).
Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na částku 50
Kč/m2 . K této ceně bude připočtena DPH + případně náklady na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
V kat. území Vítkov se jedná o část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl. a pozemek parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca 920 m2. Základní
kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na částku 200 Kč/m2.
K této ceně bude připočtena DPH + případně náklady na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
Žádosti o prodej konkrétního pozemku zasílejte na Městský úřad Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději
do 9. června 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte u p. Vyklického, IV. podlaží, kancelář č. 401, nebo telefonicky na čísle 556 312 274.

Město získalo dotaci na opravu hřbitovní zdi

Celý areál hřbitova včetně ohradní zdi z počátku 20. století je
nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR. Betonové oplocení hřbitova je v havarijním
stavu a hrozí zřícení této části hřbitovní zdi na přilehlé hroby, zničení
kulturní památky a v neposlední řadě je ohrožena také bezpečnost
návštěvníků hřbitova. Proto město již v loňském roce zahájilo opravu
hřbitovní zdi. V roce 2016 byla z rozpočtu města opravena část
hřbitovní zdi nalevo od hlavního vchodu na Bezručově ulici a část
zdi podél Střediska volného času. V opravě chce město i v letošním
roce pokračovat, a tak v lednu tohoto roku podalo na Krajský úřad
Moravskoslezského kraje žádost o dotaci na opravu části hřbitovní
zdi v rámci dotačního „Programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na

rok 2017“. V březnu jsme se dozvěděli, že naše
žádost byla úspěšná a městu byla přiznána
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 350 000 Kč. V rámci tohoto projektu bude
opravena hřbitovní zeď v Bezručově ulici – a to
část vpravo od hlavní brány směrem k velkému
kostelu a na ulici Krátké - to je část hřbitovní zdi
od Bezručovy ulice směrem dolů ke smuteční
síni. Opravována bude ta část hřbitovní zdi,
která je tvořena betonovými plotovými dílci.
Celkem bude opraveno 26 plotových dílců a 2
sloupy hlavní brány na Bezručově ulici.
Oprava bude prováděna tak, že budou vždy
tři plotová pole demontována a odvezena na
dílnu, kde dojde k otryskání a k impregnaci
betonových plotových dílců i betonových sloupků
impregnačním prostředkem. Betonový díl bude
ošetřen cementovou směsí s jemným pískem a
poté bude osazen zpátky. Oprava hřbitovní zdi
byla zahájena v dubnu a měla by být hotova do
konce října letošního roku. Jelikož je hřbitovní
zeď kulturní památkou, dohlíží nad její opravou
Národní památkový ústav a Archeologický ústav.
Celkové náklady na opravu hřbitovní zdi byly
vyčísleny na 762 000 Kč, z toho 350 000 Kč
bude hrazeno z dotace Moravskoslezského
kraje a 412 000 Kč bude hradit město ze svého rozpočtu.
Michaela Kaspříková
odbor služeb

DOTACE PRO KINO

Město Vítkov v těchto dnech získalo dvě dotace, které napomohu k rekonstrukci kina.
První dotace je z Operačního programu životního prostředí, a to na projekt „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.
V rámci tohoto projektu dojde k zateplení obvodového pláště, k repasi oken a zateplení stropu a střechy. Celkové náklady jsou odhadnuty
ve výši 4,6 mil Kč, dotace by měla činit cca 1,2 mil. Kč.
Další dotací, kterou město získalo, je příspěvek z Ministerstva kultury ČR ve výši 700 tis. Kč v rámci Programu záchrany architektonického
dědictví. Tento příspěvek je určen na opravu střechy a musí být profinancován ještě v tomto roce. Současně bylo město zařazeno do tohoto
programu, kde je možno získat každý rok příspěvek na záchranu kulturní památky (např. omítky, repase interiéru apod.).
Zastupitelstvo města na svém zasedání 22. 2. 2017 rozhodlo, že se bude podávat další žádost o dotaci, konkrétně z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) na „Vytvoření polyfunkčního komunitního centra“. Výzva zatím není vyhlášena, ale předpokládáme,
že je možnost získat dotaci ve výši 90 % na kompletní rekonstrukci kina. Vznikly by tak prostory pro zájmové vzdělávání, výstavy, zázemí
pro poradenství z oblasti sociálních služeb, besedy, kurzy a jiné aktivity pro sociálně vyloučené osoby a pro místní spolky a organizace.
Jediným rizikem této výzvy je, že je na ni poměrně nízká alokace (balík peněz). Výzva by měla být vyhlášena v dubnu a termín pro podání
žádostí bude 10/2017.
Během letních prázdnin by měla být vyhlášena veřejná zakázka na celkovou rekonstrukci kina. Zahájení stavebních prací je naplánováno
na podzim tohoto roku. V současné době se stále zpracovává projektová dokumentace a vyřizuje se nové stavební povolení.
Ingrid Adamusová
Odbor služeb

Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Vítkov
prochází modernizací
Nová elektrická lůžka, nové matrace či elektrokardiograf.
To je výčet investic, kterých se v posledních měsících dočkala
Nemocnice Vítkov, která je členem skupiny AGEL. V rámci
zkvalitňování služeb pro pacienty prochází zdejší léčebna
dlouhodobě nemocných modernizací interiérového vybavení
i přístrojů, které umožní dlouhodobě hospitalizovaným
pacientům pohodlnější i modernější léčbu.
Nemocnice v uplynulém roce investovala do nákupu jedenácti
moderních elektrických polohovacích lůžek a jednoho mechanického
moderního lůžka, včetně zdravotních matrací. „Nová lůžka ocení jak
naši pacienti, kterým lůžka nabídnou větší pohodlí a komfort, tak
i všichni zdravotníci, kterým lůžka usnadní manipulaci a polohování
zejména imobilních a špatně mobilních pacientů,“ vysvětluje Milada
Kocianová, sociální sestra Nemocnice Vítkov.
Tucet nových lůžek tvoří zhruba třetinu celkového počtu lůžek, která
jsou na LDN k dispozici. Postupně je přitom záměrem nemocnice
obnovit lůžkový fond kompletně. Současná investice do dvanácti
kusů lůžek přišla nemocnici na více než 300 tisíc korun.
Mimo obnovu lůžek pak investovala nemocnice také do nákupu
nového moderního elektrokardiografu, který lze provozovat jak
prostřednictvím připojení k elektrické síti, tak i na baterie. „Přístroj
v hodnotě téměř 30 tisíc korun umožňuje automatický i manuální
záznam srdečního rytmu, a to jak na vyšetřovnách, tak díky bateriím
třeba i u lůžka pacienta na jeho pokoji. Výhodou tohoto modelu
je přitom vysoká citlivost a také fakt, že je zařízení standardně
vybaveno rozměřovací mřížkou a interpretací křivky, která usnadňuje
vyhodnocování naměřených výsledků,“ dodává Milada Kocianová.

