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Máme za sebou první dny roku 2015

Doufám, že jste do něj vstoupili tou správnou nohou
Vážení občané, možná si mnozí kladete otázku, jaký vlastně bude?
Pokusím se odpovědět z pohledu našeho města. Aby mohlo již
od prvního ledna fungovat, musíme mu k tomu vytvořit podmínky,
tedy připravit „noty“ v podobě rozpočtu. Ten jsme schválili 17. 12.
na posledním loňském zasedání zastupitelstva města. Obsahuje
předpokládané příjmy a výdaje na zajištění běžného chodu města.
Zásadní rozhodnutí, která se budou týkat schválení plánovaných
investic a zásadních oprav, budeme řešit ve druhé polovině února.
Protože požadavky výrazně přesahují naše finanční možnosti,
chceme vše důkladně zvážit, abychom rozhodli zodpovědně.
Připravujeme také zásadní změnu, která se bude týkat komunikace
mezi občany v našich místních částech a zastupiteli, a to
prostřednictvím osadních výborů. S myšlenkou přišel zastupitel
města Ing. Ivan Petrtýl. Tato možnost vychází ze zákona o obcích,
ale doposud u nás nebyla využita. Nejblíže ke zřízení osadního
výboru má naše místní část Klokočov. Podle našich informací by
další výbor měl vzniknout v Zálužném. Doufáme, že postupně
budou osadní výbory ve všech místních částech. Rádi bychom

s nimi konzultovali nejenom všechny záležitosti týkající se
příslušné místní části, ale rovněž máme v úmyslu vyčlenit pro ně
v rozpočtu určitou částku, o jejímž využití by rozhodoval osadní
výbor. Rozhodně je to krok správným směrem, protože dojde
k zapojení občanů do rozhodování o problémech, které se jich
týkají.
Další novinkou, která již funguje od prosince, je světelný informační
panel na autobusovém nádraží. Jsou na něm přehledně a čitelně
zobrazovány informace o odjezdech autobusů. To přispěje
k většímu komfortu všech cestujících, stejně jako možnost zakoupit
si jízdenky na vlaky Leo Express a RegioJet v našem informačním
centru, neboť ČD tuto službu nezprostředkovávají.
Doufáme, že vás budeme v průběhu roku na stránkách zpravodaje
přinášet pozitivní zprávy z nejrůznějších oblastí.
Na závěr bych vám chtěl popřát do roku 2015 hodně zdraví,
osobní pohody a pracovních úspěchů.
Pavel Smolka
starosta města

TROCHU
ŽENSKÉHO
POHLEDU
Z RADNICE
Stojíme před novým rokem plní očekávání,
co nám přinese. Občas si dáváme různá
předsevzetí, ale můžeme jej začít i jinak,
zamyšlením ... Jakou maličkost bychom
mohli každý den udělat, jak někoho
potěšit, jak někomu pomoci, jak jiného
náležitě ocenit, ... a poděkovat.
Usmějme se, použijme vlídné slovo,
pomozme. To všechno jsou vlastně jen
drobnosti, byly nám každému dány ... Je
hezké je umět rozdávat, nic nás to nestojí.
Můžeme za ně dostat mnohem více, více
než bychom čekali - spokojenost druhého
člověka.
Přeji Vám krásný rok plný zdraví,
laskavosti a pochopení.
Lenka Sonnková

Mnoho osobních i pracovních úspěchů vám
v roce 2015 přeje Město Vítkov
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Aktuality z radnice
V listopadu 2014 jednalo Zastupitelstvo města Vítkova 26. 11.,
v prosinci pak rada města 16. 12. a zastupitelstvo města 17.
12.
Rada města a následně zastupitelstvo projednávalo schválení
zakoupení notebooků pro radní a zastupitele. V současné době
totiž každý radní a zastupitel dostává podklady pro jednotlivá
jednání v papírové podobě, což představuje odhadované náklady
za čtyřleté volební období pro město ve výši 130.500 Kč. V případě
zakoupení notebooků by si zastupitelé ze serveru města sami
stahovali veškeré materiály v elektronické podobě, vč. smluv
v plném znění, fotografií atd. Cena pořízení notebooků byla
odhadována na 126.000 Kč. Nejedná se jen o úsporu finančních
prostředků, ale je také třeba zvažovat ekologický aspekt. Po
krátké diskusi byl tento návrh schválen. Jednalo by se o celkem
16 notebooků, neboť starosta a 1. místostarosta mají služební
notebooky, místostarostka Lenka Sonnková, Ing. Ivan Petrtýl
a Mgr. Martin Šrubař budou používat notebooky vlastní.
Dále RM a ZM vzalo na vědomí zprávu SBF Vítkov o vymáhání
pohledávek od dlužníků. Jedná se převážně o dluhy na nájemném.
Ze zprávy plyne, že se podařilo pohledávky, jež jsou v celkové výši
1.353.638 Kč, ponížit o částku 88.000 Kč. Ač je snaha za pomocí
všech zákonných prostředků tyto dluhy vymáhat, zpravidla se
jedná o dlužníky, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a nevlastní
žádný majetek.
19. 11. ZM vzalo na vědomí návrh rozpočtu města Vítkova pro rok
2015 a uložilo finančnímu odboru předložit priority návrhu investic
města pro rok 2015. K tomuto návrhu se již den předem vyjádřila
RM s tím, že doporučuje, aby ZM schválilo pouze vyrovnaný
rozpočet, to znamená takový, aby příjmy pokryly náklady a město
si nebralo úvěr. Následně 17. 12. ZM schválilo návrh vyrovnaného
rozpočtu.
Dalším bodem jednání ZM byla volba předsedy a členů finančního
výboru - předsedou byl zvolen Josef Prusek. Také proběhla
volba předsedy a členů kontrolního výboru, kdy předsedou byl
zvolen Oldřich Vícha. Oba výbory jsou sedmičlenné, s poměrným
zastoupením všech subjektů, které jsou v ZM.
ZM se dále zabývalo návrhem na zřízení osadních výborů
v místních částech obce, dnes už jsou připravovány podklady
pro jejich ustavení. Osadní výbor je kolektivním, iniciativním
a poradním sborem zastupitelstva a je oprávněn hájit zájmy
občanů místní části, pro kterou byl zřízen. Jednotlivé obce budou
ze strany vedení města s dostatečným předstihem o této věci
informovány, a postupné kroky budou konzultovány na případných
veřejných schůzích. Jsme přesvědčeni, že tento krok přispěje
k lepší komunikaci s místními částmi.
Rada města vzala 16. 12. na vědomí zprávu oddělení kultury
o návrhu programu Dne města. Tato oslava proběhne s největší
pravděpodobností v červnu 2015, bude dvoudenní, začne v pátek
večer a bude pokračovat v sobotu. Měla by probíhat ve sportovním
areálu ve Vítkově. Předběžně je na tuto akci vyčleněna částka
500.000 Kč. Lze předkládat, že část se vrátí ze vstupného a zčásti
přispějí sponzoři. Jednotliví účinkující jsou prozatím v jednání. Rádi
bychom pro občany zorganizovali kulturní akci stejného formátu,
podobně jako je tomu v okolních městech.
Dále RM schválila jednací řád a náplň činností komisí RM. Poté
byla zřízena ústřední inventarizační komise, jejímž předsedkyní
je Ing. Šárka Petrtýlová a letopisecká komise s předsedkyní Mgr.
Dášou Duškovou. Následně RM jmenovala sbor pro občanské
záležitosti, předsedou se stal Pavel Kučerka, dopravní komisi, kde
je předsedou Petr Dohnálek, kulturní komisi, kterou vede Mgr. Petr
Zahnaš, a bytovou komisí, jejíž předsedkyní je Olga Burianová.

