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Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR ve Vítkově
Ukliďme svět - ukliďme česko

Slovo starosty města

Naše město je již více než 20 let členem SMO ČR. Co se pod touto
zkratkou skrývá? Jedná se o celostátní, dobrovolnou, nepolitickou
a nevládní organizaci s názvem Svaz měst a obcí České republiky,
které je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních
opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu
je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují
i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje
více než dva tisíce šest set měst a obcí, a tak hájí zájmy více než
osmi milionů obyvatel ČR.
Jeho nejvyšším orgánem je sněm, který je tvořen všemi členy. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu. Kolektivním statutárním
orgánem je třináctičlenné předsednictvo. Již třikrát jsem byl zvolen
za komoru měst do předsednictva. Mohu tedy na základě osobní
mnohaleté zkušenosti říci, že Svaz hájí zájmy obcí a měst a tím
i zájmy jejich občanů při jednáních na různých úrovních s minister-

stvy a vládou. Jednání zpravidla nejsou jednoduchá,
proto oslovujeme i poslance a senátory a snažíme
se jim vysvětlit své postoje a požadavky, které by
se měly odrazit v přijímaných zákonech. Ne vždy se
nám to podaří, ale máme za sebou i mnoho úspěchů.
Předsednictvo se zpravidla schází v Praze v sídle
Svazu. Jedenkrát až dvakrát ročně se však koná
výjezdní zasedání v různých koutech naší republiky,
a to na pozvání některého ze členů předsednictva.
V závěru loňského roku jsem nabídl možnost uskutečnit dubnové zasedání u nás ve Vítkově, a tak 15.
dubna se v reprezentačním sále našeho městského
úřadu konalo zasedání předsednictva SMO ČR. Většina účastníků přijela již o den dřív, ubytováni byli na
Davidově mlýně. Mnozí byli ve Vítkově a vůbec na
Vítkovsku poprvé.
Mezi hlavní body patřilo projednávání aktuální legislativy, tedy připravovaných zákonů, např. novela
školského zákona má do budoucna uzákonit povinnost přijímat do mateřských škol nejenom pětileté
děti, ale postupně až dvouleté. To by mělo velký dopad na zajištění dostatečných kapacit školek. Dále
jsme se zabývali novelou zákona o státní sociální podpoře, novým
zákonem o zadávání veřejných zakázek a návrhem na úpravu rozpočtového určení daní, kterým by se zvýšil příjem měst a obcí. Svaz
klade důraz zejména na to, aby obce nebyly zatěžovány zbytečnými
agendami a činnostmi a také na to, aby se nezvyšovalo finanční zatěžování obcí a tím se neodčerpávaly prostředky, které mají sloužit
k uspokojování potřeb občanů.
Na závěr bych chtěl sdělit jednu zajímavost. V předsednictvu zasedají i dva bývalí ministři. Armádní generál Ing. Vlastimil Picek, starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, bývalý ministr obrany
ČR. Ministrem pro místní rozvoj ČR byl svého času Mgr. František
Lukl, MPA, starosta města Kyjova a současný předseda SMO ČR.
Pavel Smolka
starosta města
Foto: Lenka Zgrajová

CO SE DĚJE NA NÁMĚSTÍ?

Naše náměstí každý den míjí řada občanů, je středem dění v našem
městě, a proto jsme se mu letos rozhodli věnovat více pozornosti.
Zaměřili jsme se na okolí kašny, kde zůstane vodní prvek zachován
prozatím v původní podobě, jen s malými estetickými úpravami, jelikož realizace vítězného návrhu je z hlediska získání dotačních prostředků prozatím nereálná. Proto byla provedena úprava středové

části včetně obrubníků a chodníčků okolo kašny. Byly odstraněny
dřeviny, které nevyhovovaly z hlediska stáří a celkové dispozice návrhu.
Nový projekt okolí kašny spočívá v ošetření a ponechání dvou tújí,
které byly sestříhány a zbaveny nefunkčních přerostlých částí. Dominantou středové části se stanou platany, které vyhovují požadavkům na městskou zeleň. Platan je strom bez jakýchkoliv alergenů,
snese zasolení půdy, které na náměstí hrozí v zimním období, může
růst v trvalém zadláždění (jako jedna z mála rostlin), má rovněž
rychlou regeneraci i v případě extrémních mrazů, dobře snáší velké
řezy, tvarování koruny i každoroční drobné zásahy. Dle doporučení
odborníka splňuje předpoklad dobrého růstu v daných podmínkách.
Začátkem května budou doplněny nové vzrostlé stromy a keře a vše
bude oživeno kvetoucími rostlinami. Kompozičně a esteticky se vyplní celá lokalita okolí kašny včetně nového zatravnění.
Střed náměstí bude doplněn novými nádobami na okrasné letničky,
ty původní již nevyhovují jak vzhledem, tak funkčností.
Věříme, že se naše náměstí díky těmto změnám stane ozdobou našeho města.
Lenka Sonnková
místostarostka města

Městská policie v březnu 2016
Správnímu orgánu byl postoupen přestupek proti veřejnému pořádku spáchaný znečištěním veřejného prostranství v objektu MěÚ na
nám. Jana Zajíce. 2. března kolem jedenácti hodin dopoledne byli
strážníci přivoláni do budovy městského úřadu, kde se jeden z návštěvníků úřadu vymočil na stěnu a podlahu v chodbičce vedoucí
k toaletám. V muži byl zjištěn 65letý muž z Kružberku, přivolaná
hlídka muži naměřila 1,5 promile alkoholu v dechu. Strážníci muže
po provedení nezbytných úkonů vykázali ven z budovy. Za uvedené
jednání hrozí muži v případě uznání viny pokuta až do výše 20.000
Kč.
Jedenáct krádeží zboží v prodejnách v Opavské a Budišovské ulici
řešili strážníci v měsíci březnu. V osmi případech byly drobné krádeže, kdy se 3 ženy a 8 mužů pokusilo pronést zboží bez zaplacení
přes pokladní zónu, řešeny na místě v blokovém řízení. Ve dvou
případech, vzhledem k trestní minulosti pachatelů přestupku proti
majetku, byly zjištěné skutečnosti postoupeny Policii ČR k prověře-

ní, zda dotyční nebyli v posledních 3 letech odsouzeni či potrestání
pro přečin krádeže.
V devíti případech ve dnech 21. a 23. března přistihli strážníci studenty Střední školy v Opavské ulici ve Vítkově při kouření v areálu
školy. Jelikož kouření v areálu škol je zákonem zakázáno, strážníci
všem studentům ve věku 16-19 let uložili blokové pokuty ve výši 200
Kč.
V areálu skládky TDO v Nových Těchanovicích se 23. března kolem
jedenácté hodiny ranní neoprávněně pohybovali dva muži. Jednalo
se o 62letého občana z Čermné ve Slezsku a 56letého občana Vítkova. Oběma mužům strážníci zakázali další vstup na cizí pozemek.
Za přestupek proti majetku, spáchaný neoprávněným vstupem a pokusem přisvojení si cizí věci, se budou oba zodpovídat u správního
orgánu. V případě uznání viny jim hrozí pokuta až do výše 15.000
Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Činnost Městské policie Vítkov v roce 2015 - ii. část
Městská policie Vítkov disponuje dvěma strážníky, kteří jsou speciálně vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a zvířat a k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2015 bylo v jejich součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 28 zvířat. Z tohoto počtu
je 20 psů, což je o 29 psů méně než v roce 2014. Většina psů se
vrátila zpět ke svým majitelům, některé se podařilo umístit u náhradního majitele. V současné době jsou v záchytných kotcích umístěni
3 psi, u kterých nebyl zjištěn jejich majitel a prozatím se je nepodařilo umístit u majitelů náhradních. Kontrola volného pobíhání psů
na místech, která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří rovněž
k běžným činnostem strážníků. Společně s touto činností je kontrolováno také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy.
V roce 2015 strážníci řešili celkem 39 přestupků nezajištění psa proti
úniku a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti. Oproti roku
2014 to znamená pokles o 33% takových přestupků. Kromě volně
se pohybujících psů řešili strážníci v roce 2015 rovněž 4 případy
pobíhání hospodářských zvířat, která způsobila i škodu na majetku.
Ve 3 případech bylo zjištěno volné pobíhání stáda koz v místní části
Prostřední Dvůr a v jednom případě v Klokočově.
Strážníci Městské policie Vítkov běžně spolupracují s pořadateli různých sportovních či kulturních akcí, při kterých se spolupodílejí na
zajištění veřejného pořádku nebo dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. V roce 2015 se jednalo zejména o dohled při
sjíždění řeky Moravice v části Podhradí, Dni města nebo při akcích
pro děti pořádaných různými organizacemi ve městě. V uplynulém
roce strážníci rovněž spolupracovali s Policií ČR a dalšími složkami
při dohledu nad veřejným pořádkem na pravidelných hudebních akcích typu technoparty, které se konaly na přelomu dubna a května či
v měsíci srpnu v rekreačním středisku Hadinka.
K rutinním činnostem patřila i v roce 2015 spolupráce s jednotlivými
odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem sociálních věcí, odborem správních činností a obecního živnostenského
úřadu, oddělením dopravy a odborem životního prostředí. Městská
policie ve Vítkově rovněž úzce spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově, a to zejména při zajišťování veřejného
pořádku v rámci města, při společných dopravně-bezpečnostních
akcích nebo při pátrání po pohřešovaných osobách i zcizených věcech.
Během služebních obchůzek se strážníci v roce 2015 zaměřovali
rovněž na sledování různých závad ve městě Vítkově a jeho místních částech, které po vyhodnocení předávali příslušnému orgánu
ke sjednání nápravy. Jednalo se především o různé výtluky ve vozovce, propadlé kanalizační vpusti, poškozené chodníky nebo dopravní značky.
V letních měsících roku 2015 používali strážníci při hlídkové činnosti
na území města služební jízdní kola. V rámci cyklohlídek bylo najeto
celkem 219,5 km (274 km v roce 2014).

V měsících březnu až listopadu roku 2015 využívali strážníci zařízení pro měření rychlosti vozidel ProLaser III s dokumentačním příslušenstvím. Měření rychlosti vozidel a ukládání pokut za překročení
rychlosti vozidel umožňuje strážníkům zákon o provozu na pozemních komunikacích. Obecní policie tuto činnost vykonává výhradně
na místech schválených Policií ČR. Celkový počet hodin měření
v jednotlivých měsících nepřekročil 10 hodin pracovní činnosti strážníků (celková doba při této činnosti v roce 2015 činila 81,5 hodiny).
Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci bylo zaznamenáno
celkem ve 366 případech. Z tohoto počtu bylo zaznamenáno 320
případů překročení nejvyšší povolené rychlosti o méně než 20 km/h,
ve 46 případech bylo zaznamenáno překročení povolené rychlosti
o více než 20 km/h. Na této statistice se v 19% případů podíleli vítkovští řidiči.
Městská policie Vítkov v souladu s občanským zákoníkem spravuje
agendu ztrát a nálezů, přičemž nálezy přebírá, uchovává a vydává
zpět jejich majitelům nebo jiným orgánům, které jsou příslušné k převzetí věcí, nalezených v katastrálním území města Vítkova. Údaje
o nalezených věcech jsou řádně evidovány a průběžně vyhlašovány
městským rozhlasovým systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů
je rovněž umísťován na úřední desce MěÚ Vítkov, informační tabuli MP Vítkov a dále na webových stránkách MP Vítkov. V roce
2015 evidovali strážníci celkem 127 nalezených věcí, z toho v 66
případech (52%) byly nalezené věci vráceny zpět majitelům. Jiným
orgánům bylo předáno celkem 33 nalezených věcí (26%). O 61 nalezených věcí (48%) se jejich majitelé dosud nepřihlásili.