Nemocnice Vítkov je detašovaným pracovištěm Nemocnice Nový
Jičín. Poskytuje ambulantní péči pacientům spádové oblasti Vítkova.
Nachází se zde lůžkové oddělení následné dlouhodobé rehabilitační
péče, které slouží k doléčení a rehabilitaci pacientů převážně
z Nemocnice Nový Jičín.

Tvoříme pro radost
Dnes mají lidé život v jistém směru jednoduchý. Všechno pořídíte
v supermarketu, butiku či krámku. Málokdo dnes šije, drátkuje, paličkuje, maluje na hedvábí, či vyrábí dekorace. Doba je uspěchaná,
na nic není čas. Kdo by se pracně v domácích podmínkách pustil do
nějaké rukodělné práce, když krásných výrobků jsou plné obchody.
A přece se i dnes najdou lidé, kterým dělá radost vlastníma rukama
něco vytvořit, něco, co je jedinečné, i když třeba ne tak dokonalé
jako výrobek z obchodu. Dílko je vytvořeno s radostí a pro radost.
Nemívá zpravidla velkou uměleckou hodnotu, ale je to dílo vlastní.
Ve Vítkově již dlouho probíhají vždy přes zimu kurzy různých rukodělných činností. Chtěla bych se více zmínit o kurzech tvoření dekorací ze starých knih. V době předvánoční proběhly dva kurzy, kde
se samozřejmě vytvářely dekorace vánoční. Mnohé účastnice tato
práce velmi nadchla a pokračovaly doma tvorbou dekorací dalších.
Paní Vlasta Ondřejová vytvářela dekorace dále i na svém pracovišti

– v Domově Vítkov. A nejenže tvořila sama, ale dokázala naučit
této technice i některé klientky domova. Dekorace ze starých knih
tak zkrášlují provizorní prostory domova v nemocnici. Jiné účastnice předvánočního kurzu ukázaly své výtvory svým známým
a zasekly tak drápek touhy taky se to naučit. Tyto ženy se pak
dostavily většinou na kurz posledního března. Tvořilo se úspěšně
na jarní a velikonoční vlně. 1. dubna se pak sešla skupinka, která
měla zájem o poněkud náročnější prostorové tvoření. I tady se
dařilo, i když pomaleji a práce musely být většinou dokončeny
až doma.
A závěrem? Ať už byla motivace účastnic kurzů jakákoliv, tvoření uvolňuje do mozku endorfiny - hormony štěstí, které přinášejí
dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí i bolest. Co více si přát?
Dáša Dušková

VE ZDRAVÉM MĚSTĚ – ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ OBČANÉ
Zdravé lesy
účinná zbraň proti klimatické změně

V Česku se lesní hospodaření řídí lesním zákonem. Jeho základním
principem je pokud možno nesnižovat procentuální podíl lesů v zemi.
Lesy v České republice nejsou ohrožené nadměrnou těžbou.
Naopak, od 30. let minulého století se jejich rozloha zvětšuje.
Koncem 18. století měly lesy podíl na celkové rozloze Česka pouze
23 %, zatímco dnes je to 34 % a do roku 2020 se odhaduje až 36
%. Na jednoho člověka u nás připadá asi 420 stromů. (Čerpáno
z http://rvur.vlada.cz)
V rámci Dne Země jsme naplánovali ve Vítkově výsadbu stromků
v městském lese. Chtěli jsme také alespoň malou troškou přispět
k viditelnému zlepšování životního prostředí – prostředí, jehož jsme
součástí.
Zcela nás však zaskočily přívaly sněhu, které přišly tři dny před
plánovanou akcí. To nás vedlo k jejímu zrušení, ale věříme, že vše
doženeme v příštím roce.

Světový den zdraví

7. duben je Světovou zdravotnickou organizací prohlášen dnem
Světového dne zdraví. Letos se tematicky zaměřil na duševní
onemocnění.
Město připravilo program zaměřený především na dospělou populaci.
Zájemci pronikli do základů míčkové facilitace (tzv. míčkování),
metody, která napomáhá při léčbě rýmy, zánětu obličejových dutin,
zánětu průdušek, astmatických onemocněních, ale také třeba při
vadném držení těla.
Odpolední přednáškový blok byl věnován depresím, které v průběhu
života postihnou přibližně čtvrtinu všech lidí. Jednou z důležitých
příčin je i vysoký pracovní stres.
A jak nejlépe všem těmto obtížím předcházet? Dostatkem pohybu.
Celý den jsme měli k dispozici fitness centrum na náměstí, kde
účastníci společně na spinningových kolech našlapali neuvěřitelných
480 km. Den byl zakončen velmi příjemně – relaxačním podvečerem.

Ukliďme Česko

Více než 70 000 dobrovolníků při letošních jarních úklidech sesbíralo
1 080 tun odpadů na 1 750 místech v celé České republice. Zapojilo
se tak zhruba o 20% dobrovolníků více, než na jaře loňského roku.
Přestože nám počasí příliš nepřálo, dobrovolníci vyrazili. Na
Vítkovsku se uklidila zkratka z Vítkova do Podhradí, cesta z Nýtku
směrem do Vítkova. Osadní výbory v Prostředním Dvoře, Lhotce,
Klokočově a Zálužném zorganizovaly úklid v okolí svých obcí.
Do akce se zapojili také žáci Základní školy a gymnázia ve Vítkově.
Stále nejvíce odpadů tvoří plasty, láhve a plechovky od nápojů. Tedy
odpad, který bychom snadno po zkonzumování obsahu dopravili do
nejbližšího kontejneru.
Díky všem, kteří uklidili Vítkovsko!

Za plotem startuje

Vyhlašujeme první dvě soutěžní témata „Rozkvetlé okno“
a „Zdraví a krása ukrytá v bylinkách“
I vy můžete ovlivnit vzhled a zdravé klima města.
Osaďte své balkónové nebo okenní truhlíky záplavou trvalek nebo
letniček a pochlubte se svými pěstitelskými úspěchy v letošním
ročníku soutěže Rozkvetlé okno.
Mnozí z vás se stále častěji věnují mimo pěstování nádherné záplavy
květů také bylinkám a koření.
Do soutěže můžete přihlásit bylinkové záhony, bylinky pěstované
v mobilních nádobách (květináče, truhlíky), bylinkové spirály.
Příjem přihlášek, které můžete zasílat elektronicky na olbertova@
vitkov.eu nebo je odevzdat přímo v IC Vítkov, bude ukončen 14.
července.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 23. září na vítkovském
náměstí v rámci akce Za plotem.
Více informací najdete na webu města www.vitkov.info.