RM a následně ZM se zabývaly návrhem OZV č. 2/2014
o místním poplatku za komunální odpad. Předmětem této vyhlášky
bylo zvýšení poplatku za odpad o částku 36 Kč na 576 Kč.
K tomuto bodu proběhla diskuse, kdy se část zastupitelů přikláněla
ke zvýšení poplatku s tím, že náklady jsou vyšší, že obec toto
dotuje a že již po dva roky se poplatek nezvyšoval. Zazněly však
i argumenty, že okolní města hradí svozovým firmám za svoz
1 tuny odpadu částky od 1.300 Kč až do 1.599 Kč, a my, ač máme
svou příspěvkovou organizaci TS a svou skládku, platíme za jednu
tunu 1.662 Kč. Je tedy někde chyba, kterou přece nebudou občané
ze svého platit. Doufám, že bude provedena nová kalkulace,
která již bude příznivější, a to i s ohledem na stále klesající ceny
PHM. Nadpoloviční většina zastupitelů zvýšení sazby poplatku
nepodpořila, tedy zůstává i pro rok 2015 cena na osobu ve výši
540 Kč.
Zastupitelstvo také schválilo podání žádosti o tři dotační tituly
z programu prevence kriminality, který vyhlásilo ministerstvo vnitra.
První je forensní značení kol, tedy označení jízdních kol a jeho
zavedení do evidence. Při případné kontrole kola lze zjistit, zda toto
nebylo odcizeno a kdo je jeho majitelem. Projekt úspěšně funguje
již v celé řadě měst. Druhý projektem je oplocení škvárového
hřiště ve Vítkově a třetím celková rekonstrukce dosluhujícího
freestylového parku. Mezi další žádosti o dotaci patří také žádost
z Programu obnovy kulturních památek na projekt „Oprava hřbitovní
zdi ve Vítkově, ul. Bezručova“, nebo podání dotace z Národního
programu cestovního ruchu na projekt „Veřejné WC ve Vítkově“.
K samotnému veřejnému WC ve Vítkově je třeba podotknout, že
se jedná o projekt, kterým se zabývala již předchozí rada, která
k tomuto dala impuls. Byla vytipována celá řada lokalit, nakonec
se však jevila jako nejpřijatelnější ta, kdy bude WC umístěno
v dolní části parkoviště v Lidické ulici. Tento prostor je nejvhodnější,
je téměř v centru města a také většinově s ním souhlasí i ZM.
Dále se jak RM tak ZM zabývaly požadavkem ZŠaG Vítkov na
nákup laviček pro potřeby žáků 1. stupně v celkových nákladech
46.800 Kč. RM i ZM tuto žádost vzalo na vědomí s tím, že bylo
paní ředitelce uloženo řešit tento nákup v rámci použití rezervního
fondu, případně příspěvku na provoz.
Mezi další body, o kterých buď zastupitelstvo nebo rada města
jednaly, patří také přijetí dotace z rozpočtu MSK ve výši 83.070 Kč
na umělou obnovu lesních porostů, přijetí dotace ve výši 230.567
Kč na projekt aleje mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem. RM
také schválila bezúplatné kopírování prostřednictvím IC MěÚ
Vítkov pro spolky a zájmová sdružení působící na území města,
poskytnutí dotace o.p.s. Děcko ve výši 4.000 Kč, nový knihovní
řád a vyhodnocení Akčního plánu. Dále byla schválena celá řada
pronájmů pozemků.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Oznámení pro vítkovské
spolky
Rada města schválila pro rok 2015 vítkovským spolkům
a zájmovým sdružením možnost bezúplatného pořízení
50 stran černobílých kopií formátu A4 prostřednictvím
IC Vítkov.
Více informací získáte v IC Vítkov, tel. 556 312 255.
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Městská policie v listopadu 2014
K vystřízlivění na PZS Opava byl hlídkou MP Vítkov 2. listopadu
kolem druhé hodiny ranní dodán 19letý muž z Budišova nad
Budišovkou. Muž se pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky choval nepřístojně v okolí autobusového nádraží ve Vítkově,
kde narušoval veřejný pořádek hlasitým verbálním projevem.
Vzhledem ke skutečnosti, že muž rovněž neuposlechl výzev
strážníků k dodržování nočního klidu a zklidnění svého chování,
byly použity donucovací prostředky a muž skončil v poutech ve
služebním vozidle MP Vítkov. Protože odmítl strážníkům prokázat
svou totožnost, byl následně převezen ke zjištění totožnosti na
Policii ČR, OO Vítkov. Odtud byl již převezen na PZS Opava.
Mladík se nyní bude zodpovídat z přestupků rušení nočního klidu a
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci. Za tyto
přestupky mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 5.000
Kč.
7. listopadu po jedenácté hodině večerní si strážníci všimli
motorového vozidla, které vjelo do protisměru u autobusového
nádraží ve Vítkově. Ve vozidle byli zjištěni 4 muži, kteří při spatření
hlídky MP Vítkov vystoupili z vozidla z pravé strany. Na místě byla
provedena dechová zkouška u všech osob, která byla ve všech
případech pozitivní. V řidiči vozidla byl následně zjištěn 19letý
občan Vítkova, kterému strážníci naměřili 0,330 promile alkoholu
v dechu. Jak se na místě ukázalo, dotyčný nebyl ani držitelem
příslušné skupiny řidičského oprávnění. Na místo byla přivolána
hlídka Policie ČR, která si věc převzala.
Z přestupku vzbuzení veřejného pohoršení se bude zodpovídat
57letý muž z Vítkova, který se 13. listopadu po třetí hodině
odpolední povaloval pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
v Krátké ulici. Přivolaná hlídka strážníků muži naměřila 2,592
promile alkoholu v dechu a jelikož nebyl schopen vlastní chůze,
bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS Opava k vystřízlivění, kam
byl později dodán. Za uvedený přestupek proti veřejnému pořádku
muži hrozí pokuta ve výši 5.000 Kč.
Krátce po půlnoci 16. listopadu byla MP Vítkov přivolána do
domu v Opavské ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu
v jednom z nájemních bytů. Strážníci na místě naměřili překročení
hygienických limitů hluku pro noční dobu, když hluk, ozývající se
z bytu, dosáhl v době měření maximální hodnoty 50,6dB a byl

tedy překročen o více než 10dB. Vzhledem ke skutečnosti, že na
zvonění u bytu nikdo nereagoval a strážníci tak nemohli na místě
provést opatření ke sjednání nápravy, byla věc zdokumentována
a bude postoupena správnímu orgánu. Za přestupek proti
veřejnému pořádku nyní obyvatelům bytu hrozí pokuta až 5.000
Kč.
Během měsíce listopadu přistihli strážníci při namátkových
kontrolách areálu skládky TDO v Nových Těchanovicích celkem
5 osob, které se neoprávněně pohybovaly na cizím pozemku. Ve
čtyřech případech zde byl zjištěn 54letý muž z Vítkova a v jednom
případě 40letý muž z Čermné ve Slezsku. Oba byli obviněni
z přestupku proti majetku a jeden navíc z přestupku neuposlechnutí
výzvy úřední osoby při výkonu pravomoci. Za tyto přestupky jim
u správního orgánu hrozí pokuty až do výše 15.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

PODĚKOVÁNÍ
Městská policie Vítkov děkuje všem dobrým lidem, kteří v roce
2014 nezištně poskytli krmivo pro psy, jenž musí být z jakéhokoliv
důvodu umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov. Jsme rádi,
že lidí, kterým není osud opuštěných nebo zatoulaných psů
lhostejný, je stále hodně.
Zvláštní poděkování patří Mgr. Jitce Jakubíkové za její
aktivitu při umísťování nalezených psů k náhradním majitelům
a poskytování další pomoci, kterou pro MP Vítkov v souvislosti
se psy, kteří jsou umístěni v kotcích MP Vítkov, vykonává.
Forma takové pomoci je a bude vždy vítána!
Děkujeme.

DOTACE 2015
Termín pro podání žádostí o dotace do I. výběrového kola roku 2015 je stanoven
do 30. 1. 2015.
Na co lze dotaci poskytnout?
Dotaci lze poskytnout pouze na akce a činnosti, které budou probíhat na území
města a jeho místních částí, příp. na akce, které budou naše město reprezentovat
v tuzemsku či v zahraničí.
Kdo může o dotaci požádat?
O dotace mohou požádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou
registrované, tzn. ty, které mají přidělené IČ a vedou účetnictví.
Tito žadatelé musí čestným prohlášením rovněž doložit, že nemají vůči Městu
Vítkovu a jím zřízeným organizacím žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Žádosti musí být předloženy písemně na příslušném formuláři a ve stanoveném
termínu. Razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.
Jeden subjekt může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
Bližší informace, pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici u sl. Hájkové, v budově
nám. Jana Zajíce 4, druhé podlaží, kancelář č. 204, na informačním centru, nebo na
internetových stránkách města
http://www.vitkov.info/modules/file_storage/download.php?file=146a06f2|437

Roman Mišáček

Rozšíření
půjčovní
doby v
knihovně
Po

-

12.00 - 17.00

Út

9.00 - 11.30

12.00 - 16.00

Stř

zavřeno

Čt

9.00 - 11.30

12.00 - 18.00

Pá

-

12.00 - 16.00

Úterní dopolední hodiny jsou určeny
výhradně pro maminky s předškolními
dětmi.
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Komunitní plánování sociálních služeb v roce 2014
Město Vítkov je do procesu komunitního plánování sociálních
služeb zapojeno od roku 2007. V rámci komunitního plánování
pracuje Řídící a realizační skupina a dále pracovní skupiny:
Rodina, děti, mládež, Senioři a zdravotně postižení a Osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
V roce 2014 se do komunitního plánování sociálních služeb
zapojily všechny pracovní skupiny i veřejnost. Vzhledem ke
končící platnosti 1. komunitního plánu sociálních a souvisejících
služeb na léta 2010 - 2014, který byl dne 24. 11. 2010 schválen
zastupitelstvem města, se na jednáních skupin vytvářely podklady
pro tvorbu nového plánu. Vytvořeny byly také dotazníky, kterými se
zjišťovaly potřeby občanů. Dotazníkové šetření proběhlo ve Vítkově
a v místních částech od 2. 6. do 2. 7. 2014, kdy byl dotazník rozeslán
200 náhodně vybraným respondentům - občanům. V červnu 2014
byli do dotazníkového šetření zahrnuti také žáci Základní školy
a gymnázia Vítkov a Základní školy nám. Jana Zajíce. Tento
dotazník byl zaměřen na volný čas dětí. Výsledky dotazníkového
šetření jsou zpracovány v plánu rozvoje sociálních a souviseních
služeb na nadcházející období 2015 - 2020. Zapracovány byly také
připomínky veřejnosti, která byla o možnosti vyjádřit svůj názor na
sociální služby informována prostřednictvím webových stránek
města.
Územní působnost plánu sociálních služeb je vztažena pouze na
město Vítkov a jeho místní části. Komunitní plánování se týká jak
sociálních služeb, tak i služeb návazných, které se sociálními úzce
souvisí a společně tak tvoří ucelený systém pomoci. Doba platnosti
v pořadí již druhého výstupu z procesu plánování sociálních služeb
je stanovena na pět let a dokument bude vydán po schválení
zastupitelstvem města pod názvem Střednědobý plán rozvoje
sociálních a souvisejících služeb města Vítkova na období 2010
– 2015.
V roce 2014 byla na území města poskytována sociální služba
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Poskytovatelem
služby je Středisko volného času Vítkov. Činnost NZDM Tunnel
je financována z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy
č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
prostřednictvím tzv. Individuálních projektů kraje na základě
Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
mezi MSK a Městem Vítkov na období 2013 – 2016. NZDM Tunnel
nabízí dětem a mladistvým ve věku od 15 do 26 let především
alternativu k organizovanému trávení volného času, klienti
v zařízení vyvíjejí vlastní aktivitu. Činností nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež je naplňováno opatření 12.1.1. z komunitního
plánu sociálních služeb.
V březnu 2014 byl zahájen provoz nové sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro sociálně slabé rodiny ve Vítkově. Tato

