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Cena za občanskou odpovědnost pro Vítkov

100 km! Rekord!

Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou zprávy z jednání rady města ze dnů 24. 4. 2018,
15. 5. 2018 a z jednání zastupitelstva ze dne 25.4.2018.
Rada města schválila vnitřní předpis Městské policie Vítkov, jenž
upravuje nakládání se zbraněmi a střelivem, se kterými disponují.
Také byly schváleny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kružberk
a Staré Těchanovice, jejichž obsahem je spolupráce při odchytu
volně pobíhajících psů. Odchyt hradí obec v plné výši dle smlouvy,
tedy od mzdy až po náklady na dopravu.
Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů ve Vítkově a jeho místních částech
a vymezuje prostor pro volné pobíhání psů.

V souvislosti se změnou územního plánu se zastupitelstvo zabývalo
celkem 15 novými požadavky. Zastupitelé se ztotožnili s návrhy
odboru výstavby a územního plánování.
Rada dále schválila podání žádosti o vydání opatření obecné
povahy, jimž se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů, zjednodušeně řečeno v ubytovně v Opavské ulici

a dalších domech ve Vítkově, kde by nebyl vyplácen doplatek na
bydlení.
Celkem ve třech případech zastupitelé rozhodli přijmout dotaci
z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 –
Sociální začleňování a boj s chudobou na projekty „Terénní sociální
práce Vítkov“ v celkové výši 1 658 905 Kč, „Asistenti prevence
kriminality Vítkov“ v celkové výši 2 504 125 Kč a „Komunitní sociální
práce ve Vítkově“ v celkové výši 1 924 905 Kč.
Zastupitelé dále schválili účelové příspěvky Mateřské škole Vítkov
p.o ve výši 156 tisíc na sanaci zdiva ve sklepě, Technickým službám
Vítkov p.o ve výši 462 tisíc na dovybavení koupaliště, 150 tisíc na
doﬁnancování projektové dokumentace garáží a nádvoří a téměř
2 mil. na pořízení nového nákladního vozidla.
Dále bylo schváleno přijetí dotací z rozpočtu MS kraje na projekt
„Zdravé město Vítkov“ ve výši 166.100 Kč, na projekt „Vystoupej na
svůj vrchol“ ve výši 43.600 Kč, na projekt „Najdi si to své“ ve výši
60.000 Kč a dotace z Euroregionu Silesia – CZ ve výši 5.696,70
EUR na projekt „60+“ a 10.726,15 EUR na projekt „Česko-polská
hudební setkávání“.
Rada také schválila mimořádné přidělení bytu v domě č. 877
v Budišovské ulici. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o dům
určený výhradně pro seniory, kde bude vybudován plně bezbariérový
přístup, bylo rozhodnuto o přidělení právě osobě této věkové skupiny.
V souvislosti se Dnem města Vítkov 2018, který již v době vydání
zpravodaje proběhl, rada schválila několik smluv, a to na zajištění
technického zabezpečení, na záložní zdroje při výpadku elektřiny,
zajištění bezpečnostní ochrany a další.
Špatnou zprávou je rozhodnutí rady o zrušení veřejné zakázky na
výběr ﬁrmy na zhotovení vodní skluzavky na koupališti. Důvodem
bylo, že se nepřihlásil žádný uchazeč. Skluzavky se tedy bohužel
dočkáme až v příštím roce.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení výsledků
hospodaření svých příspěvkových organizací, a to ZŠaG, MŠ, SVČ,
TS a SBF Vítkov.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Do brý p oči n
Také díky aktivitě technika z Úpravny vody Vítkov - Podhradí Daniela Michalíka, který ve volném čase působí jako předseda Spolku
přátel kultury a umění, se uskutečnil v Kulturním domě Na Rybníčku
v Opavě v únoru 3. Opavský charitativní ples. Stejně jako předchozí
ročníky i tentokrát měla akce dobročinný charakter a pomohla člověku, který neměl v životě tolik štěstí jako většina z nás. Výtěžek
ze vstupného, ale i od dárců, mezi něž se zařadila také společnost
SmVaK Ostrava, tentokrát směřoval k devítiletému Míšovi Štefanovi
trpícímu dětskou mozkovou obrnou.
Peníze rodina chlapce použije na léčebnou terapii (KLIM THERAPY) v Lázních Klimkovice. Vybrat se podařilo více než 165 tisíc korun, které pomohou dobré věci. „Večer byl velmi emotivní. Snoubily
se v něm emoce s neopakovatelnou atmosférou.
Například moderátoři Monika Dudová a Jakub Ohnoutek se nakonec vzdali nejen svého honoráře, ale odmítli si nechat proplatit i cestu s tím, že je pro ně radost, když se můžou takové akce zúčastnit.
Nejde ani tak o ty peníze, jako o sílu gesta, které tím učinili. Navíc
někteří lidé, od nichž bych to vůbec nečekal, a takové dojetí jsem
u nich nikdy předtím neviděl, pod tíhou emocí odhodili svou tvrdou
skořápku a nijak se za to nestyděli,“ říká Michalík.
Míša Štefan trpí nemocí od narození, čtyřikrát denně musel cvičit
Vojtovu metodu a každý týden jezdit do Ostravy na rehabilitace.
I přes veškerou snahu se postavil na nohy až v 18. měsíci, a to
ještě s nutnou oporou. Dnes díky nezbytné pomoci asistentky může
navštěvovat Základní školu a gymnázium ve Vítkově, kde ho baví