Vítkov očima Vítkováků
letos už podruhé
TOP 10 = 10 problémů = 10 příležitostí
= 10 nových změn
Řešení problémů a realizace dobrých nápadů je věc
společná – dejte jasný signál zastupitelstvu města!
Sledujete vývoj města?
Vnímáte silné a slabé stránky místa, ve kterém žijete?
Máte nápad, jak život v našem městě zlepšit, co opravit, co
vybudovat, jaké služby rozšířit, aby se naše město stalo
přívětivým a opravdu zdravým městem?
Zajímá vás, jak město vyřešilo loňské podněty občanů?
Pak právě pro vás bude 11. května od 17.00 hodin
v kulturním domě ve Vítkově připraveno sedm stolů, u kterých
budete mít prostor pro sdělení svých nápadů a podnětů – sociální
a zdravotní oblast; podnikání a zemědělství; volnočasové
aktivity, cestovní ruch, kultura, sport; životní prostředí, územní
plán, výstavba, bydlení, zeleň; vzdělávání, výchova; doprava,
bezpečnost; stůl mladých.
Po skončení hlasování budeme mít pro vás připravenou
pocitovou mapu. Tyto mapy přinášejí možnost aktivně zapojit
občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které
bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace – pojem, jenž
popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do
rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná
o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také
jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí.
S jakými pocity budeme pracovat?
• Společenský život – zde je příjemné prostředí pro aktivní
trávení volného času (kultura, sport, vzdělávání).
• Příjemné prostředí, zeleň a architektura – toto místo ve městě
mám rád/a.
• Zanedbané prostředí – zeleň a architektura.
• Tady se cítím bezpečně.
• Neklid a nebezpečí – zde se necítím dobře a bezpečně.
• Špatná dopravní situace (auto, kolo, chodci).

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ ...
Zima nás pomalu opustila a vlády se znovu ujímá jaro. Pokud jste snad trpěli jarní únavou, určitě vás dobře naladilo další představení divadelního souboru Quo Vadis. „Letos jsme sezonu zahájili o něco později. Přiznám se, že je pro nás někdy těžké dát časově vše dohromady.
Ale máme zdravé jádro, takže chuť i odhodlání stále je. Sezonu jsme odstartovali netradičně mimo Vítkov, a to 31.3. v Ostravě. Hned 1.
4. jsme se ale představili i našim domácím divákům. V SVČ Vítkov jsme nacvičili novou hru pod názvem „Dokud nás smrt nerozdělí“, která
vás, jak doufáme, pobavila. Jaro je pro nás obdobím lásky a nových začátků. A přesně taková je i naše nová komedie,“ dodává vedoucí
souboru a autor nové hry Michal Škrobánek.
Představení pojednávalo o vztahu dvou párů. Jeden má svou životní cestu před sebou. Druhý pár již kus cesty ušel. Jak se projevil střet
lásky s přátelstvím? Jak celou situaci ovlivnila manželská statistika? Stihl Mick svatbu svého nejlepšího přítele? O tom, že jsou cesty Páně
skutečně nevyzpytatelné, svatebčany přesvědčil i svérázný kněz. Pokud jste dubnové představení nestihli, nevadí – v létě hru budeme
reprízovat.

Den komunální techniky

30. května 2017 od 9 hodin
náměstí jana zajíce

• Ukázka komunální techniky - štěpkovače,
sekačky, pily, zametací a úklidové stroje,
svozová technika a další ...
• prezentace firem
• automobilový crashtest
• skákací hrad
• Tančíme a zpíváme s Míšou (dopoledne)

DEN MĚSTA
3. ČERVNA 2017
13.00 HOD.
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SPORTOVNÍ AREÁL VÍTKOV
13.00 hod. - Cimbálová muzika Gizdi z Opavy
Lidovky a také trochu jazzu a popu.
14.30 hod. - Na paloučku a Jů a Hele
Kdo by je neznal. Skvěle bavit se budou děti i dospělí.
16.00 hod. - Žalman a spol.
Hodina plná folku a dobré zábavy.
18.00 hod. - Light & Love
Univerzální pop, nezatížený žánrovým škatulkováním
a otevřený radostné experimentaci.
19.30 hod. - Poetika
Nová vlna českého pop rapu.
21.00 hod. - Slza
Lhůta záruční, Celibát, Katarze...
… a další album už je naplánováno na podzim letošního roku.
22.45 hod. - Rockoví lišáci
Česká RETRO rocková produkce.
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http://denmesta.vitkov.eu
Dospělí
Děti do 15 let a senioři od 60 let
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti od 3 do 15 let)
Děti do 3 let
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
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předprodej
(do 20. 5. 2017 vč.)

na místě + předprodej
(od 22. 5. 2017)

100 Kč
50 Kč
250 Kč
zdarma
zdarma

150 Kč
70 Kč
350 Kč
zdarma
zdarma

Úspěch v
národním kole
soutěže EUSTORY

V úterý 18. dubna 2017 se
v Zasedací síni radnice Prahy
3 konalo slavnostní vyhlášení deseti nejlepších prací X. ročníku
národního kola evropské historické soutěže EUSTORY pro studenty
středních škol. Tématem jubilejního ročníku bylo „Místo, osobnost či
událost, které utvářely historii“. Hlavním organizátorem soutěže je
sdružení PANT, které ji pořádá ve spolupráci s řadou partnerských
organizací - MŠMT, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Ústavem
pro studium totalitních režimů aj. Samotné ceny pak předával herec
Klicperova divadla v Hradci Králové a držitel Českého lva Ondřej
Malý.
Naši školu reprezentovala sextánka Sára Šromová s prací „Historie
roubenky č. p. 42 a jejích obyvatel v Dolním Václavově“, která získala
2. místo. Obdržela věcné odměny v podobě řady historických knih
a kvalitního mobilního telefonu, navíc také možnost zúčastnit se
celoevropského setkání vítězů EUSTORY v Německu.
Sáře blahopřejeme k úspěchu.

Kategorie žáků sedmých – devátých tříd navíc řeší stejné zadání.
Hodnotí se nejen výsledek, ale především postup, kterým se žáci
k výsledku dopracovali. Naši školu reprezentovali žáci sekundy
– Valerie Šavrdová, Adam Faldýn a Denis Václavík, žáci kvarty –
Karolína Daníčková, Jan Leher, Jiří Zweper a Dominik Nedzbala,
žák 7.A – Pavel Smolka. Nejlépe si vedl Jan Leher, který získal
3. místo. Zvláštní ocenění získali Karolína Daníčková a Dominik
Nezdbala. V první desítce se umístil Pavel Smolka a Jan Zwesper.
Pochvalu ale zaslouží všichni žáci.
Po náročné soutěži jsme se vydali do Muzea Chleba v Radzionkově.
Shlédli jsme film o výrobě chleba v současnosti i minulosti,
o tradicích spojených s chlebem, zkusili jsme si z těsta uplést housku
a netrpělivě čekali, až se upeče a ochutnáme svůj výtvor.
Pokud Vás zajímá, jaké úlohy žáci řešili, pak nabízím jednu z nich.
Dominik vymodeloval z plastelíny kvádr o rozměrech 6x5x19cm.
Potom jej znovu rozválel a vymodeloval tři různě velké krychle. Ke
svému překvapení zjistil, že velikosti všech hran vyšly v centimetrech
jako celá čísla.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Cena Jana Zajíce v dobrých
rukou