služba je po dobu jednoho roku hrazena z projektu „Optimalizace
sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tuto službu
poskytuje rovněž SVČ. SAS Tunnel nabízí terénní i ambulantní
formu pomoci. V případě terénní formy se jedná především
o přípravu na vyučování dětí klientů a finanční hospodaření. SAS
Tunnel spolupracuje s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany
a pravidelně informuje o práci s rodinou.
Město Vítkov spolupracuje od roku 2011 s Dobrovolnickým
centrem Vítkov, které provozuje Elim, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Opava, o.s.. Na základě této spolupráce
dochází k realizaci cíle 6.3. Propagace a rozvoj dobrovolnické
činnosti. V roce 2014 bylo úspěšně propagováno dobrovolnictví
a dobrovolnické programy 3G (propojení tří generací), program
„DO – učení“, Senioři ve Vítkově a okolí. Dobrovolníci docházejí
ve svém volném čase do Domova Vítkov, Podporovaného
bydlení Vítkov, Dětského domova Melč, Podporovaného bydlení
v Budišově nad Budišovkou. V roce 2014 byli oceněni
3 dobrovolníci. Ocenění patřilo paní PhDr. Marii Mikulíkové, Haně
Hamerkové a Radku Huškovi. V letošním roce byl z prostředků
města poskytnut na činnost dobrovolníků příspěvek ve výši
25.000 Kč, který byl využit na školení a supervizi dobrovolníků,
jízdné a mzdu koordinátorky, kancelářské potřeby a vyhodnocení
psychologických testů.
Každoročně je v našem městě podporována pečovatelská služba,
címž dochází k naplnění opatření 8.1.1. Podpora pečovatelské
služby, kterou poskytuje Charita Odry. Na výkon této služby je
poskytována dotace z městského rozpočtu, v letošním roce ve výši
552 000 Kč. Rovněž je průběžně plněno opatření 10.1.1 Podpora
rozvoje odborného poradenství ve spolupráci s Úřadem práce ČR,
Eurotopií Opava, Poradnou pro finanční tíseň v Ostravě.
V dubnu 2014 byla zahájena sociální služba Sociální rehabilitace
pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním a mentálním
a zdravotním postižením. Tuto službu poskytuje Fokus – Opava a
služba je po dobu jednoho roku hrazena z projektu Optimalizace
sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Služba
je provozována ve dnech pondělí, středa a pátek ve Vodní ulici
č. 173 od 8 – 15 hodin. Od dubna 2014 využilo poskytovanou
službu 14 klientů + 10 zájemců o službu. Klienti tuto službu
využívají opakovaně. Cílem této služby je obnovení, udržení nebo
získání schopností a dovedností potřebných k zapojení uživatele
do běžného života. Služba je poskytovaná ambulantní a terénní
formou. Na provoz této služby město přispělo v letošním roce
částku 30 000 Kč.
Hana Klapetková

INFORMACE ODDĚLENÍ DOPRAVY
V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, upozorňujeme na
nejdůležitější změny, týkající se zápisu vozidel v registru silničních vozidel s účinností od 1.1.2015:
• změnu vlastníka provádí obecní úřad s rozšířenou působností v místě pobytu/místa podnikání/sídla dosavadního provozovatele,
• přikládá se společná žádost původního a nového vlastníka vozidla při změně vlastníka vozidla,
• zastoupení jednoho z vlastníků vozidla je možné pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky
uznatelným podpisem,
• omezení platnosti evidenční kontroly vozidla na 14 dnů,
• povinnost zápisu vlastníka u vozidel v tzv. „převodu“ do 30.6.2015, v opačném případě dojde k zániku vozidla a ztrátě technické
způsobilosti vozidla.
Další informace budou občanům průběžně podávány prostřednictvím městského zpravodaje, na internetových stránkách MěÚ
Vítkov a rovněž budou umísťovány také na FACEBOOKU Města Vítkova. V případě jakýchkoliv nejasností je možné obrátit se na
pracovníky oddělení dopravy MěÚ Vítkov.
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Provoz na opravené silnici
zahájen
1. prosince byla znovu otevřena komunikace z Vítkova do Větřkovic.
I přesto, že stavba „Silnice č. II/462 Vítkov – Větřkovice“ není celkově
dokončena (úsek od křižovatky u „Berana“ směrem k nemocnici a konečná
úprava povrchů včetně vodorovného značení v úseku mimo město budou
dokončeny v jarních měsících 2015), 28. 11. 2014 proběhla kontrolní prohlídka
stavby, na které se potvrdila možnost povolení jejího předčasného užívání.
Nedodělky si vynutily zahájení provozu s dopravním omezením rychlosti
a zákazem předjíždění.
Stejně tak bude obnoven provoz autobusů. Stávající jízdní řád zůstává
v platnosti. Zastávky u „BERANA“ jsou přesunuty do míst při výjezdu z města.
Upozorňujeme řidiče, že ve zrekonstruovaných úsecích platí nová dopravní
úprava.

Nové bezpečnostní prvky
na silnici do Větřkovic
Na základě podnětů občanů instalovala firma Skanska na silnici prvky, které
mají zvýšit bezpečnost nejen za zhoršené viditelnosti. V úseku z Vítkova
k Větřkovicím byla vyznačena bílá středová dělící čára a umístěny směrové
sloupky vymezující kraj vozovky.
Jedná se o dočasná opatření do doby, než bude silnice v jarních měsících
zcela dokončena. Na vozovku bude položena finální asfaltová vrstva a budou
instalovány veškeré vodorovné i svislé bezpečnostní prvky a značení.

Technické služby
informují
Technické služby města Vítkova sdělují občanům,
že svoz bioodpadu skončil dne 2. 12. 2014 z důvodu
nástupu zimy. K odvozu vánočních stromků přistavíme
počátkem ledna 2015 oranžové kontejnery na bioodpad,
které najdete na tradičních místech.
Svoz bioodpadu v roce 2015 bude zahájen
pravděpodobně v dubnu 2015. Termín bude upřesněn
podle vývoje počasí a bude zveřejněn ve Vítkovském
zpravodaji, městském rozhlase, na webu TS Vítkov
a města Vítkova.

Úprava otevírací doby ve sběrném dvoře
v zimním období:
LEDEN –
BŘEZEN
r. 2015

1. 1. 2014 –
31. 3. 2014

OTEVÍRACÍ
DOBA
OD DUBNA
r.2015

SOBOTA
8:00 – 12:00
* viz poznámka
STŘEDA
12:00 – 18:00
SOBOTA
8:00 – 12:00

* V případě nutnosti bude v období leden – březen
v r. 2015 možno odevzdat elektroodpad a nebezpečný
odpad ve středu – platí pouze pro firmy. Nutno nejdříve
kontaktovat p. Chlachulu, tel: 606 833 141.

ZIMNÍ ÚDRŽBA - NOVÉ KONTAKTY:
Ve Vítkovském zpravodaji č. 11/2014 na str. 6 vyšel informativní článek Příprava zimní údržby komunikací.
V tabulce byly omylem uvedeny kontakty, které neplatí.
Za pochybení se omlouváme.
Nové telefonní kontakty:
556 300 454 - v pracovní dny 6:00 – 14:30
739 032 254 - mimo pracovní dobu
Místní komunikace:
Technické
služby
Vítkov

556 300 454
od 6:00 –
14:00
739 032 254
mimo prac.
dobu

tsvitkov@cbox.cz

Klokočov

556 301 377

tsvitkov@cbox.cz

Jelenice

608 521 765

tsvitkov@cbox.cz

MěU Vítkov

556 312 240

kubon@vitkov.info

SSMSK p.o.
Cestmistrovství
Vítkov

556 300 392

cm.vitkov@
ssmsk.cz

SSMSK p.o.
Opava

553 734 857

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍCH HLÍDEK
12. ledna 2015 v 16.00 hod. proběhne v prostorách kulturního domu školení
požárních hlídek. Toto školení je určeno všem pořadatelům, kteří chystají
v kulturním domě ve Vítkově v roce 2015 nějakou kulturní, společenskou nebo
obdobnou akci pro veřejnost.
Více informací a přihlášky u paní Pavlíny Bartošové, oddělení kultury, tel. 556
312 254, e-mail: bartosova@vitkov.info

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
15. ledna 2015 od 8 do 15 hod. budou na MěÚ Vítkov
v místnosti rady pracovníci FÚ Opava vybírat přiznání
k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí).

Silnice:
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Vítkov opět úspěšný
Vítkov letos obsadil 3. místo ve srovnávacím výzkumu MĚSTO
PRO BYZNYS, do kterého se jednotlivá města nepřihlašují,
ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. 1. místo
v Moravskoslezském kraji patří Odrám, druhé Hlučínu – další
pořadí naleznete na www.vitkov.info.
Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu o možnostech malého
a středního podnikání ze strany samospráv. Organizátoři a partneři
výzkumu jsou si velmi dobře vědomi, že úkolem samosprávy je
vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny, proto chtějí
zprostředkovat jednotlivým radnicím dobré zkušenosti a nápady
z ostatních regionů.
Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i veřejnost
byl sestaven unikátní žebříček měst s největším podnikatelským
potenciálem v ČR. V rámci výzkumu byly shrnuty všechny důležité
informace a statistická data, která rozvinou důstojnou diskuzi
o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.

V čem se Město pro byznys liší od podobných projektů?
Podstatou výzkumu je komplexnost a ojedinělost průzkumu.
Dosavadní projekty přinášely důležité informace, avšak pro určení
nejlepšího podnikatelského prostředí mají jen dílčí vypovídající
hodnotu – informují podnikatele o rozvoji informačních služeb
v regionu, aktivizují obyvatele, nebo se zaměřují pouze na velká
města.
Srovnávací výzkum Město pro byznys se od ostatních projektů
odlišuje nejen rozsahem, ale i množstvím sledovaných kritérií.
Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou
působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys
zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy
strategický význam.
Vítkovu patří třetí místo za vstřícný přístup radnice a nízké ceny
bytů a stavebních pozemků. V iRatingu společnosti CRIF – Czech
Credit Bureau obsadilo naše město dokonce první pozici.