především matematika a výtvarné činnosti. Každý rok navštěvuje
Lázně Klimkovice, kde absolvuje terapie, které mu pomáhají, ale
jsou ﬁnančně velice náročné. Právě KLIM THERAPY bude moci díky
skvělému počinu opavského spolku absolvovat i letos.
Zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
26. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

27. června 2018 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města
www.vitkov.info

Městská policie v dubnu 2018
Z přestupků úmyslného způsobení škody na majetku zničením
nebo poškozením věci a způsobení škody na majetku krádeží ve
stádiu pokusu je podezřelý 77letý muž z Vítkova, který 5. dubna
pokácel, nakrátil a chtěl odvézt minimálně jeden vzrostlý strom
z cizího pozemku ve Vítkově. Strážníci toho dne přijali oznámení
o pokusu krádeže dřevní hmoty, přičemž zjistili podezřelou osobu.
Událost byla ze strany MP Vítkov zadokumentována a postoupena
správnímu orgánu. V případě uznání viny hrozí muži pokuta až do
výše 50.000 Kč, nebo do výše 70.000 Kč v případě opakovaného
přestupku.
Z přestupku odložení odpadu mimo vyhrazená místa je podezřelý
54letý muž z Vítkova, který 11. dubna odložil v Budišovské ulici
velkoobjemový odpad, který měl skončit ve sběrném dvoře. Strážníci
věc postoupili správnímu orgánu, který tomuto muži, v případě
uznání viny, může uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

29. dubna kolem půl sedmé večer přijala MP Vítkov oznámení se
žádostí o prověření fyzického napadání mezi dvěma osobami ve
Lhotce. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že podezřelý pachatel
přestupku, který měl fyzicky napadnout svou těhotnou přítelkyni,
z místa utekl ještě před příjezdem strážníků. Na místě bylo zjištěno,
že se jedná o 37letého muže z Vítkova. Jelikož napadená žena
odmítla lékařské ošetření, byla událost na místě pouze zaevidována
a později postoupena správnímu orgánu. Muži za přestupek proti
občanskému soužití hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč nebo 30.000
Kč v případě recidivy.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Město Vítkov je podruhé vítězem soutěže celospolečenské
odpovědnosti, vyhlášené hejtmanem Moravskoslezského kraje
I dnes ve svém úctyhodném věku nadále předává své zkušenosti
mládeži. Věrohodně a lidsky je vede k zamyšlení nad hrůznými
činy totalitních režimů. Letos bylo do této ankety nominováno 53
osobností a věřím, že bychom se měli společně zamyslet, zda i mezi
námi není člověk, který by si zasloužil nominaci pro příští rok.
Ocenění, které město Vítkov obdrželo, má vyzdvihovat organizace,
jež dělají pro kraj a občany více, než jim ukládá legislativa. Jsou
hodnoceny ekonomické, environmentální a sociální ukazatele.
Není to ovšem jen ocenění města, vedení a jejich zaměstnanců, ale
i vítkovských občanů, kterým život ve městě není lhostejný.
Děkujeme vám.
Šárka Petrtýlová
tajemnice MěÚ

Již po několik let se účastníme soutěže o Cenu hejtmana kraje za
společenskou odpovědnost. Vždy jsme se umístili v první pětici.
Vloni jsme poprvé získali cenu nejvyšší - první místo. O této
skutečnosti jsme vás v minulém roce informovali a slibovali, že
ocenění bude dalším závazkem, abychom se stále snažili dělat
něco navíc. Začátkem května se ozvala televize Polar, že by rádi
natočili krátký šot ke společenské odpovědnosti. Přijeli a kladli panu
starostovi různé otázky o životě ve městě a o činnosti úřadu. To už
jsme se začali trochu těšit, že nás čeká možná příjemná zpráva.
Poté jsme dostali pozvání do Ostravy na vyhlašování vítězů.
Tentokrát zvali na podium jen vítěze kategorií. Když došlo na obce
s rozšířenou působností, oznámili umístění na druhém a třetím
místě, které obsadila města Kopřivnice a Nový Jičín. O to silnější
pocit radosti se dostavil, když na podium pozvali pana starostu, aby
z rukou hejtmana kraje Ivo Vondráka převzal cenu za I. místo. Cenou
byla plastika „Stabilitate Mentis“, kterou vytvořil ostravský sochař
Jan Šnéberger. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, atributu
spravedlnosti a neměnné hodnoty. Byli jsme oba velmi hrdí na to,
že ocenění Vítkova se dostalo již podruhé do povědomí mnoha
přítomných, k nimž patřili manželka prezidenta republiky paní Ivana
Zemanová, biskup Mons. Lobkowicz, představitelé kraje, zástupci
vítězných ﬁrem a další hosté.
Krásným zážitkem bylo i vyhlášení ankety Osobnost
Moravskoslezského kraje, která se letos konala poprvé. Vítězem se
stal Luděk Eliáš, český herec, divadelní ředitel, publicista. Muž, který
byl vězněn v koncentračním táboře a účastnil se pochodu smrti.