Letošní nositelka této ceny Vendula Lichovníková dokazuje, že
její doménou není zdaleka jen mažoretkový sport! Skvěle si vedla
v krajském kole olympiády v ruském jazyce, kterou organizuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výborně zvládla
písemnou i ústní část a obsadila 3. místo z patnácti soutěžících –
žáků 2. stupně základních škol a osmiletých gymnázií. Sama Vendy
říká: „ Tuto soutěž jsem brala jako další životní zkušenost. Netušila
jsem, co mne čeká, proto jsem se snažila dobře připravit na co nejvíc
témat. Členové poroty byli ale velmi příjemní a dobře jsem si s nimi
popovídala. Umístění pro mne bylo příjemným překvapením. Chtěla
bych poděkovat paní učitelce Mikulíkové za přípravu na soutěž.“
Nutno ovšem dodat, že Vendy pracovala maximálně svědomitě
a zaslouží si pochvalu.

Miroslav Bučánek a Sára Šromová

Mezinárodní matematická soutěž
– Kalety 2017

V pondělí 10. dubna 2017 se vydala skupina osmi žáků naší školy na
Mezinárodní matematickou soutěž do partnerského města Kalety.
Soutěž je velmi náročná. Tradičně řeší žáci osm úloh za 60 minut.

Závěrečná část preventivního
programu „Buď OK“
V pondělí 20. března 2017 se v budově nižšího stupně základní
školy uskutečnil třetí a zároveň poslední blok preventivního
programu s názvem BUĎ OK. Program byl připraven pro všechny
žáky třetích ročníků. Šlo o prožitkový program zaměřený na rozvoj
komunikačních dovedností, řešení konfliktních situací a dosažení
kompromisu za použití modelových situací a slušného chování.
Cílem programu bylo utváření zdravých vztahů v kolektivu. Důraz
byl kladen na nezbytnost dodržování pravidel v rámci školní třídy
i jiných oblastí lidského života.

Halamíčková (tercie) s prací Krásy Guntramovic. Rovněž v kategorii
Multimediální tvorba v internetovém prostředí jsme slavili úspěch.
Na 1. místě se umístila Michaela Skalická ze 7.A.
Vítězům gratulujeme.
Milena Mačáková

Den zdraví

Poslední blok s názvem „Domluvíme se?“ byl zaměřen na návyky
společenského chování ve vztahu k dospělým, na kompromis
a spolupráci s třídním kolektivem. Školení lektoři z Centra primární
prevence Renarkon o. p. s. Ostrava měli na dvě vyučovací hodiny
připravenou celou řadu zábavných aktivit. Na závěr žáci vyplňovali
tzv. „spokojenostmetr“, který zhodnotil celý program jako velmi
zdařilý. Slovy žáka 3. C: „Bylo to vážně super.“
Monika Prokšová

Hledáme mladé mediální talenty

Ve čtvrtek 20. 4. se v Městské knihovně ve Vítkově konalo slavnostní
předávání ocenění soutěže Místní akční skupiny Opavsko Hledáme
mladé mediální talenty. Cílem soutěže bylo najít kreativní, originální
a talentované žáky víceletých gymnázií a základních škol ve věku
od 13 do 15 let, kteří se zajímají o multimédia, žáky, kterým není
lhostejné aktuální dění v jejich obci a regionu. Do této zajímavé
soutěže se s chutí zapojily dvě třídy – tercie a kvarta. Žáci mohli
vybírat ze 3 kategorií:
• Multimediální tvorba v internetovém prostředí /video, stream, vlog,
rozhovor, prezentace/
• Fotografický projekt /fotografický příběh, fotoreportáž, dokumentární
fotografie/
• Reportáž /tisková zpráva, článek, rozhovor/
Svou práci měli zaměřit na život na vesnici, historii, tradice,
ekonomiku, kulturu, rodinu a ochranu přírody, hlavní podstatou
však měli být lidé - obyvatelé venkova. Hodnotila se především
kreativita, vlastní pojetí, nápad, jazyková vybavenost a originalita.
Bodovali jsme v kategorii Fotografický projekt, ve které žáci školy
obsadili všechna místa. Na 1. místě se umístila Veronika Hajdová
(kvarta) s prací Památné stromy ve Vítkově a okolí, na 2. místě Klára
Kořenková (tercie) s prací Krásy Klokočova a na 3. místě Eliška

V rámci Dne zdraví 7. dubna 2017 jsme uspořádali v prostorách
školního klubu projektovou akci nazvanou „Když vím jak, pomohu,
jak mohu.“ Na projektu se podíleli také MAS Opavsko a Zdravá
města, obce, regiony České republiky a členové Zdravotnické
záchranné služby Vítkov.
Žáci pátých a šestých ročníků nejprve splnili teoretickou část a poté
je čekala na stanovištích praktická zkouška. Ocitli se tak v situacích,
kdy své znalosti z první pomoci využili v terénu. Zachraňovali raněné
při simulované autonehodě, zkusili si, jak pomoci při pádu ze schodů
s podezřením na poranění páteře, ošetřili popáleninu, krvácení
z nosu, vyzkoušeli si také resuscitaci a komunikaci s dispečinkem
zdravotnické záchranné služby.
Figuranty na jednotlivých stanovištích představovaly vychovatelky
školní družiny, školního klubu a také školníci. Celá akce byla
vyhodnocena, vítězné týmy odměněny a všichni zúčastnění si
kromě dobrého pocitu a získaných znalostí odnesli také Certifikát
MLADÉHO ZÁCHRANÁŘE.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na akci podíleli, a těšíme se
na další spolupráci.
Romana Fajmonová, Karína Kopecká

Proběhl další ročník soutěže
O Kolumbovo vejce

Ve středu 12. 4. 2017 od 15:30 do 18:00 v naší škole proběhl další
ročník soutěže „O Kolumbovo vejce“ určené žákům 8. ročníků
základních škol a víceletých gymnázií.
Letos se soutěže zúčastnilo 30 žáků, kteří vytvořili 8 soutěžních týmů.
Jejich úkolem bylo projít jednotlivými stanovišti, získat části mapy
a pak pomocí kompasu zjistit, kde se ve škole nachází „Amerika“.
Na stanovištích fyziky, biologie, dějepisu, anglického a českého
jazyka, zeměpisu, matematiky a hudební výchovy měli soutěžící
vždy necelých 10 minut na splnění různých druhů úkolů, které
jim předložili učitelé naší školy. Žáci tak z diod sestavovali svítící
letopočet, vytvářeli preparáty, luštili dějepisné sudoku, sestavovali
mapu Británie a na základě popisu v angličtině se snažili najít
příslušné místo, na interaktivní mapě se pokoušeli co nejpřesněji
lokalizovat naše města a poznat známé české hrady a zámky,

pohráli si taktéž s naší mateřštinou, poskládali hlavolamy a zahráli
si na Orffovy nástroje.
Všechny týmy byly nakonec úspěšné, ačkoliv některé musely i pro
pomocné otázky, které jim umožnily získat chybějící části mapy. Na
závěr však všichni odcházeli s drobnými dárky a diplomy.
Poděkování patří všem organizátorům z řad pedagogů školy,
nepedagogickým pracovníkům, ale také žákům sekundy, kvarty,
kvinty a septimy, kteří se stali průvodci svým spolužákům.
Miroslav Bučánek