JÍDELNA STŘEDNÍ ŠKOLY
JE OPĚT V PROVOZU
Vážení občané, Střední škola, Odry, příspěvková organizace,
detašované pracoviště Opavská 22, Vítkov oznamuje, že od
pondělí 25. 4. 2016 obnovila provoz školní jídelny v plném rozsahu i pro veřejnost. Jídelníček naleznete v průběhu týdne na
vývěsce před budovou školy a na našich webových stránkách
www.ssodry.cz. Stravu si můžete objednat u vedoucí školní kuchyně vždy ve čtvrtek a pátek v době od 7-9 hodin v její kanceláři (telefon: 723 865 026). Děkujeme za vaši trpělivost v průběhu mimořádné odstávky a slibujeme opět kvalitní a vyvážené
stravování. Nepodléhejte neopodstatněným dezinformacím
a přijďte ochutnat!
Jaroslava Dokoupilová
ředitelka

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
“MISS
MISS POPELNICE“
POPELNICE
VÍTKOV 2016

Změna dopravního značení
v Selské ulici
Na základě žádosti občanů došlo ke schválení změny dopravního značení
u domů č. 943 a 944 v Selské ulici. Jedná se o umožnění vjezdu k těmto
domům (zejména možnost vynesení nákupů a nastoupení či vystoupení osob
z vozidla). Parkování zde povoleno nebude.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Technické služby města Vítkova pod záštitou
vedení města vyhlašují výtvarnou soutěž pro
děti či celé rodiny o nejkrásněji pomalovanou
popelnici.
Občané Vítkova a místních částí pomalují, nazdobí či
jinak výtvarně zkrášlí svou popelnici. Svůj výtvor vyfotí a zašlou na adresu TS Vítkov. Porota vybere několik
nejlepších finalistů dle zaslaných fotografií. Hlasování
proběhne také na webu města Vítkova. Ceny budou
předány přímo u domů výherců.
Projekt má podpořit barevnost města a vytvořit veselejší
atmosféru v šedých ulicích.
Pravidla soutěže:
- zaslání fotografií mailem na adresu
tsvitkov@tsvitkov.cz
- termín uzavření soutěže: 15. 6. 2016,
- každý soutěžící může zaslat pouze 1 fotografii pomalované popelnice,
- soutěžící souhlasí se zveřejněním fotek.
Kontakt:
Martinková Jana, tel: 733 187 437, www.tsvitkov.cz

Statistika za rok 2015
Přehled o počtu obyvatel za poslední léta

Údaje na úseku matriky v číslech

Obec

2013

2014

2015

Vítkov

5 044

4 976

4 922

Jelenice

86

89

Klokočov

484

Lhotka

Jednotlivé údaje

2013

2014

2015

Uzavření manželství

15

17

21

87

- z toho církevních

6

1

3

469

462

2

6

8

73

72

65

- z toho na jiném vhodném
místě

N.Těchanovice

80

79

76

- z toho s cizincem

1

1

0

Podhradí

59

60

58

Osvědčení k církevním
sňatkům

6

1

3

Prostřední Dvůr

100

103

93

2

2

1

Zálužné

46

46

49

Právní způsobilost k sňatku v
cizině

Celkem obyvatel

5 972

5 894

5 812

Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Údaje na úseku ohlašovny v číslech
Jednotlivé údaje

2013

2014

2015

Narodilo se dětí

50

51

59

Přihlásilo se občanů

137

113

181

Zemřelo občanů

72

74

78

Odhlásilo se občanů

143

170

123

Zrušeno trvalých pobytů občanů

18

26

40

BLAHOPŘÁNÍ
Paní Věrka Steckerová ze Zálužného se dožívá v květnu 80. let.
Je nejstarší občankou obce. Aktivně se zúčastňovala se svým
manželem veřejného a kulturního života v Zálužném. Byla dlouholetou členkou družstva požární ochrany.
Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let.
Za rodinu Klementovou Eva Vavrečková.

Jaro v městském lese

aneb hospodaření TS Vítkov na lesním majetku města Vítkova v I. čtvrtletí roku 2016
V roce 2016 je naplánováno podle doporučení lesního hospodářského plánu vytěžit z lesního majetku města Vítkova celkem 2 500
m3 dříví. Od počátku letošního roku do dnešního dne bylo vytěženo
celkem 1160,12 m3 dříví. Výhradně se těžilo pouze dříví napadené kůrovcem a dále pak zlomy a vývraty. Ve sto procentech se tak
jednalo o tzv. nahodilou těžbu. Tržby za prodej dříví činily 1 281 tis.
Kč. Výroba dříví a zejména jeho prodej je obdobně jako v loňském
roce značně ovlivněn pokračujícím masívním usycháním a rozpadem smrkových porostů. Tento jev je zřejmě zapříčiněn změnou
klimatických poměrů. Nabyl již rozsahu kalamity, která zachvátila
nejen oblast Vítkovska, Opavska, Bruntálska a Olomoucka, ale šíří
se i do dalších oblastí ČR. Zvýšená těžba v důsledku zákonných
opatření k eliminaci kůrovcové kalamity má za následek přebytek
nabídky dřevní hmoty na trhu s efektem špatného odbytu a dalšího
tlaku na snižování výkupní ceny. Lidé nezasvěcení do problematiky
často kritizují domnělé drancování lesa, neboť vidí, že tam, kde byl
ještě včera les, je dnes holina. Vidí, jak denně městem projíždí jeden kamion za druhým s vytěženým dřívím, které je dopravováno ke
zpracovatelům. Nelze se těmto názorům divit, neboť tvář lesů v okolí
Vítkova se v krátkém čase radikálně mění.
Jediným opatřením v boji proti kůrovcům (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout lesklý) je včasné vyhledávání, pokácení,
zpracování, případně asanace napadených stromů a rovněž čistota
lesa. Pokud se nezmění klimatické poměry a nebude se stabilizovat
původní úhrn srážek, jako tomu bylo v naší oblasti v minulosti, pak
zřejmě smrk bude u nás bohužel vzácností. Na neštěstí neusychají
pouze porosty v mýtním věku, tedy ve stáří 60 až 80 i více let, které
se dají ještě poměrně dobře zpeněžit, ale kalamita postihuje porosty
ve všech věkových třídách, tedy i ty mladé, ze kterých je hospodářský výnos při jejich nutné obnově nulový nebo spíše záporný. Lesní
majetek města Vítkova tvoří ze 72 % právě smrkové porosty, tudíž
popisovaný problém se jej dotýká ještě intenzivněji. Chřadnutí smrku si jako jedno z protiopatření vyžádalo i nutnou změnu druhové
skladby, kdy smrk je nahrazován jinou dřevinou, vhodnou na daná
stanoviště. Odborný lesní hospodář Ing. Martin Bláha proto navrhl pro letošní jarní zalesňování podstatně snížit zastoupení smrku
v druhové skladbě. Z tohoto důvodu bude na vytěžené holiny v rozsahu 10 ha na jaře vysázeno 30 000 ks buku lesního, 11 700 ks borovice lesní, 3 000 ks dubu letního, 2 250 ks jedle obrovské, 1 600 ks
douglasky tisolisté a pouze 8 600 ks smrku ztepilého. Z uvedeného
výčtu druhové skladby letošní jarní výsadby vyplývá, že oproti doporučení lesního hospodářského plánu se zvýšilo rovněž zastoupení
melioračních a zpevňujících dřevin. Rozsah zalesňovacích prací je
letos čtyřnásobně vyšší než v loňském roce i letech předcházejících.
To je způsobeno zejména tím, že se dotěžují zbylé řediny (porosty
s nízkým zakmeněním) a plocha holin tak skokově roste.

Vítkov vítá nové občánky
Podle počtu narozených dětí a zájmu ze strany jejich rodičů vítá
Vítkov cca třikrát až čtyřikrát do roka nové občánky. Akce se
koná vždy v sobotu dopoledne.
Slavnostní přivítání do svazku našeho města probíhá v reprezentačním sále Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7. Součástí celé akce je krátký kulturní program. Pro vzpomínku na tento den je pro vítaná miminka připraven malý dárek
a pamětní list, pro rodiče kytička. Délka obřadu je cca 20 minut.
Slavnost není určena jen pro maminky a tatínky těch nejmenších, ale také pro prarodiče a ostatní příbuzné.
Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej 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. Na vaši adresu pak bude zaslána pozvánka těsně před konáním obřadu.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Dodavatelem sadebního materiálu se po provedeném poptávkovém řízení stala firma Atro Rýmařov, lesní školka Dlouhá Loučka.
Jarní práce v lese jsou charakterizovány především výsadbou nového lesa. Výsadbu stromků prováděla četa 4 až 5 lesních dělnic
a 1 pracovník na OSVČ. Práce započaly ihned po sejití sněhu, aby
se využila co nejvíce jarní vláha. Zalesňovací práce jsme 20. 4.
ukončili. Podali jsme žádost o dotace na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který podporuje výsadbu melioračních a zpevňujících
dřevin, na částečnou úhradu nákladů nového zalesnění.
Ihned počátkem roku započaly práce na úklidu holin, aby je bylo
možné urychleně zalesnit. Klest z více jak poloviny vytěžených
ploch byl prodán na energetickou štěpku. Uklidili jsme rovněž holiny
vzniklé těžbou v předchozích letech. Tyto práce prováděli pracovníci
z ÚP v rámci veřejně prospěšných prací, kteří vybudovali rovněž
čtyři oplocenky na nově založených porostech se zastoupením jedle
obrovské, douglasky tisolisté a dubu letního v rámci opatření k zabránění škod zvěří. Významným pomocníkem byl při těchto pracích
nový traktor s čelním ramenem, který jsme nedávno na TS pořídili
v rámci dotací pro lesní hospodářství.
Kromě pěstebních prací probíhá v městském lese v souladu s lesním zákonem těžba kůrovcem napadených stromů a souší. Těžbu
provádí ručně dvě pracovní čety na OSVČ. Vytěžené dříví se přibližuje na vývozní místa šetrně pomocí koní, aby se co nejméně
poškodilo případné přirozené zmlazení. Dále se na odvozní místa
dříví přibližuje lesním traktorem, kde je pak vyzdravováno a rozmanipulováno na pilařskou kulatinu a ostatní sortimenty. Cílem těchto
opatření je zabezpečit co nejlepší zhodnocení při jeho prodeji. Na
odběratele dříví se provádí čtvrtletně výběrové řízení za účelem získání co nejtransparentnější ceny. Všechny tyto práce jsou náročné
na organizaci a zejména na kontrolu a „uhlídání“ kvality provedení.
Naším záměrem je rovněž obnova rybníka v městském lese v lokalitě zvané Kozlův les (naproti Prostřednímu Dvoru). Na tento záměr
by se daly využít dotace ze SFŽP ČR na tzv. revitalizační opatření
v krajině. Obnovou rybníka by se nejen zadržela voda, které začíná
být čím dál větší nedostatek, ale vzniklo by krásné zákoutí pro potěchu oka i duše případného návštěvníka městského lesa. Obnovený
rybník by rovněž sloužil jako zásoba požární vody pro případ požáru
v této části městského lesa!
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří v rámci akce „Ukliďme
Česko“ zbavili městský les odpadků nashromážděných přičiněním
neukázněných návštěvníků lesa.
A jak je v městském lese, když se probouzí jarní příroda? Tak to se
dá vystihnout jediným slovem: „Krásně!“. Přijďte se podívat!
František Vrchovecký
THP pověřený správou městského lesa

SOUVISLÁ OPRAVA
KOMUNIKACE FUČÍKOVA
V loňském roce byla ukončena rekonstrukce kanalizačního řadu
v místní komunikaci Fučíkova. 25. 4. 2016 zahájila společnost
POHL cz, a.s. Opava stavební práce na položení nového asfaltového koberce v celé šířce vozovky v úseku od křižovatky s místní
komunikaci Selská po křižovatku se silnicí Těchanovická. Jejich
dokončení se předpokládá do 20. 5. 2016.
Rozsah prací vyžaduje úplnou uzavírku silničního provozu na
předmětné komunikaci s vyjímkou možného vjezdu vozidel stavby, dopravní obsluhy a integrovaného záchranného sboru.
Objízdná trasa pro vozidla, jejichž největší povolená hmotnost
nepřesahuje 12 tun, vede v obou směrech po místní komunikaci
Selská, Nová a silnici Těchanovická. Ostatním vozidlům je dána
možnost použít silnici Opavská, Wolkerova a Těchanovická.
V případě dotazů nebo připomínek k průběhu dopravního omezení se lze obrátit na stavbyvedoucího společnosti POHL cz. a.s.
Opava Ing. Zdeňka Sukeníka tel. 606 764 615, nebo přímo na
pracovníka Městského úřadu ve Vítkově, odboru služeb Jiřího
Grigiera tel. 556 312 245. Děkujeme za pochopení

Informace k zasílání složenek pro platby daně
z nemovitých věcí od roku 2016
Složenky pro placení daně z nemovitých
věcí jsou ve většině případů centrálně
zpracovávány a rozesílány poplatníkům,
kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, jež nemají zřízenu datovou
schránku. Fyzickým osobám je zasílána
daňová složenka, označená jako Poštovní
poukázka A doklad V/DS, která nepodléhá
poštovnímu poplatku. Právnickým osobám,
které nemají zřízenu datovou schránku, je
zasílána standardní složenka typu A, která
podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku
a nebyla jim výše daně sdělena platebním
výměrem, je namísto složenky zasílána do
datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České
republice 14 finančních úřadů se sídlem
v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají
správu této daně na území příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný
kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy
poplatníků.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za
všechny nemovité věci poplatníka na území
příslušného kraje. Má-li poplatník daně více
nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo
na území hl. města Prahy a jednoho nebo
více krajů, jsou do obálek vkládány společně

složenky za všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud
jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je
tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy
ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč
lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem
a číslem účtu místně příslušného finančního
úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
- celková výše daně z nemovitých věcí na
rok 2016,
- výše a termíny splatnosti splátek,
- stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
- spravující územní pracoviště finančního
úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis
k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou
složenky rozesílány v pořadí nezávislém na
místní působnosti finančních úřadů. Proto je
třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky
současně, ale budou postupně rozesílány
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tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi
nejpozději do 25. května 2016.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po
31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené
na složence, uhradí daň ve výši vypočtené
v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou
mu správce daně sdělí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých
věcí na rok 2016 již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného
rozdílu.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými
finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu
včasného a efektivního doručení složenek
poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu,
uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli
pro zasílání jiné korespondence finančním
orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je
vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto
zasílejte vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu,
uvedeného na složence.