ZAČÍT SPOLU!
Nemít v rodině babičku nebo dědečka je nepříjemné. Podobně to
často vidí i druhá strana, která se nemůže potěšit s vnoučaty. Již
několik let zde zájemcům pomáhá Dobrovolnické centrum Elim
Opava o.p.s. v rámci svého dobrovolnického programu 3G - Tři
generace.
Program 3G si klade za hlavní cíl vytvoření pozitivního dlouhodobého
vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podporuje mezigenerační
soužití, solidaritu a soudržnost mezi generacemi. O čem vlastně
program 3G je a jak funguje nám v malém rozhovoru osvětlily
Ivana Kramná a Jarka Pirunčíková - koordinátorky programu.
Je těžké nacházet pro program 3G ty správné babičky či
dědečky?
Ivana Kramná: Program 3G začal v roce 2012 a je to na území
ČR vlastně pořád takový nováček. Zájemců o dobrovolnictví v této
věkové kategorii je obecně stále málo. Lidé ve věku 50+ často
nemají reálné představy o tom, co dobrovolnictví obnáší, pokud se
rozhodnou přijít, často přicházejí s odlišnými očekáváními. Jedním
z cílů programu je šíření dobrovolnictví mezi věkovou kategorii 50+
a pokud se dospěje k zjištění, že program 3G není pro dotyčnou
osobu „to pravé ořechové“, z postu dobrovolnického centra ho
můžeme nasměrovat i do jiných organizací, kde může být jako
dobrovolník prospěšný. Přesto nám stále chybí „dobrovolné
babičky i dědečkové“.
Kdo se může stát pro rodiny, kde chybí ta nejstarší generace,
vysněným „prarodičem“, jsou nějaká věková omezení?
Jarka Pirunčíková: Program se snaží zajistit bezpečnost obou
dvou stran, to znamená jak rodin, tak i dobrovolníků do nich
přicházejících. Dobrovolníkem programu 3G se může stát osoba
starší 50 let, která má zájem a možnost pravidelně se věnovat

jednomu dítěti alespoň 2 až 3 hodiny týdně, a to po dobu minimálně
6 měsíců. Dobrovolník programu 3G musí samozřejmě doložit
čistý trestní rejstřík, vysvědčení posledního ukončeného vzdělání,
projde psychologickým pohovorem a speciálním vstupním
školením. V průběhu své přípravy spolupracuje s koordinátory
programu a pravidelně se účastní supervize, na které se setkává
s dalšími dobrovolníky programu. Často vznikají přátelství i mezi
nimi.
Program 3G běží už od roku 2012, kolik máte v současné době
aktivních dobrovolníků?
Ivana Kramná: V roce 2014 jsme měli celkově 5 dobrovolníků
fungujících v programu 3G . Rádi bychom zprostředkovali více
propojení rodin a dobrovolníků.
Pro rok 2015 náš projekt podpořila Nadace Agrofert, čehož si
velmi vážíme. Nadace se zaměřila na podporu mezigeneračních
projektů – tedy takových projektů, které se snaží propojit generaci
babiček a dědečků s generací dětí a mladých lidí. Z celkových 26
přihlášených žádostí jsme byli vybráni spolu s dalšími12 projekty.
Všichni jsme splnili základní kritérium - aktivně a dlouhodobě
zapojujeme obě cílové skupiny a vycházíme z potřeb společnosti
v daném regionu,
Kde mohou zájemci jak z řad rodin, tak i z řad potenciálních
dobrovolníků, najít více informací o programu 3G?
Jarka Pirunčíková: Více informací najdete v příslušné sekci na
www.elimopava.cz, na letácích, které dáváme do informačního
centra, u lékařů, apod.
Kontaktovat nás mohou dobrovolníci i rodiny: Jarka Pirunčíková
a Ivana Kramná, Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s,
Rolnická 21, email: dobrovolnici@elimopava.cz, tel. 775 938 563.

AKTUALIZACE ÚDAJŮ NA WEBU MĚSTA
Vážení čtenáři, na webu Města Vítkova naleznete několik stovek kontaktů na nejrůznejší firmy, instituce, zájmové spolky, turistické
cíle, ordinace lékařů apod. Tyto jsou na web města zařazovány průběžně. V průběhu času dochází však u těchto subjektů k různým
změnám a ne vždy je tato informace i nám dostupná. Rádi bychom se tímto obrátili na správce, majitele, provozovatele těchto
zařízení a požádali je o kontrolu aktuálnosti údajů. Stránky města Vítkova pochází „z dílny“ firmy Galilieo Corporation, s.r.o., která je
zároveň provozovatelem řady internetových stránek měst a obcí v našem regionu. Firma rovněž spravuje stránky Místní akční skupiny
Opavsko a sdružení Opavské Slezsko. Díky tomu, že jsou weby spravovány jednou firmou, došlo k propojení databází těchto webů
a k možnosti sdílení informací napříč celou oblastí. Cílem je zlepšení přístupu k informacím nejen na webu města, ale prakticky na
celém Opavsku. Z toho důvodu se snažíme, aby nabízené informace byly co nejaktuálnější.
Aktualizace zasílejte na e-mail: dusek@vitkov.info. V případě dotazů se obracejte na oddělení kultury MěÚ Vítkov.
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Zprávy z Domova Vítkov
Vítání adventu v Domově Vítkov
Letošní advent jsme přivítali v naprosto odlišném stylu. Každoročně
rozsvěcujeme svíčku na adventním věnci, zdobíme si společné
prostory domova i pokoje uživatelů, při besedách si povídáme
o zvycích a pranostikách a na Vánoce se těšíme s myšlenkou
sváteční, klidné pohody. Naši uživatelé, zaměstnanci i lidé z okolí
nám každoročně chválí vánoční výzdobu, včetně té venkovní.
Vzrostlá památeční borovice nádherně svítí do oken uživatelů,
a osvětlený řetěz spuštěný po střeše u vchodových dveří
připomíná dlouhé rampouchy, které patří k pravé zimě. A všechny
tyto okolnosti přispěly k nápadu přivítat letošní advent v Domově,
a to venku u naší památeční borovice. Byla to premiéra, při které
jsme chtěli zároveň oslavit i velké úspěchy posledních dnů. Každý
bod připraveného programu byl něčím výjimečný. Po krátkém
přivítání ředitelem se úvodu ujal náš sbor Slunečnice a zazpíval
sérii koled. Protože tento večer byl opravdu výjimečný, hostem
programu byl „Zvonečkový orchestr a flétničky“ ze ZŠ Heřmanice
u Oder. Tento dětský soubor krásně zpívá, ovšem jejich doménou
je hra na zvonky. Do jemně podbarveného zvuku vánoční hudby
děti těmito zvonky zvoní. Takovéto skladby mají svá určená
pravidla a zvonky jsou barevně i zvukově odlišné. Dirigent souboru
podle barevných karet udává barvy zvonků, se kterými děti zvoní.

nahrávací studio v Olomouci, kde spolupracuje s dětmi a mládeží,
tedy začínajícími „stars“ na nebi populární hudby. Nahrávání
s našimi seniory bylo pro něj premiérou. Byla to výzva, ze které měl
i docela, jak sám řekl, strach. Když ovšem slyšel náš sbor zpívat,
okamžitě se mu rozjasnily oči a jen chválil. Nahrávání písničky
šlo jako po másle. Členové sboru byli nadšeni, že se jim něco
takového povedlo, a jak své rodiny překvapí s vlastní nahrávkou na
CD. Všechna ta spokojenost se musela malinko oslavit. Přemístili
jsme se do hospůdky, která je nad nahrávacím studiem a tam jsme
si při pivečku odpočinuli. Pan Lechner podotkl, že takové snahy si
opravdu cení, a slíbil nahrávku do druhého dne paní Trojanowské
poslat. Slib dodržel a nahrávku si už v domově společně pouštíme.
Je to pro nás velmi silný zážitek, který se v životě jen tak někomu
nepodaří.

CIRKUS 2015
Tento soubor u nás vystupoval poprvé a bylo to opravdu nádherné.
Po zpívání jsme měli výborné občerstvení, a to koláčky a trubičky
z kuchyně paní Pastyříkové. Je to naše pečovatelka, která vyhrála
Národní cenu - Pečovatelka roku 2014. Nesmírně si toho váží,
a tak se chtěla při této sváteční příležitosti podělit se všemi o dojmy
a radost ze získaného ocenění. Na zahřátí a k povídání se podával
vánoční punč. Celý večer byl pro nás všechny velmi svátečním
zážitkem, na který budeme při besedách ještě dlouho vzpomínat.
Ludmila Grossmannová
Senioři z Domova Vítkov natočili své CD
Členům našeho domovského sboru Slunečnice se podařilo
nevídané. Zazpívali si v nahrávacím studiu a dnes už dokonce
vlastní své CD, které mají vystavené na poličce v pokoji. Ale jak
to všechno začalo? Vedoucí souboru Mgr. Trojanowská nechala
udělat hudební podklad pro píseň „Tak nám kamarádi bylo
padesát…“. Tuto písničku si členové sboru velmi oblíbili a zpívají ji
náramně. Dále jsme museli zařídit místnost pro nahrávání a nalézt
skvělého zvukaře, který by písničku natočil. Vše se v poměrně
krátkém čase podařilo, jen nahrávací studio nám způsobovalo
vrásky na čele. Hudební zkušebna totiž není bezbariérová a příkré
schody nám dělaly nemalé starosti. Ale s velkou pílí všech, kteří
se zúčastnili, to pomalu, ale jistě šlo. Ve studiu už měl vše pod
taktovkou pan Lechner. Je to velmi sympatický pán, který vlastní

Střední škola, Vítkov-Podhradí společně se Střední školou
v Odrách pořádají pro žáky 9. tříd základních škol zdarma
výchovně vzdělávací akci

„Krásní, šikovní, úspěšní… “
(UKÁŽEME, PORADÍME!)
Cílem pořadu je nejen poradit mladým lidem, jak se starat
o svůj zevnějšek, jak pečovat o svou pleť, vlasy a tělo, ale
je zároveň i nabídkou možností uplatnění v oborech služeb
kadeřník, kosmetička, kuchař-číšník, prodavač, masér,
automechanik. Program bude doplněn přehlídkou modelů
s praktickými ukázkami účesové tvorby a dekorativní
kosmetiky, masérské práce a činnostmi v dalších vyučovaných
oborech.
Akce proběhne v tělocvičně střední školy ve Vítkově na
Opavské ulici č. 22 v úterý 20.1.2015 v 10.00 hod.
Dovolujeme si Vás i Vaše žáky co nejsrdečněji na uvedený
program pozvat.
V minulých letech se akce setkala s kladnou odezvou, a proto
věřím, že naše pozvání k nám do školy rádi přijmete.
Jaroslava Dokoupilová, ředitelka
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... z kultury
STOLNÍ KALENDÁŘE
V PRODEJI
Stolní kalendář na rok 2015 je tentokrát plný sportu, neboť
v roce 2015 oslavíme 90 let od založení organizované
tělovýchovy ve městě.
A co v něm najdete? Vítkováky na fotografiích v řadě sportovních
aktivit - fotbalu, hokeji, volejbalu, florbalu a mnoha dalších ...
Zakoupit si jej můžete v IC Vítkov. Cena 50 Kč.

Zahájení kurzu: 15. 1. 2015
Přihlášky a úhrada kurzovného v Informačním centru Vítkov, tel.
556 312 255.