Úspěch v soutěži „Postav si své
středověké hradisko“

Archeopark Chtěbuz-Podobora vyhlásil v úvodu letošního školního
roku soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a příslušných ročníků
víceletých gymnázií nazvanou „Postav si své středověké hradisko“.
Naši školu reprezentovala hradiště žáků 7. B, 7. C, sekundy a kvarty.
V březnu letošního roku porota vybrala nejlepší model, kterým bylo
hradiště třídy kvarty, které v pátek 7. 4. 2017 zástupci Archeoparku
předali drobné odměny a volnou vstupenku pro školní skupinu na
Slovanský den.
Blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

Základní škola a gymnázium Vítkov vás srdečně zve na

Jarní akademii
s podtitulem „Ten dělá to a ten zas tohle“

• žáků I. stupně základní školy, která se uskuteční
v pátek 5. května 2017 od 15,30 hodin,
• žáků II. stupně základní školy a gymnázia, která
se uskuteční v pátek 12. května 2017 od 15,30 hodin
v Kulturním domě ve Vítkově.
Součástí akademie bude také
výstava žákovských prací.

TJ Vítkov – nohejbalový oddíl
Antukové kurty za minigolfem
V loňském roce zrekonstruovalo SVČ Vítkov oplocení antukových
kurtů za minigolfem, které již bylo v havarijním stavu. Náš oddíl
se na této akci také podílel a celkově bylo v loňském roce (tedy
v roce 2016) na antukových kurtech odpracováno 67 brigádnických
hodin. Prostřednictvím sponzorů jsme získali 50 kusů tújí, které jsme
vysadili mezi kurty a minigolf. Z rozpočtu oddílu jsme také uhradili
nákup 0,5 tuny antuky a vyměnili visací zámky, aby byl umožněn
vstup na jednotný klíč.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nám
jakýmkoliv způsobem přispěli:
Jiřina Šindelářová
Profily s.r.o.
Jaromír Majewski
Zahradnictví Pasič – Dolní Životice
14. dubna 2017 již proběhla první letošní pracovní brigáda, kdy jsme
provedli nátěr napínacích sloupků, laviček a pergoly. Z obou hřišť
byla odvezena nevyhovující antuka. Na jedno z nich byla navezena
a zaválcována nová antuka a hřiště je již připraveno k využití.
Pokračujeme v iniciativě přivést k antukovým kurtům elektrickou
přípojku - v současné době čekáme na vyjádření TS Vítkov, v jakém
stavu jsou stávající elektrické rozvody a zda by bylo možné je pro
požadovanou přípojku využít.
Turnaje
V lednu a únoru letošního roku proběhl již druhý ročník turnaje Zimní
ligy Ostrava-Poruba v kategorii Soutěžní a Rekreační. Turnaj se
odehrál ve třech kolech a hrálo se systémem každý s každým. Náš
nohejbalový oddíl se zúčastnil kategorie Soutěžní, v níž se střetli
nejlepší hráči Moravskoslezského kraje za týmy TJ Sokol Výškovice,
TJ Vítkov NBC 88, Opava, Skudra Tým, TJ Slavoj Rychvald A,
Záguří a TJ Sokol Pustkovec „A“ i „B“.
Více informací o soutěžích v sezoně 2016-2017 naleznete na webu
města Vítkova v aktualitách.
Všechny zveme a těšíme se na podporu při domácích
i venkovních utkáních!!!

Tréninky nohejbalového oddílu probíhají dvakrát týdně. V letní
sezóně (pravděpodobně od 2. 5. 2017) se trénuje venku – na výše
zmíněných antukových kurtech - a to vždy v úterý a pátek od 17:00
do 19:00 hodin. Za nepříznivého počasí či v zimní sezoně se konají
tréninky v „sokolovně“, a to vždy v úterý od 18:00 do 19:30 hodin
a v pátek od 17:00 do 19:30 hodin. Noví nohejbaloví zájemci jsou
vítáni!!!
Antonín Březovják

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková
organizace pořádá
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. a 16. května 2017 od 14.00 – 17.00 hodin
v prostorách budov na Lidické a Vodní ulici

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 ženu na pozici

REFERENT NÁKUPU

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU
28. května 2017 od 17.30 hodin v Kulturním domě ve Vítkově
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO
HUDEBNÍHO, TANEČNÍHO A VÝTVARNÉHO OBORU
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
31. května 2017 od 14.30 – 17.00 hodin v budově SVČ
v Budišově nad Budišovkou
1. června 2017 od 14.30 – 17.00 hodin v budově školy
na Lidické ulici ve Vítkově

Náplň práce, okruh činností:
• zajišťování, řízení a vyhodnocování výběrových řízení
dodavatelů
• komplexní zajištění smluvního ujednání vybraných dodavatelů
• zajišťování nákupu režijního materiálu a služeb
• řešení reklamací s dodavateli
• zajišťování objednávek dílů na konsignační sklad
• komunikace s dodavateli v anglickém jazyce
Požadujeme:
• úplné střední vzdělání
• aktivní znalost AJ
• pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
• organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost, spolehlivost,
smysl pro pořádek
• výhodou – praxe v oblasti nákupu nebo na pozici s obdobnou
náplní práce
• výhodou - znalost práce v systému AXAPTA
• ŘP skup. B
Nabízíme:
• zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• důkladné odborné zaučení
• jednosměnný pracovní režim
• měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
• zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování
s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné
volání u mobilního operátora i pro rodinné příslušníky
Místo výkonu práce:

Budišov nad Budišovkou

Termín nástupu:

ihned, případně dohodou

Další informace poskytne: Jana Haubeltová, 556 317 324,
personalistika@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu personalistika@
linaset.cz nebo se přihlásit na
http://www.linaset.cz/nabidka-prace

Základní umělecká škola ve Vítkově
ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ
30. 5. 2017 od 17 hodin
Kulturní dům ve Vítkově

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Dokdy zaplatit daň z nemovitého majetku a jak?
Daň z nemovitých věcí letos musíte zaplatit nejpozději do 31. května (chovatelé ryb a zemědělci do konce srpna). O výši daňové povinnosti
budete tradičně informováni složenkou.
Pokud nezaplatíte daň do 31. května, máte ještě čtyři dny na nápravu bez sankce. Pátý den začne nabíhat úrok z prodlení ve výši repo
sazby stanovené centrální bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení.
Stále platí, že přesáhne-li daňová povinnost 5000 Kč, můžete si její platbu rozdělit na dvě splátky, přičemž druhou část je nutné uhradit do
konce listopadu.
Platbu je možno realizovat hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou a od minulého roku také přes SIPO, pokud
jste se k tomuto způsobu přihlásili nejpozději do termínu pro podání přiznání na příslušném formuláři.