NOVINKY
ZE ZÁLUŽNÉHO
Při loňských bohatých oslavách 230. výročí existence Zálužného
jsme občanům slíbili, že jako trvalou připomínku tohoto jubilea vydáme o naší obci knihu. A dnes může Spolek Zálužné (od počátku
tohoto roku se takto, v duchu ustanovení občanského zákoníku,
přejmenovalo občanské sdružení) všem oznámit, že slibu dostojí.
Publikace s názvem Zálužné 1785 – 2015 spatří světlo světa v květnu letošního roku. Zájemcům přiblíží historii obce od jejích počátků
až do sedmdesátých let dvacátého století, jednotlivé domy a objekty v obci, významné události a osobnosti. Nezanedbatelná část publikace je samozřejmě věnována místní těžbě a zpracování břidlice.
Čtenáři v ní najdou i lokální pověsti a vyprávění o lidech, kteří kdysi
v Zálužném žili. Najdete v ní i verše, které jejich autoři věnovali obci
a jejím obyvatelům. Na vzniku knihy pracoval kolektiv autorů. Textovou část zpracoval Petr Zahnaš, historické pohlednice a fotografie
ze své unikátní sbírky poskytl Zdeněk Spáčil. Verši o Zálužném přispěli David Bátor a Marie Zegzulková a autorem ilustrací k pověstem je Jaroslav Bureš. Vydavatelem publikace je Spolek Zálužné,
který na její vydání věnoval nemalé finanční prostředky. Na vydání
se významným způsobem podílela také Nadace Landek Ostrava,
přispělo i město Vítkov a další sponzoři z řad firem i občanů.
Slavnostní křest knihy, spojený s výstavou a besedou, se uskuteční
10. května 2016 ve vítkovské městské knihovně. K dostání bude
publikace u vydavatele, v knihovně a v Infocentru Vítkov.
Petr Zahnaš
místopředseda Spolku Zálužné

SVATBY, SVATEBNÍ
ZVYKY A TRADICE
Láska není zdaleka to jediné, co je třeba ke šťastnému soužití.
V manželství se cení především vlastnosti jako tolerance, schopnost
kompromisu, velkorysost, zodpovědnost, smysl pro rodinu, schopnost vcítit se do pocitů druhého, ale také pracovitost, inteligence či
smysl pro humor. Aby vztah fungoval, musí si manželé vážit jeden
druhého, dopřát si vzájemně dostatek prostoru a umět se občas jeden druhému přizpůsobit.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasem muže
a ženy, které musí být vyřčeno a podepsáno před obecním úřadem,
pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci,
nebo před orgánem církve či náboženské společnosti, oprávněné
k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně slavnostním
způsobem za přítomnosti dvou svědků.
Na území České republiky lze uzavřít manželství formou církevního
sňatku před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy
církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo
náboženské úkony.
Místem určeným pro konání svatebních obřadů na Městském úřadu
Vítkov je reprezentační sál. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném
místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.
Oddací dny v roce 2016 i seznam oddávajících je k dispozici na
webových stránkách města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/informace/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/
Podrobnější informace snoubencům sdělí osobně nebo na telefonním čísle 556 312 210 matrikářka Městského úřadu Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, přízemí, kancelář č. 103.
Svatební zvyky, tradice a pověry - Svatební den a svatební obřad bývá stále okořeňován nejrůznějšími tradicemi a zvyky.
I když se liší podle krajů, náboženství nebo věku snoubenců, stále
se (alespoň některé) intuitivně zachovávají. Snad proto, že v sobě
nesou skrytou symboliku, která zaručuje hojnost, plodnost a štěstí
v manželství.
Pro zajímavost uvádíme několik starých zvyků a tradic, které by neměly chybět na žádné svatbě a rozhodně zaručí spoustu zábavy
a pohody.
Čekání na ženicha - Kdysi bylo pravidlem, že nevěsta strávila noc
před obřadem u svých rodičů. Dnes se to příliš nedodržuje a nevěsta
přichází ke svým rodičům až ráno. Tady se oblékne do svatebních
šatů a vyčká příchodu ženicha a jeho rodičů, případně dalších svatebčanů z jeho strany. Někde se tvrdí, že by ženich měl spatřit nevěstu až těsně před obřadem.
Co nevěstě nesmí chybět - Dodnes se traduje, že by nevěsta měla
mít v den svatby něco nového (jako symbol nového života), něco
starého (např. rodinný šperk nebo závoj jako symbol zachování rodinné tradice), něco vypůjčeného (např. od své blízké přítelkyně)
a něco modrého (podvazek s modrou mašličkou, protože modrá je
symbolem věrnosti, lásky a dlouhého života). Svatební šaty by si
ale neměla sama šít, aby manželství dlouho vydrželo. Svatební závoj je pak symbolem neposkvrněnosti a věřilo se, že pokud zakrývá
obličej, tak nemohou zlí duchové proniknout nosními dutinami do
nevěstina těla.
Výběr kytice - Starý zvyk tvrdí, že kytici má obstarávat ženich.
Vzhledem k tomu, že nevěsta ví lépe, jaká kytice bude více ladit
k vybraným šatům, přenechala se tato starost nevěstám. Ženich ji
alespoň ve svatební den vyzvedává a následně předává nevěstě.
Po obřadu - Když novomanželé vycházejí z obřadní síně nebo kostela, svatebčané vytvoří špalír (uličku) a zasypávají je rýží, čočkou,
popřípadě lístky růží nebo jiných květin. Tento zvyk pochází ještě
z pohanských dob, kdy každé semínko na šatech znamenalo plodnost, hojnost a štěstí. Po obřadu se také můžete dočkat některých
dobře míněných „zlomyslností“ ze stran svých přátel. Při společné
cestě tak můžete narazit na natažený provaz, stuhy, na to, že budete
zápasit s chomoutem nebo koulí na noze. To zřejmě nepotřebuje
komentář, nicméně možná vám nezbude nic jiného, než se vykoupit.

Na svatební hostině - Svatební hostina je spojena s řadou tradičních zvyklostí. Před vstupem do restaurace musí nevěsta říct své
nové příjmení a měla by se nechat přenést přes práh, a to jak na
hostinu, tak do společného domova. Tím je zaručena ochrana před
zlými duchy a zároveň se poukazuje na novou společnou cestu životem. Na svatební hostině nechybí tradiční rozbíjení talířů a společné
zametání střepů. Střepy přinášejí štěstí a manželé tak dávají najevo svou budoucí souhru a oporu. Také společné pojídání polévky
z jednoho talíře značí vzájemnou spolupráci, harmonii a spravedlivé
rozdělování. Často lze tento zvyk obohatit o různá legrační vylepšení, jako je společná lžíce s dírou, nebo naběračka a podobně.
Společnou rukou by pak novomanželé měli nakrojit i svatební dort.
Přítomní svatební hosté nesmí svatební dort odmítnout. Snoubencům by to přineslo smůlu.
Nejen pro svobodné... Ke konci svatební hostiny pak může přijít
řada na házení svatební kytice přes levé rameno nevěsty. Traduje
se, že ta dívka, která kytici chytí, se do roka vdá. Kytice by neměla
upadnout na zem, protože jedině tak zaručuje manželům štěstí.
Prší štěstí... Nevyšlo počasí? Nevadí. Déšť totiž zaručuje požehnání na mnoho let, tak jako sluneční paprsky, které přinášejí štěstí
do manželství. Také slzy v průběhu svatebního dne přinášejí štěstí.
Výročí svatby - Pokud už máte svatební obřad za sebou, nezapomeňte na datum vaší svatby. Každý rok společného soužití nese
název podle toho, čím se manželé obdarovávají. Prvních patnáct let
se počítá po roce (že by kritické roky?), pak se už bere výročí rovnou
po pěti letech.
Kapesníček pro první výročí svatby - Pokud byste chtěli dodržet
tradice, tak na první výročí svatby si vyměníte bavlněné kapesníčky. Po pěti letech manželství se manželé obdarovávají dřevěným
talismanem. Pozornost si zaslouží také stříbrné dvacáté páté výročí
svatby, kdy vás může okrášlit nový stříbrný šperk. Na třicáté výročí
svatby žena dostává od muže perlový šperk a na třicáté páté výročí
šperk s korály. Při padesátém výročí svatby se obvykle uspořádá
nový obřad, kdy je „zlatá svatba“ spojena s výměnou nových prstýnků.

8. duben – Mezinárodní den Romů
Tento významný den se ve světě slaví již od roku 1990. V naší zemi
se svátek romské kultury datuje od roku 2001. V letošním roce jsme
se rozhodli poprvé zapojit do oslavy tohoto dne naše žáky, aby každý
svou troškou přispěl k lepšímu vnímání svého etnika ve společnosti.
Pozvali jsme některé významné hosty, jako zástupce města, naše
příznivce z organizace Eurotopia Opava, která s námi spolupracuje
v oblasti kulturní již několik let, a samozřejmě rodiče dětí a veřejnost.
V tělocvičně naší školy vznikl improvizovaný romský tábor s vozem,
taženým koněm, „hořícím“ ohništěm a partou veselých kočovníků.
Ti v rámci svého programu předvedli romské tance, zazpívali moc
hezké písničky a dokonce nabídli hostům i romský večerníček (v původním jazyce – samozřejmě). Na instalovaných panelech se zájemci mohli dozvědět mnoho zajímavého z historie Romů, ale také
třeba něco z romské kuchyně (i s recepty). Výstavu doplnily portréty
romských hudebníků, výtvarníků, sportovců i politiků. Také tady se
prolínala nedávná historie se současností a na přiložených fotografiích bylo možno vidět naše žáky při práci ve třídách, v kuchyni, při
sportování i ocenění a úspěchy dětí v různých soutěžích.
Nám se práce na přípravě tohoto svátku líbila a těm, kteří z jakýchkoliv důvodů naše pozvání nepřijali, vzkazujeme, že Romové mají
nejen svou hymnu a vlajku, ale i svou kulturu, kterou mnozí berou
stejně vážně, jako naše národopisné soubory. Kdybyste se v době
mezi 29. 5. – 4. 6. 2016 ocitli v Praze, možná se stanete účastníky romského festivalu KHAMORO 2016 a můžete si obrázek udělat
sami.
Olga Menčíková

amatérskému výtvarníkovi panu Dzurkovi. Jeho výstavu úžasných
obrazů vytvořených ze skleněné drtě jsem viděla kdysi dávno v Praze. Žáci školy pod vedením paní Menčíkové se chopili jednoho obrazu velmi kreativně a převedli ho ze skleněné podoby do podoby
mozaiky z krepového papíru.
Při oslavě romského svátku nemohl chybět tanec a zpěv, který mají
snad všichni Romové v krvi. Atmosféra dávného romského putování
světem byla ještě umocněna tradičními romskými oděvy. Škola připravila program tak, aby ho mohlo shlédnout co nejvíce lidí. Ráno
dorazili pozvaní hosté. Hojně byl zastoupen MÚ Vítkov. Dostavil se
pan Smolka, paní Petrtýlová, paní Klapetková, paní Macašová, paní
Pavlíková a pan Kuboň. Dále dorazili zástupci ze Vzájemného sdružení Ostrava, sociální pracovnice z Ostravy, zástupci občanského
sdružení Dživipen Opava a Opava – Eurotopie.
Od 11 hodin byl program připraven pro pozvané žáky a studenty.
Nepřišel ale nikdo. Odpoledne mohla program shlédnout veřejnost.
Z majority opět nepřišel nikdo. Dostavili se Romové - rodiče žáků.
Ti byli doslova opojeni atmosférou výstavy a otázky se jen hrnuly.
Přišlo mi líto, že právě v době, kdy i do naší země přicházejí lidé
různých ras a národů, nebyl zájem o akci s multikulturním zaměřením. Zejména děti by měly mít co nejvíce příležitostí seznamovat se
s jinými etniky, aby byly na život v multikulturní Evropě připraveny
co nejlépe.
Dáša Dušková