SETKÁNÍ
S PAPÍROVOU KRAJKOU

První „Setkání s papírovou krajkou“ se uskuteční 10. ledna 2014
od 14.00 hod. v učebně kulturního domu (vchod z Dělnické ulice).
Materiál a potřebné nástroje si přineste s sebou.

KURZ – TVOŘENÍ Z
UKAŽTE,
CO UMÍTE TEXTILNÍHO TUŽIDLA
Od loňského roku provozujeme v kulturním domě novou učebnu
využívanou především pro rukodělné a umělecké aktivity.
Učebna je vybavena novým moderním nábytkem, ale aby se zde
účastníci kurzů cítili dobře, bylo by potřeba něčím prostor zútulnit.
Paní Dáša Dušková dala zajímavý podnět, abychom stěny vyzdobili
výrobky šikovných Vítkováků.
Jestliže se zabýváte rukodělnou činností a byli byste ochotni
zapůjčit nebo darovat své výrobky pro výzdobu prostor učebny,
ozvěte se nám, prosím.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, e-mail: olbertova@vitkov.
info; tel. 556 312 253.

Sobota 31. 1. 2015
v 16.00 hod.
Kulturní dům –
učebna

KURZ PALIČKOVÁNÍ

V ceně kurzu je i potřebný materiál.
S sebou si přinesete
pouze gumové lékařské rukavice, skleněnou láhev zajímavého tvaru (plechovku,
dózu apod.), několik
kousků nepříliš silného textilu (stará trička, záclonovinu, prostěradla, zvláště vhodné jsou textilie se strukturou, na barvě nezáleží, nebude vidět), houbičku na nádobí a na
ozdobu kousky šňůrek, provázků, knoflíky apod.
Přihlášky a platba prostřednictvím IC Vítkov.
V případě, že chcete získat více informací o samotné technice
a průběhu kurzu, obracejte se, prosím, na lektorku paní Mgr. Dášu
Duškovou, e-mail: kronika@vitkov.eu.

Pro pokročilé i začátečníky

Počet lekcí: 10
Délka jedné lekce: 120 minut
Cena kurzu: 250,- Kč
Platba: hotově v IC Vítkov nebo převodem na účet (č.ú. 191323821/0100, v.s. 3110160)
Přihlášky: v IC Vítkov nebo na www.vitkov.info (o městě – kultura
– kurzy)
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v IC Vítkov, nebo zašlete na
adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov.
Místo: Kulturní dům Vítkov – učebna (suterén – vstup z Dělnické
ulice)
Den: čtvrtek, 16.30 – 18.30 hod.

Kurz je vhodný
i pro začátečníky.
Maximální počet
účastníků – 6 osob.
Cena: 390 Kč
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O všem
a přitom
o ničem
IVO ŠMOLDAS
20. ledna 2015
18.00 hod.

Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 90 Kč
Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov
od 8. 12. 2014.

Společenský večer
u příležitosti oslav 90 let tělovýchovy ve Vítkově

24. ledna 2015 ve 20.00 hod. - Kulturní dům Vítkov
Město Vítkov a TJ Vítkov – vodácký oddíl

BĚŽKY NEBO PĚŠKY
Sportovně kulturní akce
Termín: 31. ledna 2014
Start: průběžný od 13.00 do 14.00 hod.
Místo startu: areál TJ Vítkov
V cíli zahraje skupina Kavalerie.
Popis tras a podrobné informace budou
zveřejněny 5. ledna 2015 na www.vitkov.
info.
V případě nedostatku sněhu budou
připraveny náhradní turistické trasy.

PROGRAM:
TANEČNÍ VYSTOUPENÍ – STEP
V soutěži ve stepu Dance Live Expo 2014 v Brně získal opavský step dva poháry.
Stříbrný získali opavští kurzisté stepu v kategorii malých skupin, zlatý Mirek Spáčil
v sólech.
KRASOJEZDKYNĚ MARTINA ŠTĚPÁNKOVÁ
Exhibiční vystoupení trojnásobné mistryně světa v krasojízdě.
SKUPINA REVMATIK
Skupina s dlouholetou tradicí, jejíž gymnastické umění a cirkusovou komiku mohlo
zhlédnout publikum na nejednom slavném pódiu doma i v světě.
Hudba:
Desperádo a Duo Aloha
Vstupné:
Cena slosovatelné
vstupenky 150 Kč
Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov

In fo rmace
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Ze Základní školy a gymnázia Vítkov
Regionální rada
regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
Úřad Regionální rady

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace a Klub rodičů vás
zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
VELKÁ BUBBLE SHOW A PEPINO
PRCEK

Kdy:
Kde:
Začátek:
Vstupné:

sobota 17. 1. 2015
Kulturní dům Vítkov
14:00
děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

PROGRAM:
- triky s mýdlovými bublinami
- průvod masek
- živá hudba
- dětská tombola
- kolo štěstí
- občerstvení zajištěno

Modernizace učeben v Základní škole
a gymnáziu Vítkov
CZ.1.10/2.1.00/30.01578

Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z operačního programu ROP NUTS II
Moravskoslezsko v rámci výzvy č. 21 - 30 Modernizace výuky na základních školách.
Během dvou podzimních měsíců byly modernizovány učebny chemie a přírodopisu,
vybudovány zcela nové učebny fyziky a cizích jazyků. Celkové výdaje projektu činily
2.814.043 Kč, z toho 422.107 Kč představoval podíl města. Z projektu byla pořízena
nová výpočetní a multimediální technika. Realizace projektu byla ukončena 30. 11.
2014.

Srdečně zvou pořadatelé

Zapojili jsme se do
projektu „Média do
škol“
Na projektu Domu dětí a mládeže ve Vratimově
„Média do škol“ jsme se prostřednictvím SVČ
Vítkov jako škola také v nemalé míře podíleli.
Ve škole proběhl projektový den „Mediální
dějepis s dědečkem a babičkou“, kde žákům
a studentům gymnázia předali své životní zážitky
a zkušenosti pan Valter Mazur, Ing. Radomír
Vašíček, MUDr. Eduard Zimola, Ing. Leoš Váňa
a Mgr. Jitka Sokolová. Vyprávění bylo doprovázeno
dobovými fotografiemi a také prezentací z doby
2. světové války a poválečného období
připravenou gymnazisty školy. V červnových
dnech pak vycestovali žáci 4. třídy do SVČ
Vratimov na dvoudenní akci „Tablety do výuky“,
kde si prakticky vyzkoušeli práci s tablety
napříč všemi hodinami včetně výtvarné výchovy
a pracovních činností. V tomto školním roce
pracovali žáci 5. třídy pod vedením pana Petra
Sedláčka na tvorbě naučné stezky ve Vítkově.
Při této příležitosti se dozvěděli, k čemu slouží
autorská práva a jak se vyhnout jejich zneužití.
Poté následoval „brainstorming“, kdy žáci
přemýšleli o významných místech, stavbách,
přírodních památkách, ale také o osobnostech
Vítkovska. Výstupem této práce pak byla
tabule naučné stezky Vítkova. Protože cílem
tohoto projektu je podpora a využití moderních
technologií při výuce, předvedli žáci 1. třídy
možnosti využití tabletů v hodině čtení pomocí
skládání slabik, slov a vět. Na projektu se podílelo
cca 90 žáků školy, byl ukončen 24. 11. 2014
závěrečnou konferenci v Malé Morávce, kde
došlo k jeho zhodnocení.
Dáša Kalužová

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Talnet a návštěva Ústavu
molekulární a translační medicíny
Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci
Talnet aneb projekt pro rozvoj nadané a zvídavé mládeže tentokrát uskutečnil ve
spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého T-exkurzi, která se konala
10. 12. 2014 v Olomouci, přímo na akademické půdě Ústavu molekulární a
translační medicíny. T-exkurze je jednou z mnoha aktivit Talnetu, která nabízí
jedinečnou možnost poznat blíže určité prostředí, pracoviště atd. a dopomoci tak
rozvoji zájmů žáků středních a základních škol.
Již samotný název T-exkurze byl sám o sobě velmi poutavý – Za tajemstvím
nádorových buněk. Po našem příjezdu se nás ujali zkušení pracovníci ústavu,
kteří se o nás po celou dobu návštěvy starali a kteří nás postupně seznamovali
s problematikou různých pracovišť. Sami jsme si mohli vyzkoušet některé
pracovní postupy a byli jsme obeznámeni s pracovní náplní do nejmenších
detailů od chemických pokusů až po cytogenetická pracoviště s nejmodernějšími
technologiemi.
Byl jsem velmi překvapen zejména množstvím moderní techniky a samotným cílem
pracovníků, kteří se usilovně snaží vytvářet inovace v oblasti léčení nádorových
nemocnění. T-expedice na mne velmi zapůsobila, zcela předčila má očekávání.
Ústav molekulární a translační medicíny má velký potenciál a já si dovolím popřát
všem pracovníkům mnoho štěstí a věřím, že se jim podaří dosáhnout mnoha
vědeckých úspěchů.
Vít Mužík
septima
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VÝSTAVA ŘEMESEL VE VÍTKOVĚ
A POLSKÝCH KALETÁCH
V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt
CZ.3.22/3.3.04/13.04091, název mikroprojektu „POZNÁVÁME
ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ“ se
uskutečnila 24. října v kulturním domě Výstava lidových řemesel.
Žáci škol vystavovali své práce z různého materiálu a různých
technik. Byla představena např. malba na sklo, keramika, pletení
z pedigu a papíru, tvorba dřevěných hodin a sádrových odlitků,
drátkování, aj. Z řemeslníků své dílo ukázal p. Kanaloš z Rožnova
pod Radhoštěm (držitel certifikátu tradičního řemesla České
republiky), který vydlabává dřevěné nádoby. Dále pak byly na
výstavě prezentovány keramické výrobky p. Orlíkové, perníkářství
p. Goralčíkové, košíkářství p. Novákové, drátkování p. Chroustové,
kovářství p. Červinky a textilní výrobky p. Jamerové. Byly zde
rovněž vystaveny historické pomůcky a nářadí, které byly zapůjčeny
z Vodního mlýna Wesselsky. Vernisáž zahájila p. ředitelka Mgr.
Váňová, spolu s polskými a slovenskými hosty a panem starostou
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města Vítkov Ing. Pavlem Smolkou. K dispozici byly návštěvníkům
výstavy rovněž tištěné brožury v českém i polském jazyce. Pro
polské účastníky výstavy byla připravena návštěva aquaparku
v Bruntále. Výstava žákovských prací byla pro veřejnost přístupná
do 7. 11. 2014.
21. listopadu vycestovalo 40 žáků a 3 pedagogové do polských
Kalet na Výstavu řemesel do polských Kalet. Na výstavě byly
rovněž vystaveny výrobky, které vyráběli žáci škol během celého
projektu. Výstava byla připravená v prostorách základní školy, kde
byly pro české žáky připraveny také praktické dílny, kde si mohli
vyzkoušet svou zručnost. Ručně malovali baňky, vyráběli vánoční
zápichy z polystyrenových koulí a vyzkoušeli si výrobu květin
z krepového papíru. Pro české účastníky výstavy byla odměnou
návštěva aquaparku v Tarnowskich Gorach.
Jana Kravčíková
koordinátor projektu
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj „Překračujeme hranice“.