SMÍŠENÝ
PĚVECKÝ
SBOR
KOMENSKÝ
oslaví v tomto roce 45 let své
aktivní činnosti. A jak lépe slavit,
než zpěvem a koncerty pro vděčné
posluchače, naše příznivce…
S radostí jsme přijali pozvání
oderského pěveckého sboru „Píseň“
na již tradiční festival PíseňFest.
Upravené písně lidové, spirituály,
tradicionály v podání SPS z Bílovce,
Frýdku – Místku, Kroměříže, Vítkova
i místního sboru jistě potěšily
skvělé a pozorné posluchače.
Druhý březnový koncert směřoval
do Fulneku – do kaple svatého
Josefa. Oslavu Dne učitelů v městě
Jana Ámose Komenského podtrhl
svým vystoupením i náš sbor.
Děkujeme oběma organizátorům
za milé pozvání i skvělé přijetí.
Mátlův akademický sbor z Brna
přijal naše pozvání a v rámci
narozeninových oslav našeho sboru
vystoupí 7. května 2017 v 16,30
hod. v překrásném prostředí zámku
v Hradci nad Moravicí. Slavnostní
odpoledne zakončí oba sbory
společně provedenou skladbou.
13. května 2017 v 17,00 hod.
vyvrcholí
oslavy
v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve
Vítkově. Naši hosté - Chór im.
Adama Mickiewicza z polského
Rybniku , vítkovský sbor ZŠ
a Gymnázia Víkov doplní svými
hlasy i náš sbor. Pevně věřím,
že devadesát nadšených zpěváků
potěší vaše srdce…
Přijměte prosím naše pozvání na
květnová setkání pěveckých sborů.

Firma se
150tiletou
tradicí hledá
\COøUVPCPEG
PCRQ\KEG
24181<0©</'é0©-

24181<0©'.'-64+-Į

2QzCFCXM[
s SŠ nebo SOU obor strojní
s6Y¾įHêVNÚSUŃND]YÚKRGRX
s'REUÚ]GUDYRWQÊVWDY

2QzCFCXM[
s SŠ nebo SOU obor elektro
s2GERUQ¾]SŃVRELORVWGOH
Vyhl. 50/1978 Sb., min. §6
s'REUÚ]GUDYRWQÊVWDY

0CDÉ\ÉOG
s9HOPLGREU¾Q¾VWXSQÊP]GD
s0]GRYÆ]YÚKRGQøQÊ]DSU¾FLYQHSįHWU{LWÆPSURYR]X
sWÚGQŃGRYROHQÆ
s'RFK¾]NRYÚERQXVYHIRUPøSRXN¾]HN)OH[L3DVV
s3įÊVSøYHNQDVWUDYRY¾QÊDSHQ]LMQÊSįLSRMLxWøQÊ
2Į+52©8/'
s2GPøQXQDOHWQÊD]LPQÊGRYROHQRX
<#/÷560#0%ł/
0#&1,©m&÷0©
s3įÊVSøYHNQDGRMÊ{GøQÊ
-#m&¥¶6'4¹8*1&+0
5'-10#,©151$0©21*1814;
82'4510.0©/1&&÷.'0©

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
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www.semperitgroup.com

Čurdová Marie

UKLIĎME ČESKO
Sobota 8. dubna 2017 – celorepubliková akce „Ukliďme Česko“. Dobrý důvod pro letošní první setkání občanů místní části
Prostřední Dvůr, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí.
Stále jsou mezi námi jedinci, kteří beze studu vyhodí z auta
plastovou láhev, krabičku od cigaret, do lesa „uklidí“ nepotřebnou pneumatiku, odhodí obal od svačiny apod. V loňském roce
jsme vyčistili les v blízkém okolí. Letos jsme se zaměřili na příkopy podél komunikace spojující Prostřední Dvůr s Vítkovem
a Větřkovicemi a okolí naší osady. Nevěřili jsme, že v krátkém
úseku asi 4 km naplníme tolik pytlů odpadem. Poděkování
patří všem zúčastněným, obzvlášť našim nejmladším Terezce
a Barunce a školáku Kubovi, kteří vydatně pomáhali. Kéž by
nám čisté životní prostředí vydrželo co nejdéle!
Za místní část Prostřední Dvůr Hana Odstrčilová

ZMĚNA
BANKY BUDE
JEDNODUŠŠÍ
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

www.semperitgroup.com

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
ZAMĚŘENÉ NA DLUHOVOU PROBLEMATIKU
Mapa exekucí ukazuje, kde jsou lidé nejvíce předlužení
Rádi bychom Vás upozornili na novou zajímavou webovou aplikaci zpřístupňující údaje o počtu
exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích, kterou na začátku dubna spustila nevládní
organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Součástí těchto stránek je i výzkum
týkající se předluženosti české společnosti. Aplikaci naleznete na adrese: www.mapaexekuci.cz
Z údajů této mapy můžeme například vyčíst značně alarmující počty exekucí - ve Vítkově 11,43%
obyvatel v exekuci. Pokud tedy vy sami, nebo někdo z vašeho okolí řeší problémy s dluhy, neváhejte
kontaktovat naši poradnu zaměřenou na dluhovou problematiku. Poradenství je poskytováno
bezplatně.
Kontakt: 604 645 378, 731 228 547
Ve Vítkově: Charita Odry-Sociální poradna, (budova MěÚ Vítkov), nám. Jana Zajíce 4, Vítkov
(každou středu 8-16 hod)
Zdroj: www.mapaexekuci.cz