Oslavit Den Romů v Základní škole na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově napadlo Toničku Burianskou. Paní Antonie Burianská je Romka, která do školy nastoupila jako asistentka k romským dětem.
V té době měla výuční list. Ve škole jí bylo umožněno dále studovat,
a tak po nějaké době získala maturitu a později ukončila i vysokoškolská studia s titulem bakalářky. Nyní pracuje jako vychovatelka
ve školní družině. Je i veřejně činná – je místopředsedkyní Strany
rovných příležitostí. Ke Dni Romů říká: „U nás ve Vítkově je až 90%
Romů, kteří ani nevědí, že nějaký svátek máme, že máme vlajku
a hymnu“. A protože majorita o tom taky většinou neví, chtěla na
tento svátek upozornit Romy i „neromy“. S nápadem přišla za vedením školy a akce se rozjela. Na přípravě se podíleli všichni asistenti,
vychovatelé a učitelé včetně vedení školy. Ze všech sil pomáhali i
žáci. Společně byly vytvořeny panely tematicky zaměřené na různé
oblasti života Romů a na jejich dějiny. Nechyběly panely, které připomínaly romské osobnosti – hudebníky, básníky, spisovatele. Já
jsem se zalíbením postála u panelu, který byl věnován romskému

Děti zaměstnanců
na úřadě
Na zelený čtvrtek jsme se rozhodli postarat se o děti zaměstnanců městského úřadu. Chtěli jsme tak nejen umožnit zaměstnancům pracovat a být k dispozici občanům v den, kdy
by z důvodů péče o potomky čerpali dovolenou, ale také seznámit zábavnou formou děti s pracovním prostředím rodičů.
Ráno rodiče předali děti pracovníkům odboru sociálních věcí.
Společně s nimi tvořily velikonoční dekorace a naučily se
plést velikonoční pomlázku. Poté si prohlédly kanceláře jednotlivých odborů úřadu i velký sál. V knihovně se seznámily
se způsobem půjčování a vracení knih, četly se velikonoční
příběhy a připomínaly se velikonočních zvyky a tradice. V odpoledních hodinách děti besedovaly se strážníky městské policie. Akce byla hodnocena pozitivně zaměstnanci, rodiči i dětmi. Věřím, že byli
spokojeni i občané, kteří si mohli na MěÚ vyřídit vše potřebné.
Šárka Petrtýlová
tajemnice městského úřadu

CO VÍME O MEDU
Často se potkávám s občany Vítkova, kteří se mě, jako včelaře, dotazují, jak je to s falšováním a kontaminováním medu, což je v tomto
čase časté téma v televizi i tisku. Z dostupných údajů vyplývá, že
družstvo Včelpo nakoupilo v zahraničí med, který byl kontaminován
antibiotiky v množství lidskému zdraví neškodném. Přesto byl med
spálen, vedoucí pracovníci odvolání a družstvo obdrželo pokutu
1 200 000 Kč. Trestní vyšetřování pokračuje. Zjistit původ medu je
otázka na několik hodin. Med je směs několika látek, mimo jiné vždy
obsahuje malou část pylových zrníček. Každá rostlina má jedinečný
charakteristický tvar pylových zrn. Na skutečnosti, že v každé zemi
rostou endemické rostliny, které produkují sobě vlastní pyl, je založeno určení původu medu. Za pomoci elektronových mikroskopů
a atlasu pylových zrn je to pro výzkumníky hračka.
Jak vzniká med?
Med vzniká v úlu, v němž žijí včely. Průměrné včelstvo se skládá
z jedné matky, několika tisíc trubců a asi z 50 000 včel, zakrnělých
samiček. Včelaři je nazývají dělnicemi - vykonávají veškerou práci a činnost v úlu. Včelstvo vytváří v úlu med od jara do podzimu.
Za tuto dobu přinese 25 kg pylu. Obojí potřebuje pro vlastní výživu
a pro výživu včelího plodu, na zimu si ponechá asi 20 kg medu, které
včelař odebere a nahradí jej cukrem.
Ve včelstvu se denně vylíhnou tisíce larev včelího plodu, které zajišťují jeho přežití. Vznikají tak zvané letní včely, které žijí celkem asi
40 dní a za tu dobu se doslova upracují. Z toho počtu včela žije 20
dní v úlu, jako úlová včela vykonává postupně všechny nezbytné
činnosti pro včelstvo - čistí buňky, krmí plod, krmí matku, zpracovává
donesený nektar a stráží česno před nepřáteli. Úlové včely pracují
ve dne i v noci. Jejich činnost je řízena instinkty, hormony a feromony. Pak se včela stává létavkou, která přináší do úlu nektar, pyl
a propolis. Létavky mimo úl nespolupracují. Informace o zdroji
nektaru získávají v úlu od jiných létavek, které našly nektar a tuto
skutečnost oznamují jiným létavkám tanečkem, který určuje místo
a směr výskytu nektaru a vzdálenost.
Na jeden kg medu musí včely například navštívit asi 4 milióny květů
třešně. Při jednom výletu navštíví jedna včela 1000 až 1500 květů,
čímž vykonává neocenitelnou opylovací činnost. Včely opylují 80%
kvetoucích rostlin. Létavka přinese nektar do úlu a předá jej úlovým
včelám, které jej postupně zpracují odpařováním a zahušťováním
na med.

Složení a vlastnosti medu
Složení medu včely medonosné je až na malé odchylky téměř stejné
na celé zeměkouli.
Včelí med obsahuje:
cukr ovocný
27 - 44%
cukr hroznový
22 - 41%
ostatní cukry
1 - 14% (sacharóza, maltóza ...)
voda
16 - 20% (některé medy až 23%)
ostatní látky
až 5% (pyl, mateří kašička ...)
Vlastnosti medu
Med je nasycený roztok hlavně jednoduchých cukrů. Po určité době
nastává krystalizace, což je normální fyzikální jev, na kvalitu medu
nemá žádný vliv. Do tekuté podoby se med přivede postupným pomalým zahříváním do 40 stupňů Celsia.
Med je sladidlo, má nutriční hodnoty i antibakteriální a antiseptické
účinky. Je hydroskopický, což znamená, že ze vzduchu nebo nevhodného prostředí přijímá vlhkost a nevhodné pachy. Tím se na povrchu vytvoří malá vrstvička řídkého medu, která zkvasí a zapáchá,
čímž znehodnotí i nedostatečné uzavřenou sklenici.
Ke skladování medu je vhodné suché studené prostředí bez zápachu nebo vůně.
Produkce medu
Produkce medu je každý rok jiná. Je přímo závislá na počasí, snůšce nektaru, na síle a zdravotním stavu včelstva, ale i na odborné
zdatnosti včelaře. Celostátní průměr produkce medu na jedno včelstvo je 13 kg (před padesáti lety byl jen 4kg). Mnozí vynikající včelaři
za mimořádných podmínek dosahují z jednoho včelstva výnosu 50
až 100 kg i více medu.
Celková roční produkce medu v ČR činí asi 1 200 000 kg. Z toho
se na vnitřním trhu spotřebuje asi 500 000 kg a asi 700 000 kg se
vyveze do zahraničí. Zároveň se ale stejný objem doveze.
Závěrem - med je výživná i léčivá potravina. Občas jedna lžička
medu do čaje nebo jako pomazánka neuškodí, nýbrž prospěje zdraví a dá pocit dobré pohody.
Antonín Teplík
včelař

Malta – Vrbové - Vítkov
Že vám tohle spojení nějak nezapadá do sebe? Opak je pravdou. Tyhle
3 lokality začátkem dubna spojil dohromady slovenský fotograf Ernest
Koppon.
Ernesta řada místních fotografů poznala před 6 lety na společném plenéru na
Vítkovsku. Nyní zavítal opět do našeho města, nikoliv však s fotoaparátem, ale
přivezl prezentovat svou tvorbu. Ve výstavní síni KD Vítkov přichystal expozici
několika desítek velkoformátových fotografií z Vrbového a Malty. Na vernisáži
1. dubna měly možnost desítky přítomných shlédnout netradiční či nepoznané
záběry partnerského města Vrbového či se „brouzdat“ maltskou přírodou, poznat
i tamní architekturu a obyvatele.
Ernest však nezůstal „jen“ u vystavování klasických fotografií, ale měli jsme také
možnost zhlédnout jeho audiovizuální díla, ve kterých spojuje fotografie s animací a s užitím vkusně vybrané hudby. S těmito prezentacemi se již delší dobu
zapojuje do řady soutěží, kde získal nejedno ocenění. Výstavní síň se tak proměnila v improvizovaný kinosál, prošli jsme se dalšími kouty středomořského
ostrova, poznali místní obyvatelstvo. Krásným závěrem byla návštěva východního Slovenska … Ernest nezůstal jen u připravených prezentací, ale vylovil něco
i z útrob svého archivu.
Bylo příjemné zhlédnout jeho tvorbu, která vznikla v posledních letech, pohovořit
si o focení, technice, životě … neboť od posledního společného tvoření uplynulo
již zmíněných 6 let. Věříme, že se vítkovští a vrbovští příznivci fotografie budou
i nadále setkávat nejen při fotografických událostech.

Společné setkání partnerů MAP
Vítkovsko – první krok ke spolupráci

První společné setkání ředitelů základních a mateřských škol,
jejich zřizovatelů a zástupců dalších vzdělávacích institucí ORP
Vítkov se 14. dubna uskutečnilo na Davidově mlýně ve Starých
Těchanovicích.
Všichni aktéři vzdělávacího procesu na Vítkovsku se společně
zamýšleli nad možnostmi vzájemné spolupráce, definovali hrozby
a příležitosti, které v dosavadním školském systému vidí, a zahájili
činnost pracovních skupin pod vedením odborných garantů.
Nejen přítomným pedagogům, ale také zástupcům neformálních
vzdělávacích zařízení, rodičům či zřizovatelům vadí nekoncepčnost ze strany ministerstva, velký počet žáků ve třídách či klesající
prestiž učitele. Naopak velké příležitosti vidí v získávání kvalitních
pedagogů do škol a jejich dalším vzdělávání, v rozvíjení spolupráce mezi školou, rodiči a dětmi, a shodli se také na tom, že školská
zařízení by měla mít větší kompetence.
Tato témata budou pedagogičtí pracovníci dále zpracovávat
v pracovních skupinách, které se věnují předškolnímu vzdělávání, základnímu vzdělávání, budoucí kariéře a inkluzi. Problémy ve
jmenovaných oblastech mohou pomoci řešit projekty financované
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ze vzájemných setkání pedagogických pracovníků, zřizovatelů
a dalších představitelů vzdělávání na Vítkovsku vzejde Strategický
rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023.
Tento dokument je určující pro odůvodnění investic do škol v daném území, má zajistit rovnoměrné rozložení projektových témat
a klade důraz na vzájemnou spolupráci škol.
Setkání proběhlo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území Vítkovska, které realizuje Místní akční skupina Opavsko, z. s.

Vodáci v roce 2015
Oddíl vodní turistiky při TJ Vítkov měl v loňském roce 31 členů. Předsedou oddílu je Miroslav Snášel.
V loňském, extrémně suchém létě, bylo zrušeno několik celostátních
akcí na řekách, které jsou závislé na vypouštění vody z přehrady.
Akce na naší „domácí“ řece Moravici byly také z tohoto důvodu velmi
omezeny. Řeka se sjížděla pouze v jarních měsících a letní sjezdy se
nekonaly.
Náš oddíl se po dohodě všech členů rozhodl položit desku s nápisem „Vodáci Vítkov 2015“ na Cestu česko - německého porozumění
v Guntramovicích.
V parném létě roku 2015 bylo obtížné najít řeku, která by měla dostatek vody pro naši pravidelnou týdenní akci. Rozhodl jsem se proto,
že zajedeme na řeku, která má jeden z nejvydatnějších pramenů ve
střední Evropě a v suchých obdobích plní své řečiště dostatečným
množstvím vody – Ploučnici. 18. 7. jsme vyrazili a ubytovali se na
vodáckém tábořišti v Borečku u Mimoně. Nutno dodat, že vybavenost
a čistota tohoto tábořiště vysoce převyšovala i některé známější kempy na jiných řekách. Samotná řeka nás překvapila svým charakterem
a opravdu dostatečným množstvím vody. Námi splouvané úseky byly
silně meandrovité a zarostlé křovisky tak, že jsme mnohdy neviděli
loď, která jela pár metrů před námi. Místy se před námi objevila zelená hradba větví, ve které mizel proud vody i s posádkou lodi. Protože
řeka vede bývalým vojenským prostorem, je až na výjimky velmi malá
možnost najít občerstvení mimo vlastní zásoby. Stejně tak bylo obtížné najít místo na vystoupení z lodi a odpočinek. Takovýto byl charakter řeky až po město Česká Lípa.
Na této řece je také další zajímavost - Průrva Ploučnice v obci Noviny
pod Ralskem, kterou jsme samozřejmě navštívili. Den odpočinku od
„vody“ jsme věnovali návštěvě hory Ještěd.
K dobré partě samozřejmě patří i to, že se večer sejdeme, zazpíváme
a probereme zážitky. Tento zvyk jsme samozřejmě dodrželi i tentokrát.
A zase bylo pěkně ….. pěkně!
Miroslav Snášel

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Nová sociální služba Charity Odry občanům Vítkova a okolí

Charita Odry ve spolupráci s městem Vítkovem nabízí občanům Vítkova a okolí novou sociální službu - Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku za účelem pomoci při řešení problémů zadluženosti (např. exekuce, sestavení splátkového kalendáře,
sestavení návrhu na osobní bankrot, konsolidace půjček, pomoc při sepsání odvolání atd.). Tato služba je ve zkušebním provozu do konce
července. Následně bude vyhodnocen její přínos pro občany Vítkova a bude rozhodnuto o jejím dalším vývoji. Služba je poskytována pro
občany zdarma.
Najdete nás na Městském úřadě ve Vítkově v zasedací místnosti na odboru sociálních věcí (nad sídlem Městské policie). Provozní doba
poradny: středa 8.00 – 16.00 hodin.
Kontakt:
Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí sociální poradny, mobil: 604 645 378, email: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Markéta Gelnarová, Dis., sociální pracovnice, mobil: 731 228 547, email: marketa.gelnarova@odry.charita.cz
Přijďte, poradíme a pomůžeme vám.