Putovní výstava „Příběh kapky“ ve Vítkově
Již pátým rokem putuje po naší republice výstava „Příběh kapky“,
která připomíná život a dílo českého vědce Jaroslava Heyrovského
(1890 - 1967), nositele Nobelovy ceny za chemii (1958), který v roce
1922 objevil a následně rozvinul polarografickou metodu.
Čtrnáctou zastávkou výstavy ve dnech 24. 10. až 2. 12. 2014 bylo
i město Vítkov. Výstava se skládá z fotografií a dokumentů o životě
a vědecké práci Jaroslava Heyrovského, rozšířených o přístroje
a ukázky z rozličných publikací týkajících se polarografie.
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2014 výstavu žákům Základní
školy a gymnázia Vítkov přiblížila jedna z jejích autorek Ing.
Květoslava Stejskalová, CSc., pracovnice Ústavu fyzikální chemie
J. Heyrovského AV ČR, která se tak snažila propagovat činnost
vědců svého ústavu a popularizovat přírodní vědy středoškolským
studentům i žákům základní školy v našem městě.
Žáci na výstavě zhlédli nejenom panely věnované rodině, dětství,
mládí a studiu Jaroslava Heyrovského, vzniku polarografie, ale také
viděli několik typů polarografů. Dozvěděli se, jak takový polarograf
funguje, z jakých základních částí se skládá, k čemu slouží, i to, že přístroj, který Jaroslav Heyrovský sestrojil s pomocí japonského
vědce Masuzó Šikaty, nemohl patentovat na Úřadu průmyslového vlastnictví z důvodu „nedostatečného využití přístroje“, čehož využili
v Americe, kde byl tento přístroj patentován. Výstava tak přitažlivým způsobem návštěvníkům představila život a práci československého
vědce - Jaroslava Heyrovského.
Myslím si, že díky putovní výstavě „Příběh kapky“ jsme se dozvěděli řadu důležitých i zajímavých informací, které jsme o tomto
průkopníkovi polarografie doposud nevěděli.
Tomáš Vašátko, oktáva

ZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

Ve dnech 1. - 5. prosince 2014 se šest dvojic žáků gymnázia zapojilo do charitativní akce nazvané „Zimní srdíčkové dny“, kterou
pořádá organizace Život dětem, o. p. s.
Ve Vítkově, Podhradí, Klokočově, Březové, Větřkovicích, Fulneku, Budišově nad Budišovkou a Opavě nabízeli lidem ke koupi vánoční
CD Srdci blíž a magnetky.
Sbírka pomáhá vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči rodičů. Slouží na zakoupení různých
rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy,
rehabilitačních pobytů apod. Studenti vybrali 6.020 Kč (prodali 37 CD a 139 magnetek).
Chtěl bych poděkovat všem, kteří na sbírku přispěli, ale také našim dobrovolníkům, bez nichž by se sbírka nemohla uskutečnit.
Miroslav Bučánek
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Sportovní úspěchy školy
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ LIGY SPORTU
Vždy na přelomu listopadu a prosince se sjíždí do Opavy 10
nejlepších sportovních škol okresu Opava. Nám se to letos povedlo
v kategorii žáků 1. stupně, když jsme obsadili osmou příčku. Pro
ocenění si tak mohli na slavnostní pódium vystoupit Petr Smolka,
Dorota Šostá a Alexandra Zdráhalová.
PŘEDVÁNOČNÍ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Okresní finále ve skoku vysokém – Vánoční laťka se konalo v hale
Tyršova stadionu v Opavě. Naši mladší chlapci obsadili 5. místo
a v jednotlivcích jsme měli na třetím místě Martina Kudelu (146cm).
Dalšího skvělého výsledku dosáhl Matyáš Jersenský v kategorii
starších žáků, když výkonem 170 cm obsadil v jednotlivcích také
3. místo. Mezi děvčaty skončila nejlépe Eliška Tvrdá, která
překonala laťku ve výšce 130 cm. Družstva chlapců a dívek vedli
na soutěži Mgr. Renáta Šťastná a Mgr. Petr Molek.
Družstvo chlapců ve složení D. Rychlík, M. Zatloukal, D.Dimitrov
obsadilo 2. místo v okresním finále stolního tenisu středních škol.
Po třech vítězstvích ve skupině jsme podlehli SŠT Opava 4:3.
Finále bylo dramatické do poslední chvíle.
Družstvo chlapců z 8. a 9. tříd ZŠ a z 1. a 2. ročníku gymnázia
skončilo na 5. místě v okresním finále v basketbalu.

Družstvo výběru dívek ZŠ skončilo na 4. místě v okresním finále
halové kopané. O lepší umístění nás připravila slabší koncovka,
i když šancí jsme měli hodně a herně jsme nezklamali.
PODZIMNÍ FOTBALOVÉ TURNAJE
Během školního roku probíhá mnoho fotbalových turnajů. V prvé
řadě je to Coca-Cola cup, což je tradiční velký fotbal. Hoši již
v říjnu úspěšně postoupili z kvalifikačního kola přes ZŠ Vítkov nám.
J. Zajíce, ZŠ Budišov nad Bud. a ZŠ Dvorce. V dalších kolech jsme
obsadili v krajském kole nepostupové 2. místo. Děvčata hrála pro
menší počet týmů rovnou první kolo. Vylosovaným soupeřem se
stala ZŠ Odry, kterou děvčata po zodpovědném výkonu porazila
2:0. Postupují do druhého kola, které se koná v dubnu 2015.
Soupeřkami budou výběry ze ZŠ Kopřivnice a ZŠ Stěbořice.
Dále proběhl turnaj hochů v halové kopané, který se od tradičního
futsalu liší míčem a velikostí branek. V pětičlenné skupině nechali
hoši (6. - 7. třídy) za sebou ZŠ Vrchní a ZŠ Šrámkova Opava.
Nestačili na ZŠ Kylešovice a ZŠ Neplachovice. Umístili se na třetí
příčce. Halovou kopanou si vyzkoušely taktéž dívky v kategorii SŠ.
V Opavě se po vyrovnaných zápasech umístily na čtvrté příčce.
Všem blahopřejeme!

VÍTKOVSKÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY MĚSTA - ROČNÍK 2014-2015
Letošní už 19. ročník Vítkovské ligy v malé kopané se pomalu, ale jistě dostává do svého finále. V sobotu 3. ledna 2015 proběhnou
ve velké tělocvičně ZŠaG za účasti z Vítkova, Opavy, Litultovic, Jakubčovic, Hradce nad Moravicí, Budišova nad Budišovkou, Otic
a Větřkovic zápasy, které určí s konečnou platností osm týmů postupujících do play-off a celkové pořadí jednotlivých týmů v základní
části ligy.
O týden později 10. ledna 2015 pak nejdříve dopoledne proběhnou čtyři čtvrtfinálová utkání hraná 2x15 minut. Poražení se pak utkají
o 5. až 8. místo, kdy ještě tým na 5. místě bude ohodnocen zvláštní cenou. Asi kolem 14:00 začnou semifinálové boje. Poražení se utkají
o třetí místo a pak již bude jen velké finále, které, doufejme, přinese větší drama, než tomu bylo v minulém ročníku. Tým FC Chodníčková,
který obhajuje loňské celkové prvenství, tehdy drtivě porazil tým Hradce nad Moravicí.
Poslední dva turnaje ligy a zejména finálové boje budou probíhat již v rámci celoročního projektu oslav devadesáti let sportu a tělovýchovy
ve Vítkově.
Rozpisy, aktuální výsledky a další informace o lize byly a průběžně jsou dostupné na internetových stránkách TJ Vítkov a také ve skříňce
FO TJ Vítkov.
Na oba dny je zajištěno občerstvení, takže přijďte, fanděte a podpořte své favority.
Za organizátory ligy vás zvou Václav Vašátko a Karel Špok
V uplynulém měsíci se mládežnická družstva TJ Vítkov zúčastnila halových turnajů pořádaných OFS Opava v opavské víceúčelové
hale. Všechna družstva – starší žáci (ved. Z. Vacula), mladší žáci (ved. M. Bek), starší přípravka (ved. K. Špok ml.), mladší přípravka
(ved. J. Jakubec) obsadila shodně sedmá místa z deseti účastníků.
Výběr hráčů TJ Vítkov a Tatranu Jakubčovice narozených 1998
a mladších (kategorie mladší dorost - vedoucí J. Jakubec) se
zúčastnil pod hlavičkou Tatranu Jakubčovice turnaje v Novém Jičíně,
který pořádal OFS N. Jičín. Výběr v prvním utkání prohrál s divizním
N. Jičínem 0:1, ale posléze porazil 2:1 Bílovec, 4:2 Bartošovice
a 2:1 Jeseník. V posledním utkání, které naštěstí již nemohlo ovlivnit
umístění, scházelo nasazení, výběr prohrál s Frenštátem, který hraje
krajský přebor, 0:5. Jelikož divizní Nový Jičín nemohl postoupit, výběr
obsadil 1. místo a společně s Bílovcem a Jeseníkem postoupil do
meziokresního semifinále, ve kterém se 1. 2. 2015 utká ve Smilovicích
s nejlepšími týmy okresu Frýdek – Místek o postup do krajského finále.
Fotbalový oddíl přeje všem v roce 2015 hodně zdraví a úspěchů
- nejen sportovních.
Za fotbalový oddíl TJ Vítkov
Josef Jakubec
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Vánoční čas jsme zahájili první adventní neděli, kdy jsme
v sokolovně připravili program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Učili
jsme se zdobit vánoční perníčky, motali jsme vánočky a vyráběli
adventní věnce a svíce. Děti si vyráběly vánoční přáníčka a na
ozdobení stromku balily velké dárky. Také paní Brožková, Satková,
Hráčková a Oršová přijely, aby nás naučily ruční výrobě vánočních
ozdob. Díky slečně Hrtoňové se mohli dospělí i děti naučit
nádherně balit dárky. To vše bylo podbarveno vůní medoviny,
kterou manželé Brožkovi dávali ochutnávat převážně tatínkům,
ale učili též děti vyrábět si z vosku ozdoby. A právě pro ně byla
připravena pohádka Pavla Vaňáska Zlatá kuželna a po pohádce
jsme se všichni sešli před sokolovnou, kde na krásný smrk děti
zavěsily dárkové balíčky a odpočítáváním rozsvítily první vánoční
strom v Klokočově. Atmosféra v sokolovně byla úžasná, provoněná
nejen jehličím, medovinou, ale i perníkovým kořením. Ten, kdo si
upletl vánočku, tak si ji také upekl a odnesl domů.
A neutekl ani týden a v pátek už chodili po Klokočově Mikuláši,
andělé a čerti. Do Klokočova přiletěly dvě skupiny, aby stihly
dětem nadělit mikulášskou nadílku včas, než půjdou spát. A jelikož
děti byly hodné, zarecitovaly krásné básničky, některé zazpívaly
písničky, tak všem Mikuláš a anděl předali balíčky se sladkostmi
a ovocem nebo jim je zanechali za vraty domů. No a čerti? Ti
odešli s prázdnými pytli, protože všechny děti byly hodné, a ty co
přiznaly, že malinko zlobí, slíbily, že příští rok již budou poslouchat
rodiče.
Vánoční čas jsme zakončili již tradičním třetím vánočním turnajem
v sokolovně ve stolním tenisu. Jak turnaj dopadl vás budeme
informovat příště.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem „sokolníkům“, kteří
pomáhali nejen při všech činnostech, při rozsvícení stromu, ale
i obdarování dětí 5. prosince, a nelehký úkol čekal i naše
sportovce v přípravě turnaje. Ani je všechny nevyjmenovávám, ale
v Klokočově všichni dobře vědí, kdo se jim každoročně, dobrovolně
a ve svém volném čase, věnuje.
Těm všem za Klokočováky patří velké poděkování, bez nich by
spolkový život nemohl být.
Za TJ Sokol Klokočov Šárka Petrtýlová
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Rozhovor s Jitkou Jakubíkovou
Většina lidí, kteří paní Jakubíkovou znají, asi ví, že je ředitelkou
ZŠ na nám. J. Zajíce 1, přísp. org. Někteří vědí, že jejím velkým
koníčkem je kynologie. Ale asi málokdo ví, že pomáhá MP Vítkov
a jiným organizacím, aby vyhození a zatoulaní psi našli nový domov.
Položili jsme jí několik otázek, aby nám své aktivity přiblížila.
Kolik let už máte doma psy a jak jste přišla k tomu prvnímu?
Prvního psa mi manžel pořídil v roce 1993. Bylo to malé štěňátko
německého boxera. A tak nějak mě postavil před hotovou věc
se slovy: Dneska přivezou to štěně, o kterém jsem ti říkal ...
Podotýkám, že já jsem žádného psa nechtěla :-).
Jak jste přišla na to, že chcete pomáhat opuštěným psům?
Asi osud. V březnu loňského roku jsem u nás před domem viděla
pobíhat pejska. Toho jsem odchytila, nakrmila a večer jej předala
na MP ve Vítkově. Současně jsem se rozhodla, že jej budu chodit
venčit a pokusím se mu najít nový domov.
Bima, jak jsem svého nalezence pojmenovala, jsem nafotila,
vytvořila mu video a zveřejnila všude, kde se dalo. Bim díky tomu
asi po 3 týdnech našel nový domov.
Pak už jsem nad tím neuvažovala. Dělala jsem to, co jsem
považovala za vhodné či nutné udělat. Navíc už dnes je zřejmé,
že to má smysl. Představa, že náš adoptovaný Dan strávil
v záchytném kotci 10 měsíců… 10 měsíců měl jen 1x denně
kontakt s lidmi v podobě krmení a čištění kotce. A jinak byl celé
dlouhé hodiny sám. A to jsou na tom mnozí mnohem hůř.
Důvod, proč jsem se tedy rozhodla pomáhat zvířatům, je ten, že
existuje tolik lidí, kteří jim ubližují.
V jakých organizacích, které se zabývají záchranou opuštěných
psů, se angažujete? Jsem poměrně v úzkém kontaktu se členy
Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat a sdružení Tety
v akci.
Jakým způsobem? Jde převážně o sdílení pejsků, kteří jsou
v dočasné péči či v útulcích, v případě potřeby telefonické
konzultace.
Nejvíce spolupracujete s MP Vítkov. Jak jim pomáháte?
Naše spolupráce prošla jistým vývojem. Dnes to funguje tak, že
každého nově odchyceného pejska nafotím a vytvořím letáček
pro zveřejnění ve vitrínách. Fotky pak dám na FB útulku a sdílím.
Pokud se ozve zájemce, snažím se jej prověřit, aby šel pejsek
do dobrých rukou. Když je vše v pořádku, zkontaktuji je s MP,
která zajistí formality. Je - li potřeba, jdu zájemcům, po dohodě
s vedoucím MP, psa ukázat nebo i vydat.
Musím ale dodat, že mám kolem sebe lidi, kteří jsou ochotni mi
pomáhat. Hlavně s venčením – zvlášť když bylo v záchytných
kotcích více pejsků najednou. Tímto bych jim chtěla poděkovat
zejména Janě Ondrejášové, která kromě venčení byla ochotná vzít
některé menší pejsky i domů na vykoupání a odblešení, nebo Jiřce
Chudiové.
Víte kolika psům z Vítkova a okolí jste pomohla najít nový
domov? Nějaký zajímavý příběh některého z nich? Vybrat jeden
příběh je dost těžké. Tak zkusím výčet – nejdříve to byl kříženec
border kolie Bim, ten zůstal ve Vítkově. Potom labrador Dan – ten
je u nás. Štěněcí holčička křížence labradora, dnes Bessy - ta je
se svou lidskou smečkou v Opavě. Malý, asi dvoukilový pejsek
nalezený v Nových Těchanovicích, kterému veterinář nedával
ani moc šancí na přežití – jak byl vyhublý a plný parazitů, si dnes
užívá ve společnosti vlkodavky Agátky a dalších psích kamarádů
nedaleko Prahy a jmenuje se Alfík. Dalmatin Kevin, o kterém
jsem zjistila celý příběh (majitelé se ho prostě zbavili a po úraze
jej opustili na Francově u ohrady), se má skvěle nedaleko Opavy.
Hnědý kříženec Ben odchycený na Podhradí pomocí uspávací
pistole, protože byl příliš plachý – si užívá s novou paničkou

v Praze. Hraje si v parku s psími kamarády a hrozně rád sedí
v tramvaji na klíně – hlavně u okna. Odchycený labrador Dante, jak
si jej pojmenoval nový páníček, si užívá procházek po Jeseníkách.
Potom ještě malý hnědočerný psík – ještě štěně, které dostalo
jméno Deny a našlo domov taky tady ve Vítkově. Úplně naposled
to byla malá fenečka, kterou jsem pojmenovala Blacky. Žije pár
kilometrů od Vítkova a má za kamarádku fenku NO. Takže zatím
jich bylo, myslím, devět.
Jaký je rozdíl mezi adopcí psa a dočasnou péčí? Pěstouni,
neboli dočasná péče, jsou lidé, ke kterým se na přechodnou dobu
umísťují zvířata (zejména psi a kočky). V průběhu jejich pobytu
u pěstounů se jim hledá nový domov. Tato forma pomoci je vhodná
zejména pro lidi, kteří se nechtějí uvázat na několik let, ale mají
zvířata rádi a příležitostně pomohou akutním případům zvířat.
Veškeré náklady spojené s pěstounstvím, s výjimkou veterinárních
výloh, si hradí pěstoun sám. Veterinární náklady hradí organizace,
pod jejichž záštitou zvířátko je. V případě, že by se někdo u nás
ve Vítkově chtěl stát pěstounem, může kontaktovat mě nebo přímo
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat.
V případě, že někdo zvířátko adoptuje, stává se jeho majitelem
a přebírá za něj veškerou zodpovědnost.
Poraďte prosím lidem, kteří by si chtěli „adoptovat“ psa
z útulku, kde mají hledat nebo na koho se obrátit. Pokud mají
zájem o některého psa, inzerovaného u nás ve Vítkově, mohou
kontaktovat Městskou policii, popřípadě mě – prostřednictvím
FB stránek psího útulku ve Vítkově. Pokud chtějí pejska odjinud,
musejí kontaktovat konkrétní útulek či spolek. Město Vítkov adopce
psů z útulku a záchytných kotců podporuje tím, že je majitel po
dobu jednoho roku osvobozen od poplatků za psa.
Říká se, že útulky v ČR praskají ve švech díky špatné
propagaci (málo inzerátů, informacích na sociálních sítích
atd.). Jak to vidíte vy? Vidím to naprosto stejně. Útulky, které
spolupracují s dobrovolníky, propagují, inzerují, sdílejí… mají
mnohem častější adopce svých svěřenců. Nejhorší je to v útulcích,
jejichž provozovatelé mají příspěvky od města za „kus“ psa na den.
Je pak zcela logické, že v takovém případě nemají provozovatelé
zájem zvířatům najít nové domovy. Čím více jich mají, tím větší
příjmy. Zájmy umístěných zvířat jdou pak mnohdy stranou.
Děkuji paní Jakubíkové, že si na náš rozhovor udělala čas. Po
Vánocích se zase nejspíš útulky a záchytné kotce budou plnit
nechtěnými nebo nevhodnými „vánočními dárky“. Tak prosím
pořádně zvažte, jestli je živý tvor to nejlepší pod stromeček… Ať
mají tito lidé co nejméně práce.
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Z OKNA VLAKU
Romantickou lokálkou údolím tří řek