Poplatky za své služby si banky
strhávají automaticky samy z účtu,
a tak si řada spotřebitelů často
ani neuvědomuje, kolik ročně své
bance tímto způsobem zaplatí.
Přitom průměrná výše bankovních
poplatků, kterou klienti ročně za
služby své bance zaplatí, přesahuje
dva tisíce korun. A to v rozpočtu
mnoha domácností už není zcela
zanedbatelná položka.
Lepší informovanost klientů přinese
novela zákona o platebním styku.
Podle ní jsou banky povinny
spotřebiteli zaslat jednou ročně
přehled, z něhož se dozví řadu
užitečných informací o uhrazených
poplatcích za předchozí rok. To
může řadu spotřebitelů iniciovat
k přechodu k jiné bance. Již
nyní
spotřebitelé
vyhledávají
výhodnější nabídky. Pravdou však
je, že řadu spotřebitelů od změny
banky nakonec odradí představa
o složitosti celého procesu změny.
Změnit banku však vůbec nemusí
být tak komplikované, jak se na
první pohled zdá.
Již dříve se řada bank přihlásila
k tzv. kodexu mobility, který zaručoval
poměrně
rychlou
a
snadnou
změnu banky. Nyní však toto právo
spotřebitele změnit poskytovatele
rychle, relativně pohodlně a bez
zbytečných
překážek
dostalo
zákonný podklad. Téměř vše lze
zařídit jedinou návštěvou, a to u
nového poskytovatele služeb. Ten
pak většinu kroků na vaši žádost učiní
za vás. Žádost o změnu platebního
účtu se podává na formuláři, v němž
např. určíte datum, ke kterému
dosavadní poskytovatel přestane
a od něhož nový poskytovatel
začne provádět převody peněžních
prostředků, a také to, zda má
nebo nemá dojít ke zrušení účtu
u dosavadního poskytovatele. Vše
by si pak původní a nová banka
měly vyřídit mezi sebou. Pokud o to
požádáte, dosavadní poskytovatel
předá
novému
poskytovateli
také informace o pravidelně se
opakujících příchozích převodech
a odchozích inkasech. Celý proces
změny by měl být proveden
v zákonné lhůtě 13 pracovních dnů.
Sdružení
obrany
spotřebitelů
Moravy a Slezska, z. s. doporučuje
spotřebitelům, aby si požádali
o vydání kopie žádosti.
Více informací naleznete na www.
vitkov.info v aktualitách.

Středisko volného času Vítkov
Návštěva Radia Čas

Klub KaMeRa byl pozván do ostravského Radia Čas.
Přijeli jsme do rádia těsně před jednou hodinou odpolední a hned
jsme začali s prohlídkou. Provázení se ujal moderátor Radia Čas
Honza Gavelčík. Nejdříve jsme se podívali do Radia Čas Rock. Pan
Petr Koláska nám vysvětlil, jak se ovládá mixážní pult a celé vysílání. Také jsme mohli vidět živé vysílání. Radio Čas má dosah po
celé Moravě, jeden z moderátorů pochází z Brna, odkud také vysílá.
Prohlédli jsme si i multiplex, což je místo, kde se kontrolují všechny
televizní kanály a opravují se chyby. Je to vlastně spousta malých
obrazovek, na kterých probíhají programy jednotlivých televizí. Pracovník, který obrazovky hlídá, má co dělat, aby bylo vše v pořádku.
Potom jsme šli do samotného Radia Čas. Paní Gabriela Juránková
nám vysvětlila, že Radio Čas na rozdíl od Rádia Čas Rock vysílá
zvlášť na Ostravsku, Olomoucku, Zlínsku, Brněnsku, Slezsku, Valašsku a na Slovácku. Poté jsme navštívili střižnu, ve které s námi
Honza Gavelčík udělal rozhovor. Ptal se nás, co nás zajímá a co děláme v kroužku Klubu KaMeRa. Následně jsme si mohli vyzkoušet
maskota Radia Čas - žluté sluníčko.

Audio záznam si můžete poslechnout na odkazu http://www.svc-vitkov.cz/akce/krouzky/klub-kamera/fotogalerie/.
Ondřej Ječmenek a Daniel Cáb
členové Klubu KaMeRa

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Turnaj pro děti proběhl 18. dubna v sokolovně SVČ Vítkov. Hlavním organizátorem turnaje byl p. Michal Drimaj, vedoucí zájmového
kroužku stolní tenis SVČ Vítkov. Turnaje se zúčastnilo celkem 19
dětí z vítkovského kroužku a kroužku z Větřkovic, děti z Radkova

a z DD Melč. Hráči hráli systém každý s každým. Turnaj probíhal na
šesti hracích stolech a hráči byli rozděleni do starší a mladší kategorie. Vítězem mladší kategorie se stal Denis Olah z DD Melč, ve
starší kategorii se vítězem stal Jan Jonáš z SVČ Vítkov. Vítězové
obdrželi poháry a diplomy. Všichni závodníci byli na závěr odměněni
sladkou odměnou a pochvalou za účast.
Děvčata a chlapci, kdo z vás má zájem začít hrát stolní tenis, nezapomeňte se v příštím školním roce do kroužku stolního tenisu SVČ
Vítkov přihlásit. Ve Vítkově vede kroužek pan Drimaj, ve Větřkovivích pan Černoch. Začít není nikdy pozdě a možná, že další pohár
čeká právě na vás!
Věroslava Dubová

Velikonoční prázdniny

13. dubna jsme pro děti připravili akci s Penny partou plyšáků. Každé dítě si přineslo svého plyšáka, kterého zapojily do tematické
celodenní hry. Bohužel se nám ale ztratil plyšák Husťák a děti ho
musely najít, což nebylo tak jednoduché. Aby ho děti získaly, musely
prokázat svou odvahu, obratnost i znalosti při plnění různých úkolů.
Soutěžili jsme na naší zahradě, na hřišti i v parku, kde jsme Husťáka
našli. A protože byly velikonoční prázdniny, děti si vyráběly papírové
košíčky, do kterých si za odměnu, že našly Husťáka, daly čokoládové velikonoční vajíčko.
Květuše Skurková

STOLNÍ TENIS
VÍTKOV
Výsledky rekreačního stolního tenisu Sokolu Kateřinky
V 1. lize je družstvo Vítkov A na 4. místě. Ve druhé lize je
družstvo Vítkov B zatím na 7. místě a zbývá sehrát ještě dvě
kola.
Turnaj spřátelených měst Vítkov - Vrbové - Kalety
se uskuteční 3. a 4. 6. ve slovenském Vrbovém.
Nominovaní hráči: Jiří Válek, Radim Radek, Pavel Borunský,
Vít Lebeda a Radim Oborný - Klokočov

ATELIÉR FANTAZIE 2017
12. dubna, těsně před Velikonocemi,
pořádala Střední škola Odry pro obory
Kadeřník a Kosmetička v Dělnickém domě
další ročník kreativní soutěže mladých
studentů s názvem Ateliér fantazie.
Družstva ve složení kadeřnice, kosmetička
a modelka měla na zvolené téma vytvořit
účes, líčení a kostým. Letošní témata: Oživlá
panenka, Střeva měst, Barvy Afriky a V rytmu

kankánu, nabízela opravdu kreativní vyžití a
výsledky svědčily o tom, že se jich soutěžící
nezalekli. Mnohé přihlížející zaujaly nápadité
výtvory a mladistvá šikovnost. V letošním
roce se klání zúčastnila nejen družstva ze
škol Moravskoslezského kraje, ale dorazila
také slovenská škola z Dolného Kubína,
která si z tohoto ročníku odvezla 1. místo.
Soutěž končila prezentací jednotlivých

výkonů a byla přehlídkou tvořivosti,
kreativity a „zlatých českých ručiček“. Všem
účastníkům děkujeme a nejen vítězům
gratulujeme k výborným výkonům.
Jana Kellnerová
tisková mluvčí, SŠ, Odry

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 5.
16.00 hod.