Michal Škrobánek
Michal vystudoval Gymnázium ve Vítkově. Od dětství miluje divadlo a moderování. Jeho kroky později zamířily k umění. V současné době studuje obor Česká literatura na Slezské univerzitě
v Opavě. Kromě studia pracuje jako manažer a v práci se mu daří.
Propojuje svou znalost mateřského jazyka a divadla se znalostí managementu. Díky tomu vede divadelní soubor Quo vadis
i po stránce organizační. Michal se aktuálně nejvíce věnuje psaní
a scenáristice. Kromě scénářů stíhá hostovat i v jiných souborech.
Jeho velkým koníčkem je psaní poezie.

Jan Suda
Honza vystudoval Gymnázium ve Vítkově, kde stál u zrodu Quo
vadis. Nyní je studentem Masarykovy univerzity v Brně. Jeho vášeň pro divadlo trvá bezmála sedm let. Je součástí tří divadelních
souborů, jak doma, tak v Brně. Mimo divadlo a školu ještě také
rád a často cestuje. Minulý rok v srpnu prošel proslulé Camino
de Santiago ve Španělsku a letos se chystá na tříměsíční pouť
po Islandu.
Svými zážitky pak obohacuje nejedno setkání
s přáteli.
H: …že jsme moc velcí na
takovou malou tělocvičnu,
že potřebujeme větší prostory, kde bychom se mohli
vyjádřit…

Dvojrozhovor
Michal Škrobánek (M) a Jan Suda (H)
Váš původně jen studentský divadelní soubor Quo vadis působí
ve Vítkově již pátým rokem. Můžete nám přiblížit své začátky?
M: Na začátku byl můj nápad … samozřejmě!
H: Já jsem přišel za Michalem a říkal jsem mu, že tady ve Vítkově
není žádný divadelní soubor, takže s tím nápadem jsem vlastně přišel já.
M: Já bych to jen upřesnil…Jako on měl nápad Honza, ale já jsem
tomu dal obsah a tvar!
H: Dobře…no tak… byl to náš…můj nápad a…
M: Respektive můj!
H: No prostě jsme přišli za tehdejším vedením školy…
M: …a říkáme… Já mám takový nápad…
H: Že chceme založit studentský divadelní soubor …ze studentů
gymnázia, a tak jestli můžeme…, tak jsme to udělali, … no, a už nám
nic jiného nezbylo, než hrát…
M: Přesně tak, ze začátku …samozřejmě, jsem do toho musel dát
maximum, čas i energii…
H: A já jsem dělal celou dobu jako co?
M: Přesně tak, a to Honzíkovi zůstalo do dneška, on se jako tak
nějak…
H: Já se pomalu zbavuju zodpovědnosti. Já jsem byl ten zakládající
člen, režíroval jsem první hru…
M: A jestli jste si všimli, Honza vypadá dobře na plakátech…tak to
je taková jeho úloha. No, a víceméně…taková první výzva byla, že
zkusíme vlastní tvorbu…
Jste tedy autorským divadlem. Jak vznikala vaše první hra Den
poté?
H: …ze začátku jsme si říkali, co asi budeme hrát. Nikdo neměl žádný nápad, tak Michal si řekl: „No tak já něco vymyslím a já něco
napíšu…!“ A tak Michal něco napsal a my to zahráli.
M: Já jsem tehdy dostal důvěru…Nikdo nečekal, že to bude až tak
skvělý, tak se to povedlo…
H: Povedlo se, opravdu jsme to nečekali…
M: Tak to byly naše začátky…začali jsme v tělocvičně, tam jsme
pochopili, že…

Koncem března jste uvedli novou divadelní hru Virtuóz, v pořadí již třetí. Můžete ji čtenářům přiblížit?
M: Jak čtenář jistě pochopil,
máme s Honzou rádi humor a nadsázky. Zde si ale
dovolím poněkud zvážnět.
H: A je to tady zase…
M: Virtuóz je jiný. Ta hra mi
dlouho nedávala spát. Musím říct, že jsem ji nepsal
nějak dlouho. Spíše jsem
začal a pak jsem se dlouho
bránil ji dopsat. Hodně jsem
bojoval s tím, jak jsem hru
viděl v hlavě já a jak poté vyzněla v reálu. Občas jsem si musel uvědomit, že nejsme v Národním
divadle. Hlavní postavou je zde Osud, který dostává konkrétní podobu.
H: To jsem jako já.
M: Ano, Osud si zahrál Honza, to všichni víme. Příběh začíná hrou
mezi Osudem a Nadějí. Já sám jsem na osud nikdy nevěřil. Ale určité nevysvětlitelné milníky mě k přemýšlení o jeho existenci stejně
vždycky vrátí. Občas za své chyby viníme právě osud. To je chvíle,
kdy ze všeho nejvíce potřebujeme naději. Ve hře Virtuóz se pod taktovkou Osudu potkalo několik životů. Ať už to byla trojice přátel Alan,
Martin a Kurt, nebo doktor Lumbert se svou ženou. Hodně lidí se
dneska snaží vymyslet něco nového. Virtuóz je sice jiný, ale stojí na
základech klasického divadla, které ctím a miluji. Milostný trojúhelník, smrt milované osoby, vlastní selhání, touha. To všechno jsou
velmi známé motivy. Jen se občas bojíme tyto motivy pojmenovat
a rozpoznat v našich vlastních životech.
H: Víc neprozradíme. Prostě dojděte.
M: Navíc, Virtuóz není jen vážná hra. Jak jsme řekli, máme rádi humor a nadsázku.
H: On život taky není vždycky vážný.
M: A proto ani ve hře o tragédii lidských životů nesmí chybět dávka
našeho humoru.
Ohlas byl velmi příznivý. Připravujete reprízu?
H: Je to v plánu.
M: Teď máme pár výjezdů s další hrou Pruhovaná Marry.
H: Ne, že by se nám nechtělo, ale ta příprava scény na Virtuóze je
fakt náročná. Všechno to zase stěhovat.
M: Ale diváci se jistě dočkají.
H: Je to v rukou osudu.
M: Příznivých ohlasů si velmi vážíme. A myslím, že si to zasloužíme.
Hodně jsme do toho vložili. Virtuóz měl více autorů. Každý totiž přidal něco ze sebe. Šli jsme do rizika. Popravdě, dobře prodat tragédii
je vždy těžší.
H: Ale diváci byli skvělí.
M: Byly i slzy a byly upřímné. To nám dává sílu i odhodlání jít dál.
Šárka Medunová, Marie Mikulíková
Více na www.svc-vitkov.cz
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DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VÍTKOV

COME AND PLAY

Byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem
Františkem Šustkem. V čele orchestru se
v průběhu let vystřídalo několik uměleckých
vedoucích a dirigentů. Současným uměleckým
vedoucím a dirigentem je Miroslav Bučánek
a Jiří Král.

Jednoduché a přirozené písničky s přesvědčivým zpěvem. Kombinace akustických nástrojů a zpěvů.

www.zus-vitkov.cz

DOCUKU
Šestičlenná hudební formace Docuku z Valašského Meziříčí. Její název znamená ve valašském nářečí „honem, rychle, svižně“ nebo
také „dohromady“ a zúčastnění hudebníci jej
naplňují ve svižných, melodických písničkách
na pomezí folklóru a bigbítu.

http://comeandplaymusic.cz/
JELEN
Jsou to dva roky, co zcela neznámá kapela
s prapodivným názvem Jelen vydala své první EP. Od té doby má za sebou stovky festivalových koncertů, vydání dnes už platinového alba Světlo ve tmě, cenu Anděl za objev
roku. Vystoupení v řadě TV pořadů a milionová shlédnutí svých videoklipů na YouTube
a zcela vyprodané turné.
http://jelenmusic.cz/

www.docuku.cz
SYRUP
ŽAMBOŠI
Obsazení kytara, akordeon a bicí. Za poněkud
zavádějícím názvem se dnes ukrývá progresivně znějící folková kapela. Jejich repertoár se
opírá o původní tvorbu Jana Žambocha.
www.zambosi.cz

FLERET
Již 33. rokem brázdí českou a slovenskou hudební scénu pětice muzikantů s názvem Fleret. Kapela pochází z Valašska a může se pyšnit vlastní tvorbou, která během let již zlidověla
a dokonce se dostala i do knížek hudební
výchovy. Mezi největší hity bezesporu patří
Zafukané, Večer křupavých srdíček, Vizovice
a další.
www.ﬂeretmusic.cz/

Kabát revival.
http://www.syrup.cz/

PROGRAM NEJEN PRO DĚTI
Bublinář Matěj Kodeš - je profesionální bublinář, který patří mezi světovou bublinářskou špičku, což zaručuje vysokou kvalitu vystoupení a show světové úrovně. Jeho
bublinová show dokáže nadchnout dětské
i dospělé publikum.
http://www.bubbleshow.cz/
Klaun PepinoPrcek je nejpopulárnější
a nejoblíbenější postava z nabízeného programu pro děti. Zábava je tvořena jako show
šitá na míru konkrétní scéně. Program je určen pro děti od 3 let.
http://www.pepinoprcek.cz/

Vstupné v předprodeji: Dospělí 100 Kč, děti do 15 let a senioři od 60 let 50 Kč, rodinné
vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 250 Kč.
Vstupné na místě: Dospělí 150 Kč, děti do 15 let a senioři od 60 let 70 Kč, rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti do 15 let) 350 Kč.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma.