Trať ze Suchdola nad Odrou do Budišova nad Budišovkou patří
k našim nejkrásnějším lokálkám. Vede malebnou zvlněnou krajinou
a zalesněnými údolími tří řek.
Po 39 kilometrů dlouhé trati ze Suchdola do Budišova jezdí vlaky
od začátku října roku 1891. Řada stanic a zastávek této lokální
tratě, kterou v jízdním řádu najdete pod číslem 276, jsou dobrým
výchozím bodem pro pěší túry, výlety na běžkách i cyklotoulky.
Z Mankovic se můžete vydat třeba do Hynčic a navštívit rodný dům
zakladatele genetiky J. G. Mendela s muzejní expozicí. Údolím
řeky Odry vás dopraví vlak do města Odry, kde začíná a končí
takřka dobrodružná naučná stezka Stříbrný chodník, seznamující
s historií těžby stříbronosných rud v okolí. To u zastávky Heřmánky
odbočuje vlak do půvabného údolí říčky Čermné, které je v sezoně
rájem houbařů a sběračů lesních plodů. Přes zastávku Klokočov
dojedete do města Vítkov. Na místním hřbitově můžete zapálit
svíčku na hrobě zdejšího rodáka Jana Zajíce, který se upálil v roce
1969 na protest proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. A jestli
dojedete údolím říčky Budišovka až na konečnou, v Budišově nad
Budišovkou si nenechte ujít návštěvu Muzea břidlice s poutavou
expozicí věnovanou nejen těžbě této horniny, ale také zajímavé
historii města. Zdatnější výletníci se mohou z Budišova vydat
po červené k nedaleké zřícenině hradu Vildštejn nebo po modré
značce ke vzdálenější Červené hoře. Nemáte-li toulavé boty,
nevadí. Jízda po této trati je sama o sobě cestovatelským zážitkem.
Z okna vlaku je na co se dívat.
Místo nacistické zlovůle
Za Suchdolem nad Odrou, kde lokálka uhýbá od souběžně vedoucí
hlavní tratě směrem na Mankovice, bylo nacisty 19. ledna 1945
vyhozeno z vlaku 47 těl umučených politických vězňů. Po válce
byli důstojně pohřbeni na místním hřbitově. Tragickou událost
připomíná na suchdolském nádraží pamětní deska.
Oderská rybniční soustava
Za Mankovicemi, ještě než vlak dojede do stanice Odry, můžete
spatřit z okna vlaku za řekou a silnicí soustavu Oderských rybníků.
Trněný, Travný, Emauzský, Vráženský rybník a rybník Cíp se
využívají především pro chov kaprů. Jde ale také o významnou
lokalitu, kde žije velké množství vodního ptactva.
Jeden z největších kamenolomů
V Jakubčovicích nad Odrou projíždějí vlaky kolem kamenolomu,
který patří co do objemu těžby k největším u nás. Těží se v něm
stavební kámen – drob. V roce 1876 ho založil Emil Telstchik
a kamenina se využívala i na stavbu železnice. Za druhé světové
války v kamenolomu pracovali vojenští zajatci, pak až do 60. let
trestanci.
Po Stříbrném chodníku
Od nádraží v Odrách se můžete vydat po modré turistické značce
na začátek naučné stezky Stříbrný chodník. Ta je dlouhá 7,5 km
a má 13 zastavení. Průvodce naučné stezky získáte v městském

informačním centru. Tabuli prvního zastavení, která se nachází na
cestě k výletnímu areálu U Spurného, zahlédnete z okna vlaku.
Vítkovská katedrála
Štíhlá věž novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie je
vidět zdaleka. Tzv. vítkovská katedrála byla postavena v letech
1909 až 1912, vysvěcena ale až roku 1918. Hlavní oltář má být
údajně vyrobený z vítkovského lipového dřeva. Cennou památkou
jsou kostelní zvony. Největší z nich – zvon sv. Josef – byl odlit
v roce 1630.
Budišovská svatyně
Dominantou Budišova nad Budišovkou je pozdně barokní
kostel Nanebevzetí Panny Marie, dostavěný v roce 1755. Kvůli
nedostatku financí byly ale věže kostela dlouhou dobu jen
provizorně zastřešeny. K jejich dokončení došlo teprve v létě roku
1912. Monumentální dvouvěžový chrám nelze přehlédnout.
Dámy a pánové, je nám nesmírnou ctí vás již po třetí pozvat
na
stand - up comedy
v pátek 6. února od 20:30

NA STOJÁKA
LIVE,
kde pro vás tentokrát vystoupí Lukáš Pavlásek, Ester
Kočičková a Petr Vydra
Vstupné v předprodeji: 190 Kč, na místě: 250 Kč
Předprodej v Informačním centru města Vítkova
Balaton - Vítkov
SLUNA Opava
Pekařství Bílčice, Budišov nad Budišovkou
Nábytek OVČAČÍK, ODRY
Trafika ve Fulneku na náměstí
Po vystoupení pokračujeme afterparty, během níž pro vás
zabuší do bicích speciální host MIKA RONOS, účastník ČS
má talent, host na turné Lucie Bílé a také vítěz Big Drum
Bonanza 2014
Bar s obsluhou zajištěn, opět stolová úprava. Afterparty se
zúčastní i účinkující.
Kulturní dům otevřen od 18 hodin.
Po zakoupení vstupenky si prosím rezervujte stůl dle počtu
osob na tel. 728 819 742, email: atcbalaton@seznam.cz, nebo
na FB.

KALENDÁŘ AKCÍ
8. 1.
14.30 hod.
9. 1.
17.00 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
MALÉ SPORTOVNÍ OHLÉDNUTÍ
Výstava u příležitosti 90 let od založení
tělovýchovy ve městě
Malý výstavní síň KD Vítkov
Výstava potrvá do 15. února

Otevřeno každou středu 16 - 17 hod.
10. – 11. 1.

KARATE SOUSTŘEDĚNÍ
Víkendové soustředění dětí z kroužků Karate
I. a II. Děti se naučí novým technikám a upevní
již získané dovednosti v předpřípravě na
páskování.
Akce SVČ Vítkov

Nabídka akcí

STRANA 16

LEDEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ
13. 1.
16:30

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SPOJENÉ S
TĚŽBOU BŘIDLICE V NAŠEM KRAJI
Přednáší Petr Zahnaš
Vstuopné: 20 Kč
Městská knihovna Vítkov

17. 1.

ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ
Sraz na vlak. nádraží ve Vítkově v 9.45 hod.,
příjezd zpět do Vítkova v 18.00 hod.
S sebou: plavky (ne bermudy), jídlo a pití na
celý den, ručník, 10 Kč na šatnu. Cena zájezdu
200 Kč. Platí se až na vlakovém nádraží.
Přihlášky na tel. číslech: 732 607 373,
604 357 609
Akce SVČ Vítkov

20.1.
16:30

ČÍNA
Cestopisná přednáška Blanky Váňové
Městská knihovna Vítkov
Vstupné: 20 Kč

21. 1.
14.00 hod.

TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
V LEŽE I VE STOJE
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, v
sokolovně turnaj ve střelbě ze vzduchovky.
S sebou sportovní obuv. Na nejlepší střelce
čeká diplom a sladká odměna.

21. 1.
16.00 hod.

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

24. 1.
16.00 hod.

POUŤ S KAPIČKOU - TRADIČNÍ SETKÁNÍ
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Kapacita omezena, účast nutno potvrdit tel: 556 300 190, e-mail: sosta@vitkov.eu
Vstupné: 20 Kč/dítě

24. 1. 2015
20.00 hod.

SPOLEČENSKÝ VEČER K ZAHÁJENÍ
OSLAV 90 LET TĚLOVÝCHOVY VE VÍTKOVĚ
Kulturní dům Vítkov

27. 1.

ENKAUSTIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
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Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

16.00 hod.

Tato technika je velice jednoduchá a zvládne ji
opravdu každý. Jde o nanášení vosku
horkou žehličkou a tím vzniknou zajímavé
abstraktní obrázky. Zájemci hlaste se předem
z důvodu zajištění pomůcek (tel: 553 038 200,
mob: 732 607 373). Cena akce: 180 Kč (v ceně
je zahrnutý veškerý materiál, domů si odnesete
hotové obrázky).
Akce SVČ Vítkov

30. 1. – 31. 1.

DETEKTIVNÍ VÍKENDOVKA V SVČ
Nástup v 7: 00 hod - 8.30 hod. v SVČ. S
sebou spací pytel, polštář, hygienické potřeby,
přezůvky, pyžamo. V malém batůžku budou mít
děti jídlo a pití na celý den. Páteční večeři a
sobotní snídani zajistíme. Tentokrát nás čeká
nelehký úkol, protože budeme pátrat a hledat
tajné šifry a indicie, které nás povedou k
nalezení tajné mapy. Kdo má odvahu, ať se
přihlásí ve Středisku volného času Vítkov.
Cena: 75 Kč.

30. – 31. 1.

SOUSTŘEDĚNÍ POČÍTAČOVÝCH KROUŽKŮ
Další soustředění animátorů a programátorů
SVČ, tentokrát s citlivými tématy, která
se týkají Vítkova a jeho okolí. Výstupy budou
opět k vidění na www stránkách SVČ Vítkov
v sekci Kroužky > Počítačový animátor &
programátor. Soustředění bude probíhat na TZ
Klokočov.

31. 1.
14.00 hod.

BĚŽKY NEBO PĚŠKY
Výlet na běžkách nebo pěšky po okolí Vítkova
a posezení s kapelou Kavalerie.

SVČ připravuje:
Od 9. 2. – 13. 2. připravujeme pro děti týdenní sportovní pobyt
v SVČ. Vyhlašujeme týdenní stop nudě a lenošení. Podrobnější informace o pobytu budou od 15. ledna na našich webových
stránkách: www.svc-vitkov.cz.
19. 6. – 28. 6. 2015
ITÁLIE – OZDRAVNÝ POBYT
SVČ nabízí posledních 10 míst na 10denní ozdravný pobyt v jižní
Itálii, oblast Gargano. Pobyt je určen dětem a mládeži od 16 – 22
let, dospělým i seniorům. Cena od 4.600 Kč/os., v ceně je zahrnuta doprava autobusem Vítkov - Mattinnata a zpět, polopenze,
ubytování, služby zdravotníka a českého delegáta. Více na www.
svc-vitkov.cz či na tel. 605 551 136, Medunová.

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.. le
ledna
dna 2015 v 09: 00 ho d in