OSVOBOZENÍ MĚSTA
Památník osvobození, Oderská ul.

18. 5.
16.00 hodin.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH
VYSVĚDČENÍ
Reprezentační sál MěÚ Vítkov.

4. 5.
14.30 hod.

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

18. 5.
17.00 hod.

6. 5.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Start 6.30 – 10.00 hod.
Klokočov – Františkův Dvůr, stará kovárna.

6. 5.
10.00 hod.

VÍTKOVSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA
Vytrvalostní pochod.
Klokočov – Františkův Dvůr, stará kovárna.

ZÁKLADY AROMATERAPIE
Přednáší Renáta Šulcová.
Dávkování a využití doma, rostlinné oleje v
aromaterapii, vliv éterických olejů na tělo a duši,
možnost vytvoření vlastní směsi éterických olejů
(50 Kč).
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

19. 5.
15.30 hodin.

DOMÁCNOST NARUBY
Školní družina a školní klub pořádá Den matek
ZŠaG Vítkov.

20. 5.

JÍZDA PARNÍHO VLAKU
Program ve Vítkově 9.30 – 11.15 hod.
V rámci programu – prohlídka kostela, vystoupení
skupiny Dobrozdání (venku)
Prostor před velkým kostelem.

21. 5.

TŘETÍ ROČNÍK JARNÍHO KOLOZÁVODU
V PARKU
SVČ pořádá v parku pro děti závody na kolech.
Děti budou rozděleny do 3 věkových kategorií. 1.
kategorie od 6 – 8 let, 2. kategorie od 8 – 10 let,
3. kategorie od 10 - 12 let. Odstartováno bude v

6. 5.
16.00 hod.

KRESLENÍ DĚTÍ NA ASFALT
Rádi, děti, kreslíte a chcete, aby vaše kreslené
výtvory obdivovali i druzí? Tak přijďte k nám a
vyzdobte nám areál SVČ. Barevné křídy jsou k
dispozici. Nejhezčí výtvory odměníme.

11. 5.
17.00 hod.

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Kulturní dům Vítkov.

17. 5.
19.00 hod.

MALOVANÉ NA SKLE
Divadelní představení
Kulturní dům Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
hastrmana s lucerničkou, s raráškem, s tancem vil
a nočním pouštěním lodiček ve strouze.
Vstupné: děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 10 let
30 Kč/ ostatní 50 Kč.
Běžné komentované prohlídky areálu a mlýna:
09.00 - 18.00 hod. Prodej mlynářových a
mlynářčiných specialit: 20.00 - 24.00 hod.

10.30 hod. Všichni účastníci závodu musí mít
vlastní povinné vybavení. Vítězové jednotlivých
kategorií obdrží odměnu a diplom. Všichni ostatní
závodníci získají účastnické listy a sladkost.
22. 5.
15.30 hod.

HERNÍ TURNAJ U PŘÍLEŽITOSTI DNE
POČÍTAČŮ
Zveme všechny holky a kluky, aby si přišli zahrát
Roblox. Užijeme si spoustu legrace a všichni
budou odměněni sladkostí.
Počítačová učebna SVČ Vítkov.

23. 5.
14. 00 hod.

SPORŤÁK SVČ
Sportovní soutěž v různých disciplínách, např. v
hodu na cíl, kdo skočí nejdál, kdo nejrychleji
projde lanovými překážkami atd. Pro první tři
nejlepší je připraven diplom Sporťáka SVČ Vítkov
a odměna. Pro všechny zúčastněné sportovce
sladké odměny.
Areál SVČ.

27. 5.
9.00 – 11.30 h.

JARNÍ SLET
Tradiční setkání pro maminky s dětmi.
Vstupné 10 Kč na dítě.
Městská knihovna Vítkov.

27. 5. - 28. 5.

BOXING TURNAJ ŽEN - III. ROČNÍK
TJ Klokočov

28. 5.
14.30 hod.

DĚTSKÝ DEN
Zveme všechny děti a rodiče na Dětský den
pořádaný na zahradě Střediska volného času
Vítkov. Pro děti jsou připravené různé atrakce:
kolotoč, minikross, snowboard simulátor, kérka,
výtvarný koutek. Můžete si zahrát různé hry,
vyzkoušet lukostřelbu, chůzi po laně, výlov
rybiček, hod na koš, přetlačovanou, závody na
koloběžkách. Uvidíte vystoupení gymnastického
kroužku. Občerstvení je zajištěno, grilování,
párky, zmrzlina …

31. 5.

DEN BEZ TABÁKU
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.

3. 6.
13.00 hod.

DEN MĚSTA
Sportovní areál.

9. 6.

HASTRMANOVO NOČNÍ BREKEKE
Vodní mlýn Wesselsky, Odry-Loučky
ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30 hod.
Komentované prohlídky především pro děti v
doprovodu dospělých spojené s hledáním

10. 6.

DEN BEZ ÚRAZŮ

Program na měsíc Květen 2017 v NZDM Tunnelu - „Máj lásky
čas“
2. 5.
3. 4.
9. 5.
15. 5.
17. 5.
18. 5.
22. 5.
25. 5.
29. 5.
31. 5.

Turnaj - UNO
Filmové odpoledne - Kytice
Dílničky - Den matek
Téma – Den rodin
Filmové odpoledne - Anděl páně 2
Hádej, kdo jsem ... Pohádková postava
Turnaj - pexeso
Téma - sex, antikoncepce, atd…
Křížovky
Filmové odpoledne – Povinně nezadaný

SVČ připravuje:
30. 6. 2017 - Hurá, prázdniny
22. 7. 2017 - Venkovní divadelní představení od 19.00 hod. – Láska
z masáže
5. 8. 2017 - Vítkovská lávka
26. 8. 2017 - Akce – Ahoj, prázdniny
26. 8. 2017 - Venkovní divadelní představení o Terezce a Matějovi
od 17. 00 hod.
Kapacita letních pobytových táborů SVČ Vítkov se naplňuje,
nezapomeňte přihlásit včas své dítě!
9. 7. – 15. 7.
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně -TZ Klokočov
Cena: 2 300 Kč
16. 7. – 22. 7.
Pevnost Boyard – TZ v Klokočově.
Cena: 2 250 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
pro děti od 1. do 4. tř.
1. týden 3. – 4. 7. a 7. 7. Cena: 330 Kč
2. týden 10. – 14. 7. Cena: 550 Kč
3. týden 17. – 21. 7. Cena: 550 Kč
4. týden 24 – 28. 7. Cena: 550 Kč
Kontakt pro přihlášení: 553 038 200, 732 607 373,
email: svc.dubova@gmail.com

Uzávěrka příštího čísla je 22. května 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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