Rozhovor s Mgr. Jankou Křivánkovou,

lokální konzultantkou odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky
V minulých týdnech začala ve Vítkově a Budišově
nad Budišovkou působit vládní Agentura pro sociální začleňování. Nelehkou roli koordinátorky organizace pro obě oblasti převzala Janka Křivánková.
Dvaačtyřicetiletá rodačka ze Žiliny pracuje v agentuře teprve od ledna, ale se sociální problematikou
má značné zkušenosti, když před tím pracovala pro
ministerstvo práce a sociálních věcí při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Převážnou část svého
profesního života přednášela na Univerzitě Palackého v Olomouci, kterou sama vystudovala.
Co si může člověk představit pod pojmem Agentura pro sociální začleňování? Respektive, co konkrétně vaše práce obnáší, co přesně děláte a jaký druh pomoci u vás lidé z Budišova
a Vítkova naleznou?
Agentura pro sociální začleňování je součástí Úřadu vlády ČR. Jak
již plyne z názvu, jejím stěžejním úkolem je pomáhat v oblastech
sociálního začleňování, a to obcím a městům které o to požádají,
a které se zavážou přistupovat k řešení dané situace komplexně.
Na základě příkladů z jiných lokalit víme, že na Vítkovsku a Budišovsku bude možné rozvinout sociální podnikání, další projekty na
podporu zaměstnanosti, podpořit rozvoj sociálních služeb, vzdělávání, zlepšit přístup k bydlení a podobně. Na realizaci těchto plánů
budou čerpány evropské prostředky a to formou vytvořené alokace
dle strategického plánu. Jako velkou výhodu vidím to, že v této chvíli
nepřichází nikdo „shora“, aby učil místní lidi, co mají dělat, ale lidi
přímo na místě mohou navrhnout a zrealizovat takové řešení, které
bude odpovídat jejich představám a bude vycházet z jejich znalostí
místní situace. My jako Agentura můžeme přinést dobré zkušenosti
z jiných lokalit, pomůžeme naplánována řešení realizovat, poskytujeme projektové poradenství nebo metodickou podporu. V obcích
s kterými spolupracujeme již delší dobu, došlo k mnohým pozitivním
změnám v oblasti zaměstnanosti, prevence kriminality, vzděláváni
a dalších, proto si dovolím tvrdit, že koordinovaný přístup založený
na vzájemné spolupráci může přinést zlepšení situace i pro obyvatele Vítkovska a Budišovska.
Jaká je vlastně definice sociálně vyloučeného jedince? Dá se
říci, že se jím může za nepříznivých okolností stát každý z nás?
Zjednodušeně řečeno, sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají
ztížený přístup k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci),
jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek kontaktů,
které by jim umožňovaly rozvinout úspěšnou kariéru mimo sociálně
vyloučenou lokalitu. Důvodem sociálního vyloučení může být špatná
finanční situace, ztráta zaměstnání, zdravotní problémy, kriminální
historie nebo příslušnost k nějakému etniku. Těch důvodů je víc
a obvykle se vzájemně kombinují.
Možná už každý z nás zažil situaci, kdy si něco pečlivě naplánoval
a ono to pak všechno bylo úplně jinak. Vyslechla jsem osudy mnoha
lidí, kteří se ocitli na ulici, bez domova, dostali se do nepředstavitelných potíží. Na základě této zkušenosti jsem si uvědomila, že opravdu nelze nikdy vyloučit, že se neocitnu na jejich místě také.
K této otázce se mi váže i jedna vzpomínka. V mnoha městech jsou
na ulicích rozmístněny klavíry, na kterých si kdokoliv může něco zahrát. Blížila jsem se k jednomu klavíru v podchodu v Olomouci a slyšela jsem hrát někoho velmi složitou a krásnou skladbu. Očekávala
jsem nějakého mladého studenta konzervatoře. Jaké bylo ale moje
překvapení, když jsem za klavírem uviděla stařičkého bezdomovce ve špinavých šatech, který bez zaváhání hrál svými špinavými
a zkroucenými prsty jednu z nejkrásnějších skladeb, jakou jsem kdy
slyšela. Představovala jsem si ho jako desetiletého kluka, který ve
své nažehlené bílé košili jde za svým učitelem hudby a představuje
si, jak bude hrát v Národním divadle. Takže ano, může se to stát
každému z nás.

Dá se alespoň řádově odhadnout, kolik je v Budišově a Vítkově
sociálně vyloučených obyvatel?
Vítkovsko a Budišovsko nepatří mezi klasické vyloučené lokality.
Některé problémy se teprve začínají projevovat. Každopádně fakt,
že tato města projevila zájem o spolupráci s naší Agenturou, vnímáme jako pokus některým problémům včas předcházet. V současné
chvíli teprve probíhá mapování situace, které je založeno nejen na
obecních statistikách, ale hlavně na přímém šetření v terénu a je doplněno o informace z různých institucí, jako je například úřad práce,
policie, obecní úřad a podobně.
Určitě již máte situaci na Vítkovsku a Budišovsku zmapovanou.
Jaké jsou zde největší problémy, co za nimi stojí, a v čem se zde
budete nejvíce angažovat a jaké aktivity vyvíjet?
V této lokalitě teprve začínáme. Samozřejmě některé problémy jsou
zjevné a opakují se téměř ve všech lokalitách. Často diskutovaný
problém s ubytovnami, kde bydlí lidé závislí na sociálních dávkách
a kteří jsou často navážení z jiných části republiky, se nevyhnul ani
Vítkovu a Budišovu nad Budišovkou. Jestli zatím nemůžeme zcela regulovat vznik těchto ubytoven, jistě můžeme hledat způsoby,
jak se vyhnout situaci, kdy člověk už nemá jinou možnost, než na
ubytovnu jít. Mnoho lidí v regionu je sociálním vyloučením teprve
ohroženo. Problémy se zadlužováním obyvatelstva a následnou neschopností dluhy splácet generují další problémy, které se dotýkají
ztráty zaměstnání, ztráty bydlení, zvýšené kriminality a podobně.
Tyto problémy se netýkají jenom romského etnika. Úkolem Agentury
je napomáhat a koordinovat aktivity, které povedou k zmírnění nebo
k prevenci těchto jevů. Máme bohaté zkušenosti z jiných lokalit, jak
se tyto problémy můžou řešit a v spolupráci s místními obyvateli by
se mnohé z nich mohli realizovat.
Setkáváte se s tím, že lidé, kterým chcete pomáhat, občas tuto
pomoc odmítají? Že jsou takříkajíc spokojeni s tím, jak žijí?
Myslím si, že pokud potkáme v životě člověka, který je spokojený
s tím, jak žije, tak je třeba si toho vážit, protože je to spíše vzácný
jev. Já osobně si vážím lidí, kteří dokáží žít skromně a k životu nepotřebují ty tisíce věcí, kterými se většina z nás obklopuje. Nevidím
důvod těmto lidem vnucovat jakoukoliv pomoc.
Jiná situace nastává, kdy lidi naši pomoc jako pomoc nevnímají, kdy
jakákoliv změna je pro ně zatěžující, když nevěří na to, že se může
něco zlepšit, kdy se obávají zklamání nebo jsou prostě pohodlní.
Důvody takového odmítání jsou různé a objevuji se v stejné míře
u všech lidí. Naším úkolem je tyto důvody pochopit a nabídnout pomoc tak, aby měla smysl.

ZAUJALA VÁS
PROBLEMATIKA
SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
NA VÍTKOVSKU?
Pokud ano, můžete se zapojit do práce některé z níže uvedených pracovních skupin.
Nemusíte se obávat časové náročnosti. Skupiny se scházejí 1x
měsíčně a účast na jednáních není povinná.
Podněty ohledně vymezení silných a slabých stránek města,
hrozeb a příležitostí můžete také předávat přímo Mgr. Andrei
Hagenové (e-mail: hagenova@vitkov.info).
Pracovní skupiny pro Vítkov:
• Prevence kriminality (společná pro oblast Vítkov, Budišov)
• Zaměstnanost (společná pro oblast Vítkov, Budišov)
• Sociální služby (společná pro oblast Vítkov, Budišov)
• Děti a mládež (společná pro oblast Vítkov, Budišov)
• Bydlení – Vítkov (samostatná pro oblast Vítkov)

Ze sportu ...
TJ Vítkov – nohejbalový oddíl
Antukové kurty za minigolfem
V loňském roce jsme se opět aktivně podíleli na zvelebování antukových kurtů za minigolfem, kde se nám podařilo (ve spolupráci
s SVČ Vítkov) vybudovat zastřešené posezení pro nehrající a diváky o rozloze cca 10 x 4,5 metrů. Materiál na výstavbu zastřešení
v hodnotě cca 40 tisíc Kč jsme z 65 procent získali díky finanční
pomoci sponzorů a zbylou část jsme investovali z vlastních zdrojů.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na vybudování zastřešení: David Krása,
Dušan Šindelář, Humr Restaurace, Jiřina Šindelářová, Profily s.r.o.,
Štěpán Hutník a Tomáš Majewski.
Veškeré práce jsme si zajistili svépomocí. Včetně údržby antukových kurtů zde odpracovali členové nohejbalového klubu cca 130
brigádnických hodin. Výsledné dílo:

20.5. pátek – Vítkov (sportovní areál Husova ul., za minigolfem) vs.
Štítina
25.5. středa – Karviná (Petrovice, areál fotbalového hřiště) vs. Vítkov
10.6. pátek - Vítkov vs. Rychvald
17.6. pátek - Vítkov vs. Pustkovec
23.6. čtvrtek – Štítina (Štítina, areál fotbalového hřiště) vs. Vítkov
Družstvo „B“ okresní přebor mužů (spolu s NK Polanka, TJ Slavoj
Rychvald „B“, TJ Sokol Pustkovec “B“, NK Kobeřice, NK Poruba,
NK Fifejdy, Inter Petrovice, Sokol Výškovice, Sokol Proskovice)
a nejbližší termíny utkání jsou:
28. 5. sobota – Vítkov (sportovní areál Husova ul., za minigolfem)
turnaj trojic
Všechny zveme a těšíme se na podporu při domácích i venkovních
utkáních!!!
Tréninky probíhají dvakrát týdně. V letní sezóně (pravděpodobně od
3. 5. 2016) 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 sezóně 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

FOTBAL

květnové rozlosování
V letošním roce bychom rádi pokračovali v zvelebování kurtů, a to
modernizací oplocení, které je již v havarijním stavu. To bude financováno prostřednictvím SVČ Vítkov. Dále má náš oddíl v plánu
pořídit unimobuňku, která by měla sloužit jako šatna či zázemí při
pořádání soutěžních utkání a turnajů. Stávající „bouda“, která slouží
pro uskladnění nářadí a nohejbalového vybavení, by zůstala pro tyto
potřeby zachována. Také se neustále snažíme zajistit elektrickou
přípojku k antukovým kurtům, pomocí které bychom mohli zajistit
kvalitnější a vydatnější zavlažování kurtů – dle dostupných informací
by se nám to již v letošním roce mohlo podařit!
Soutěže
Výsledné pořadí roku 2015 je následující:
Mužstvo „A“, krajský přebor Mužstvo „B“, okresní přebor
družstev mužů
mužů
1. TJ Slavoj Rychvald „A“

1. NK Fifejdy

7.5.2016

SO

9:00

Rýmařov

st.ž. Vítkov

7.5.2016

SO

10:45

Rýmařov

ml.ž. Vítkov

8.5.2016

NE

14:15

Dolní Benešov

dor. Vítkov

8.5.2016

NE

16:30

Frenštát p. R.

Vítkov A

8.5.2016

NE

16:30

Štítina B

Vítkov B

14.5.2016

SO

9:00

st.ž. Vítkov

Vrbno p/P

14.5.2016

SO

10:45

ml.ž. Vítkov

Vrbno p/P

14.5.2016

SO

17:00

Vítkov A

Břidličná

15.5.2016

NE

12:30

dor. Vítkov

Rýmařov

15.5.2016

NE

15:00

Vítkov B

Brumovice

21.5.2016

SO

9:00

Ludgeřovice

st.ž. Vítkov

2. TJ Vítkov NBC 88 „A“

2. Sokol Staříč

3. Sokol Štítina

3. TJ Sokol Pustkovec „B“

4. TJ Sokol Pustkovec „A“

4. TJ SBD Zábřeh

5. Inter Petrovice

5. NK Polanka

21.5.2016

SO

10:45

Ludgeřovice

ml.ž. Vítkov

6. TJ Slavoj Rychvald „B“

21.5.2016

SO

14:45

Svinov

dor. Vítkov

22.5.2016

NE

17:00

Kravaře

Vítkov A

22.5.2016

NE

17:00

Holasovice

Vítkov B

28.5.2016

SO

13:15

Darkovičky

st.ž. Vítkov

28.5.2016

SO

15:00

Darkovičky

ml.ž. Vítkov

28.5.2016

SO

17:00

Vítkov A

Kobeřice

29.5.2016

NE

12:30

dor. Vítkov

Kobeřice

29.5.2016

NE

17:00

Nové sedlice

Vítkov B

7. TJ Vítkov NBC 88 „B“
8. NC Markvartovice
9. NK Kobeřice
V letošním roce se nohejbalový oddíl opět zúčastní soutěží, které
pořádá Krajský nohejbalový svaz Moravskoslezského kraje - družstvo „A“ si zahraje krajský přebor mužstev (spolu s TJ Slavoj Rychvald, TJ Sokol Pustkovec, TJ Sokol Štítina, NK BESCO Karviná).
Termíny utkání (začátek vždy v 16:30 hodin do 19:30 hodin) pro
květen a červen jsou:
11.5. středa – Pustkovec (Ostrava-Pustkovec, areál Sokol) vs. Vítkov

1. MÍSTO
V KRAJSKÉM
KOLE BIOLOGICKÉ
OLYMPIÁDY
KATEGORIE A

1. dubna 2016 proběhlo ve Středisku mladých přírodovědců
v Ostravě krajské kolo biologické olympiády nejvyšší kategorie na
téma Život je jen náhoda aneb Evoluce života na Zemi. Naší školu reprezentoval žák oktávy David Machač. Davidovi se stejně jako
v loňském roce podařilo v těžké konkurenci 36 soutěžících zvítězit
a postoupit do celostátního finále, které se konalo poslední týden
v měsíci dubnu. V období před maturitou čeká Davida náročná soutěž. Část teoretická bude zahrnovat test všeobecných biologických
vědomostí z botaniky, zoologie, anatomie, genetiky a ekologie, určování botanických, zoologických a speciálních přírodnin. Část praktická se zaměří na laboratorní úlohy a práci v terénu. Soutěžní program doplní kulturní, vzdělávací a sportovní akce. Davidovi srdečně
blahopřejeme.
Milena Mačáková

Prezentiáda 2016

Soutěžní tým ŠUPITO PRESTO (Míša Konečná, Katka Jakubíková,
Zuzka Polášková) postoupil 11. 4. 2016 do krajského kola Prezentiády 2016, kde obsadil 4. místo. Cílem soutěžního klání bylo připravit téma „Kde domov můj“ v aplikaci Microsoft Powerpoint. Děvčata projekt zaměřila na podporu dobrovolnické činnosti, navržený
projekt dokonce ověřila v praxi ve spolupráci s obecně prospěšnou
společností Elim Opava, o.p.s.
Gratulujeme k úspěchu!
Dana Kajzarová

místní skanzen, kde jsme se seznámili s tím, jak lidé v Rumunsku
dříve žili, bájný hrad hraběte Draculy ve městečku Bran a Brašov,
druhé největší město Rumunska. Byli jsme také přijati v naší partnerské škole, kde jsme navštívili třídy prvního stupně a zúčastnili se
oslav 50. výročí založení školy, k čemuž žáci uspořádali vystoupení. Seznámili jsme se rovněž s alternativním systémem vzdělávání
„Step by Step“, který se v této škole ve vybraných třídách již několik
let úspěšně realizuje. Na závěr oslav jsme předali našim rumunským
partnerům „EUdoll“, panenku, která je symbolem našeho projektu
a putuje po jednotlivých setkáních. Převzali jsme rovněž certifikát,
který potvrzuje naši účast na setkání. Hlavním bodem setkání byly
pracovní schůzky, kde jsme projednali detaily následujícího setkání ve Španělsku a výstupy z projektu, které jsou v dohledné době
plánovány. Jmenovitě se jedná o promítání pohádek z jednotlivých
zemí a následné hlasování o nejlepší z nich. I díky skoro až letnímu
počasí jsme si celé setkání užili a již nyní se začínáme připravovat
na další schůzku, která se uskuteční v červnu 2016 ve španělském
městě Guadalajara.
Lukáš Váňa
koordinátor projektu v České republice

Úspěch v okresním kole SOČ

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se na Mendelově gymnáziu v Opavě konalo
okresní kolo 38. ročníku Středoškolské odborné činnosti.

Již popáté jsme se dotkli kouzla pohádek

Hned po skončení Velikonoc jsme vyrazili do rumunské Bukurešti na
5. projektové setkání v rámci anglického projektu Erasmus + „Touch
the Magic of Fairy Tales“ (Dotkni se kouzla pohádek) za účasti partnerů z Rumunska, Turecka, Řecka, Španělska Portugalska, Lotyšska a Polska. V Rumunsku na nás vedle vřelého přijetí čekalo
nezvykle teplé počasí - teplota během dne dosahovala až 25° C. Během pobytu jsme měli možnost navštívit budovu Parlamentu, kterou
nechal zbudovat někdejší komunistický vůdce Nicolae Ceausescu,

Naši školu reprezentovaly dvě studentky septimy a tři studenti oktávy. Karolína Štěpánová (Etologie a náročnost chovu Eklektuse
různobarvého) a Jana Drnková (Metodika výcviku koní) získaly třetí
místa. David Machač (Život na Vítkovsku v karbonských goniatových zónách falcatus a gracilis), Denis Dimitrov (Demonstrace vlivu
optického prostředí na index lomu) a Vít Mužík (Čarodějnický proces
ve Vítkově, 1707 - 1714) obdrželi první místa a postupují do krajského kola. Všem blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

Krajské kolo XXV. ročníku mezinárodní
Dějepisné soutěže studentů gymnázií

Letošní ročník, nazvaný „Od diktatury k diktatuře“, byl věnován období let 1945 - 1948 v Československu.
Ve středu 6. dubna 2016 se tým složený ze studentů gymnázia Matěje Gebauera (kvinta), Karla Makovického (sexta) a Kamily
Scholasterové (septima) - zúčastnil krajského kola mezinárodní Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Soutěže pořádané pod záštitou
MŠMT se účastnila také gymnázia na Slovensku.

minulého roku, proto nás při pohledu na
plný kontejner přepadl pocit marnosti.
Myslím si, že by děti neměly uklízet po
dospělých. My dospělí bychom přece měli
být pro naše děti vzorem a příkladem.
Chceme-li zachovat přírodu pro nové generace, pojďme společnými silami uklidit
nejen Česko, ale celou naši Zem a hlavně říci dalšímu znečišťování naší planety
„STOP“.

Opravdu vydařená akce!

Uklizené Česko, uklizené Vítkovsko

16. dubna jsme se zapojili do celorepublikové akce „Ukliďme
svět – Ukliďme Česko“. My jsme díky mnoha dobrovolníkům
uklidili Vítkovsko.
Do hlavní víkendové vlny se v rámci celé České republiky zapojilo
na 65.000 dobrovolníků a Českou republiku se jim podařilo zbavit
1.600 tun odpadu. Přesto organizátoři upozorňují na to, že jsme
v boji proti černým skládkám a odhazování odpadů mimo úložná
místa stále na začátku.
Možná stojí za úvahu, že prázdná „petka“ je po zkonzumování obsahu už o 2 kg lehčí a snadno ji už unesu k nejbližšímu odpadkovému
koši. Vy, kteří je odkládáte po lesích a příkopech – pouvažujte o tom!
My ostatní totiž odmítáme žít na smetišti.
Úklid probíhal v okolí i samotném Vítkově, Klokočově, Lhotce, Prostředním Dvoře a Zálužném. V letošním roce si většina místních
částí již organizovala úklid sama. K úklidu se v pondělí připojila také
základní škola a gymnázium.

Obyvatelé Prostředního Dvora se letos
poprvé přidali k celostátní akci „Ukliďme
Česko“, která proběhla 16. dubna. Rozhodli jsme se vyčistit les za osadou, kde
se v předcházejících letech nacházela
černá skládka. Sešli jsme se odpoledne,
každý účastník obdržel pracovní rukavice
a pytle na odpadky. S chutí a s dobrou náladou jsme vyrazili. Během tří hodin jsme
prošli asi 5 ha lesa. Všichni byli překvapeni, jaké „poklady“ jsme v lese našli: plasty,
koberce, záchodovou mísu, pneumatiky,
sklo, železné nádoby, plechovky, oblečení… Naplnili jsme dvě menší traktorové vlečky. Příjemně unaveni
jsme se po práci sešli na hřišti. Společně jsme opekli párky, poklábosili a plánovali další akce. Celou akci jsme zdokumentovali a je na
našich facebookových stránkách.
Společnými silami se nám podařilo zlepšit naše životní prostředí.
Věřím, že za rok už nebude v našem okolí co uklízet. Všem účastníkům patří dík.
Za osadní výbor Hana Odstrčilová

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, KTEŘÍ SE DO AKCE
ZAPOJILI.

Základní škola a gymnázium

„Den Země“ žáci naší školy zahájili opravdu ekologicky. Zbavovali
Vítkov odpadků v rámci projektu „Ukliďme Česko“. Pro úklid jsme
zvolili stezku na Podhradí a okolí Vítkova – „Balaton“.
Přestože nám počasí moc nepřálo, na chuti do práce se to neprojevilo. Vybaveni pracovními rukavicemi a odpadkovými pytli jsme
v 8 hodin ráno vyrazili směr Podhradí a „Balaton“.
Skutečnost předčila naše očekávání. Na první pohled krásný les
ukrýval kvanta odpadů – od papírů, sáčků a použitých dětských
plen, přes pet lahve, sklenice, toaletní mísu až po součásti automobilu – sedadla, pneumatiky včetně pneumatik traktoru.
Bylo překvapivé, s jakým nasazením a odhodláním pomoci přírodě se žáci pustili do sběru. Zdánlivě obrovský kontejner, který pro
nás zajistili pracovníci Technických služeb města Vítkova, byl zanedlouho zaplněn. 45 žáků v tento den nasbíralo 100 pytlů odpadků. Nejlepší sběrači, kteří naplnili 14 pytlů, byli odměněni diplomem
a drobnými dárečky.
Po celé akci jsme měli smíšené pocity. Na jedné straně obrovská
radost z výsledků naší práce, na druhé straně smutek a zklamání
z přístupu některých lidí k přírodě. Na úklidu stezky na Podhradí se
podíleli někteří žáci (členové ekotýmu) již v podzimních měsících

Uklízelo se i v Zálužném

V Zálužném, obci se 46 obyvateli, přišlo uklízet celkem 11 lidí. Vedle 6 místních obyvatel a jedné chatařky s námi pracovali předseda
a ředitel MAS Opavsko a také otec a syn Komárkovi z Prahy
a z Vysočiny, kteří k naší obci a blízkým Jánským Koupelím mají
specifický vztah a připravují o nich dokumentární film. Posbírali jsme
odpadky kolem silnice od Mokřinek ke křižovatce U Baraby a uklidili
jsme obrovskou divokou skládku za „starou hospodou.“ Výsledkem
bylo 40 pytlů naplněných odpadky a hromady železa, plastů, skla,
keramiky a pneumatik, jak je vidět na připojené fotografii. Sobotní
odpoledne po úklidu jsme příjemně strávili s hudbou, pohoštěním
a Záluženským pivem za hasičskou zbrojnicí.
Petr Zahnaš

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
AREÁLU SVČ VÍTKOV

Vycházíme vstříc zájmu rodičů o umožnění přístupu do areálu SVČ o víkendech. Areál bude od května otevřen pro rodiče
s dětmi navíc i v sobotu a v neděli od 10:00 do 19:00. K dispozici
jsou prvky nízké lanové dráhy, průlezka - hrad se skluzavkou
a houpačky. Po ukončení stavebních prací na odkanalizování
budovy instalujeme navíc dětský kolotoč a vícemístné houpadlo. V uvedené soboty a neděle bude vchod otevřen pouze
z ulice Hřbitovní – malá branka.

UPOZORNĚNÍ !!!

S avizovanými stavebními pracemi v areálu SVČ Vítkov. p. o.
důrazně upozorňujeme návštěvníky, aby dbali na zvýšená bezpečnostní rizika. Po nutně potřebnou dobu (výkopové práce)
bude pohyb v areálu z bezpečnostních důvodů omezen (vstup
z Bezručovy ulice) a prostor bude rovněž monitorován.
Josef Jakubec
provozní vedoucí

Vodní mlýn Wesselsky, Odry - Loučky
10. 6. 2016
Běžné komentované prohlídky areálu a mlýna.
09.00 - 18.00 hod.
Prodej mlynářových a mlynářčiných specialit.
18.00 - 24.00 hod.

HASTRMANOVO NOČNÍ BREKEKE

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 hastrmana lucerničkou,
s tancem víl a nočním pouštěním lodiček ve strouze.
Vstupné: děti do 5 let zdarma/děti od 5 do 10 let 30 Kč/
ostatní 50 Kč

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 pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních prací dle
projektové dokumentace

MČsto Vítkov pod peþetí aktivity „Za plotem“ vás zve na zcela netradiþní kurz

SKALKA V PEKÁþI
Nevčĝíte? …tak se pĝijĈte pĝesvčdÿit!
pondčlí 16. kvčtna 2016 v 17.00 hod.
park za kulturním domem
(v pĜípadČ deštČ uþebna v suterénu kulturního domu)

Co budete potĝebovat?

S VÁMI VÍTKOV
ROZKVETE

KromČ dobré nálady a odhodlání vytvoĜit si miniskalku na miniprostoru:
Ͳ starou nádobu vysokou 12 – 20 cm (pekáþ, kastrol, mísa, truhlík apod.);
Ͳ nádoba bude mít odtokové otvory (min. 1 na ploše 20 x 20 cm), aby
nedocházelo k pĜemokĜení a zahnívání rostlinek;
Ͳ jemný štČrk nebo písek;
Ͳ zeminu – kompost, smČs pro kaktusy a sukulenty (možno zakoupit i na místČ);
Ͳ drobné skalniþky, netĜesky, letniþky, zakrslé stromeþky – podle možností a
vkusu (možno zakoupit i na místČ);
Ͳ kamínky, mušliþky, ulity, štČrk, kĤru, vČtviþky – fantazii se meze nekladou;
Ͳ pracovní rukavice a obleþení.

Autorkou této skalky je
Dáša Dušková, která bude
vaší lektorkou.
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PRODEJNA KRMIV
a CHOVATELSKÝCH POTŘEB
NABÍZÍME:
• krmivo pro psy, kočky, hospodářská zvířata,
ptactvo, akvarijní ryby, hlodavce, terarijní živočichy
• pamlsky pro zvířata
• pelíšky pro kočky, psy, klece pro ptáky
+ příslušenství, vodítka, obojky, postroje
• kosmetika pro psy a kočky
• podestýlky

Najdete nás na:
nám. J. Zajíce 1, Vítkov
Otevírací doba:
Po – Pá: 8.30 - 17 hod.
So: 8 – 11 hod.

...z kultury
Za plotem – start

Téměř celoroční projekt, určený především zahrádkářům, kutilům a chovatelům,
úspěšně odstartoval posledního března přednáškou Rudolfa Desenského.
Rudolf Desenský je známý
praktik v oboru psychologie
psů, behaviorismu a poruch
chování se specializací na
výuku lidí v převýchově psů.
Je autorem několika knih zabývajících se touto problematikou.
Pro ty, kteří se přednášky nemohli zúčastnit a zabývají se výchovou
psů nebo řeší výchovné problémy svého psa, je zde kontakt: http://
www.psycholog-psu.com/.

• Podáním přihlášky účastníci
soutěže
souhlasí s tím,
že jejich soutěžní výsadba
může být publikována v regionálním tisku, Vítkovském zpravodaji,
na webových stránkách a facebooku města.
• Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní výsadbu (ne souseda, příbuzných, přátel apod.).
• Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 10.
Ceny i dárky budou předány dne 24. září 2016.

Marmeládové pokušení
kategorie – nejlepší marmeláda/džem.
• Soutěž je určena pouze amatérským výrobcům marmelád nebo
džemů.
• Soutěž není omezena věkem.
• Do soutěže lze přihlásit libovolný počet vzorů.
• Váha jednoho vzorku 80 – 100 g.
• Vzorek bude vložen do uzavíratelného obalu označeného tak, aby
nemohlo dojít k jeho záměně. Vzorky neoznačujte na víčko, pouze
na nádobku, ve které je vzorek umístěn.
• výrobce a názvem marmelády/džemu.
• Ke každému vzorku bude přiložen recept a přihláška. Účastníci
soutěže souhlasí se zveřejněním jména výherce a názvu marmelády, případně zveřejněním receptu ve Vítkovském zpravodaji, na
webových stránkách a facebooku města.
• Zbytky vzorků ani obaly nebudou soutěžícím vráceny.
Kategorie – nejhezčí obal
- Soutěž je určena pouze amatérům.
- Soutěž není omezena věkem.
- Do soutěže lze přihlásit libovolný počet vzorů.
- Vzorek bude označen jménem tak, aby nemohlo dojít k jeho oddělení od identifikačních údajů.
- Ke každému vzorku bude přiložena přihláška. Účastníci soutěže
souhlasí se zveřejněním jména výherce.
- Marmelády přihlášené v této kategorii budou soutěžícím vráceny
v neporušeném obalu prostřednictvím IC Vítkov v době od 24. do
30. září 2016.

Za plotem – pokračujeme

Jaro je v plném proudu a všichni zahrádkáři, kutilové a chovatelé
mají plné ruce práce.
Vedle návštěvy Zámeckého zahradnictví v Dubové a tvorby
miniskalky vyhlašuje město Vítkov nové letní soutěže.

Rozkvetlé okno

• Do soutěže se mohou zapojit občané starší 18 let, kteří mají trvalý
pobyt na území města Vítkova i v jeho místních částech a v termínu
do 30. června 2016 doručí řádně vyplněnou přihlášku do soutěže
na adresu Městského úřadu ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov. Přihlášku lze také zaslat e-mailem na adresu icvitkov@
vitkov.info.
• Okno nebo balkón musí být viditelně z ulice vyzdobeny výsadbou
letniček, příp. v kombinaci s trvalkami v truhlících nebo jiných vhodných nádobách. Hodnocen bude estetický dojem, kvalita výsadby
a nápaditost. Kontroly výsadeb proběhnou během prázdninových
měsíců.

Všeobecné informace:
a) Pokud se budete přihlašovat do obou kategorií, je potřeba vzorek
na posouzení odevzdat zvlášť.
b) Příjem soutěžního materiálu v obou kategoriích bude probíhat od
19. do 23. září 2016.
c) Vyhlášení výsledků soutěže 24. 9. 2016 v 15.00 hod. na vítkovském náměstí.
d) Výherci budou vyzváni k převzetí ceny SMS zprávu 24. 9. do
12.00 hod.

V měsíci dubnu byl prostřednictvím IC zahájen předprodej
vstupenek na

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2016,
který bude ukončen 21. 5. 2016.
Novinky můžete sledovat prostřednictvím webových stránek
http://denmesta.vitkov.eu/.

Tady se nám dobře
žije

Město Vítkov má od května své
logo Zdravého města.
Všechna členská města Národní
sítě Zdravých měst ČR mají svá
loga. Dlouho jsme přemýšleli, jak
ztvárnit naše představy o zdravém
městě. Mělo by být krásné, veselé,
vstřícné… A proto ty krásné a svěží
barvy, proto strom - symbol života –
spojení země a oblohy. Kořeny symbolizující pevné spojení s místem,
kde žijeme, košatá koruna symbol
naší volnosti.
Věříme, že se vám logo, jehož autorkou je paní Pavlína Dybowiczová, bude líbit a budete se k němu
hrdě hlásit.

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).
Připraven je také doplňkový program – právě již zmiňovaná tvorba
pocitové mapy, ochutnávka fairtradových potravin, domácí tělocvična, představí se regionální produkty, MAS Opavsko…
A jak to probíhá v praxi? Podívejte se třeba do Jihlavy
- https://www.youtube.com/watch?v=AvRZbdfE6PY.

Vítkov očima Vítkováků poprvé

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?
Pak právě pro vás bude 10. května v Kulturním domě ve Vítkově připraveno sedm stolů, u kterých budete mít prostor pro sdělení svých
nápadů a podnětů.
Jak budeme společně hledat 10 nejpalčivějších problémů města k řešení?
Každý z účastníků si vybere téma, které je mu nejbližší:
- stůl A – sociální a zdravotní oblast
- stůl B – podnikání a zemědělství
- stůl C – volnočasové aktivity, cestovní ruch, kultura, sport
- stůl D – životní prostředí, územní plán, výstavba, bydlení, zeleň
- stůl E – vzdělávání, výchova
- stůl F – doprava, bezpečnost
- stůl G – stůl mladých
U každého stolu zaměřeného na danou problematiku proběhne cca
20 minutová diskuze, ze které vyjdou požadavky diskutujících, zapisovatelka je zapíše na společný arch.
Z těchto požadavků budou hlasováním vybrány max. dva požadavky, které budou zařazeny do hlasování o TOP 10.
V hlasování o TOP 10 bude mít každý z účastníků dva hlasy, které
přidělí problému/problémům, který/které považuje za opravdu nejpalčivější.
Výsledek veřejného fóra pak bude ještě prohlasován na základě ankety (Vítkovský zpravodaj 06/2016 a webové stránky města).
O výsledcích veřejného fóra bude předložena radě (21. 6.) a zastupitelstvu města (22. 6.) zpráva.
Za rok se sejdeme a řekneme si, jak se nám problémy podařilo vyřešit.
Po skončení hlasování pro vás budeme mít připravenou pocitovou
mapu. Tyto mapy přinášejí možnost aktivně se zapojit do sběru informací i názorů na lokalitu, ve které bydlíte. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace – pojem, který popisuje využití prostorových
nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich
týká.
S jakými pocity budeme pracovat?
• Společenský život – zde je příjemné prostředí pro aktivní trávení

PŘIPOMENEME SI
OSVOBOZENÍ MĚSTA
4. května si ve Vítkově společně připomene osvobození našeho města a ukončení 2. světové války.
Vítkov byl osvobozen v závěrečné fázi 2. světové války 4. května 1945. Válečné škody byly značné. Zničena byla například jižní
a východní strana náměstí. Občané německé národnosti byli odsunuti a město zabydlovali noví osídlenci.
Program: 15.00 hod. – Pietní vzpomínka a položení věnců u památníku osvobození, 15.30 hod. – Prohlídka výstavy „Mnichov okupace - osvobození“. Výstava potrvá do 25. 5. 2016 a bude
otevřena každou středu od 16.00 do 17.00 hod.

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 10.
14.30 hod.

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

6. 5.

DEN MATEK ANEB NA NAŠÍ ZAHRÁDCE
Zveme všechny maminky a babičky na soutěžní
odpoledne do prostor školního klubu ZŠaG
Vítkov. Čekají vás nejen zábavné soutěžní úkoly,
ale také dobroty z naší zahrádky.

10. 5.
16.30 hod.

KŘEST KNIHY „ZÁLUŽNÉ 1785 – 2015“
Petr Zahnaš. Vstupné 20 Kč. Knihovna Vítkov.

12. 5.
16.00 hod.

CESTA DO HLUBIN BUŇKY
Přednáška Mileny Mačákové z cyklu Cogito ergo
sum. Multimediální učebna, 1. patro ZŠaG Vítkov

15. 5.
10.30 hod.

II. ROČNÍK JARNÍHO KOLOZÁVODU V
PARKU
SVČ pořádá pro děti závody na kolech. Děti
budou rozděleny do věkových kategorií. Všichni
účastníci závodu musí mít vlastní povinné
vybavení kola.

17. 5.
14. 00 hod.

SPORŤÁK SVČ
Na hřišti SVČ proběhne sportovní soutěž v
disciplínách - hod na cíl, kdo skočí nejdál, kdo
nejrychleji projde lanovými překážky atd. Pro
první tři nejlepší diplom Sporťáka SVČ Vítkov a
odměna.

17. 5.
17.00 hod.

KANADA
Cestopisná přednáška Marcely Dubové v rámci
projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ.
Vstupné: 20 Kč. Knihovna Vítkov - sál.

21. 5.

VÝLET DO ZOO OSTRAVA
SVČ pořádá pro děti a pro rodiče s dětmi výlet do
ZOO Ostrava. Sraz v 10.00 hod. na autobusovém
nádraží Vítkov. S sebou jídlo a pití na výlet.
Cena pro děti 265 Kč, pro dospělé 290 Kč. Návrat
kolem 16.00 hod. na autobusové nádraží Vítkov.
Přihlášky nejpozději do 18. 5. 2016 v SVČ.

24. 5.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
Zveme děti i rodiče na automodelářské závody
do SVČ Vítkov. Přijďte a vyzkoušejte si ovládání
autíček. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Startovné: dobrovolné

24. 5.
16.00 hod.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH
VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮ OKTÁVY
Reprezentační sál MěÚ Vítkov

24. 5.
18.00 hod.

CYKLICKÁ ŽENA
Přednáška Zdenky Häuserové
Vstupné: 20 Kč. Knihovna Vítkov - sál.

27. 5.
17.00 hod.

JARO A LÉTO V PALIČKOVANÉ KRAJCE
Výstava paličkované krajky skupiny vítkovských
krajkářek.
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň

29. 5.
14:30 hod

DEN DĚTÍ
Sportovní areál SVČ Vítkov (bývalý areál TJ)
Vystoupení mažoretek, tanečního kroužku
Melč a ukázka výcviku pejsků. Hry a soutěže,
zajištěné atrakce a občerstvení. Proběhne zápas
v kopané od 12:30 dorost TJ Vítkov a TJ
Kobeřice. Cena za jednotlivé atrakce: 10 Kč.

30. 5.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Tradiční pasování žáků 1. tříd na čtenáře MěK
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

11. 6.

IX. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ BEZ PP
Více info: www.zkovitkov.estranky.cz

11. 6.

AKADEMIE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ SVČ
VÍTKOV S HRANOU POHÁDKOU KVAK A
ŽBLUŇK

30. 7.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2016
Kapely – Ahard, Verona, Tanja, bohatý program
pro děti, soutěže v přejezdech přes lávku a
soutěž družstev o ceny, večerní taneční zábava,
bohaté občerstvení. Vstupné: 50 Kč.

Koncerty Smíšeného pěveckého sboru Komenský
4. 5.

JARNÍ KONCERT
Suchdol nad Odrou

6. 5.
17.00 hod.

VÍTKOVSKÉ JARO
Velký kostel Nanebevzetí Panny Marie
V programu vystoupí sbory: Schola Vítkov,
Dětský pěvecký sbor „Skřivánek“ Suchdol nad
Odrou, Pěvecký sbor při ZŠaG Vítkov,
Coro dell‘ Instituto Compresivo „Don Rinaldo
Beretta“ Paina di Giussano - Itálie,
SPS Komenský, z.s. Vítkov

7. 5.

OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
Hradec nad Moravicí

15. 5.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBORŮ BAŠKA

28. a 29. 5.

JARNÍ KONCERT ZNOJMO

7. 8. - 13. 8. 2016 - 1. LETNÍ TÁBOR S VÝUKOU SEBEOBRANY
PRO DĚTI. TZ Kaménka. Cena: 2050 Kč. Kromě výuky sebeobrany
čeká děti táborová činnost, hry, soutěže, výlety, táboření. Věk účastníků od 7 do 15 let. Mohou jet holky i kluci. Přihlášky mailem na: dr.
vanasek@seznam.cz nebo tel. 608 444 722, PhDr. Pavel Vaňásek.

Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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