25 let spolupráce Vítkova a Kalet
bylo zahájeno setkáním vedení obou měst, a to slavnostním
zasedáním zastupitelstva města Kalety, kterého se zúčastnili
i zastupitelé Vítkova. Na tomto setkání vystoupili nejenom oba
stávající starostové, ale také bývalí vrcholní představitelé měst.
Atmosféra byla velice přátelská a po oﬁciální části se diskuze vedla
v rámci společenského večera.
Druhý den vyrazily do Kalet tři autobusy, které přivezly všechny
čtyři vítkovské pěvecké soubory, jež byly pozvány, aby vystoupily
na XX. Dnech Kalet. Nebyli to však jediní zástupci Vítkova, kteří
se zúčastnili této významné kulturní akce. V neděli přijel Dechový
orchestr při Základní umělecké škole Vítkov. V tomto roce to byla
první společná akce, rozhodně však není poslední. Již nyní jsou
naplánované další, o kterých vás budeme v dostatečném předstihu
informovat.
Pavel Smolka
starosta města
Třináctého listopadu uplyne 300 měsíců od podepsání partnerské
smlouvy mezi naším městem a polskými Kaletami. Pod smlouvou
jsou za Vítkov podepsáni tehdejší představitelé města - starostka
PaedDr. Stanislava Suková a místostarostka Ludmila Glubišová. Za
polskou stranu to byl starosta Józef Bregula a místostarosta Józef
Kalinowski. Tento dvoustránkový dokument nastartoval aktivity,
do kterých se za 25 let zapojily stovky a stovky obyvatel obou
partnerských měst.

Spolupráce byla zahájena na úrovni představitelů měst, ale
velice rychle přeskočila na úroveň škol, spolků a organizací. Mezi
nejaktivnější jistě patřila Základní škola Komenského, Základní
umělecká škola, Tělovýchovná jednota a další spolky. Vyjmenovat
všechny uskutečněné akce je téměř nemožné, každopádně jich
byly desítky. Rád bych vám přiblížil tu poslední, která se uskutečnila
v Kaletách ve dnech 18. až 20. května 2018. Toto třídenní setkání

25 let spolupráce škol
V roce 2018 slavíme 25 let vzájemné spolupráce mezi partnerskými
městy Vítkov – Kalety. Do této historie se výraznou měrou zapsala
také naše škola, která spolupracuje s partnerskými školami v polských Kaletách nepřetržitě po celou tuto dobu.
Spolupráci zahájila v roce 1993 Mgr. Marie Burianová, ředitelka Základní školy v Komenského ulici ve Vítkově. Spolu se svými kolegy
a žáky organizovala Mezinárodní atletické závody, kterých se účastnili i žáci okolních základních škol. Na podzim vyjížděli za sportem
naši žáci se svými učiteli do polských Kalet. V tomto období se konal
také na polské straně týdenní letní tábor společně s polskými harcery.

Od roku 1999 až dosud pak pokračovala spolupráce škol pod vedením Mgr. Blanky Váňové, ředitelky Základní školy a gymnázia Vítkov.
Kromě pravidelně konaných sportovních akcí na podzim na polské
straně, které se vryly do našich pamětí jako běh O zlatý dub, se
konaly v jarním období mezinárodní sportovní závody ve Vítkově.

Soutěžili jsme nejenom v běhu, ale také v kopané, vybíjené, basketbalu, sportovní gymnastice, atletice, stolním tenisu, interkrosu,
softbalu, badmintonu, speedmintonu, golfu, minikopané, ringu, atletice, lanových dovednostech a dalších sportovních disciplínách.
Nezapomenutelné pak byly závody dračích lodí.
Vzájemné každoroční sportovní akce byly rozšířeny o další spolupráci, a to v oblasti matematiky. V jarních měsících jsme se začali
účastnit mezinárodních matematických soutěží v Kaletách, kde se
žáci potýkali s nelehkými matematickými úlohami.
Odměnou žákům pak byla, kromě dobrého pocitu z úspěchů, návštěva aquaparku v Tarnowských Górách, Muzea chleba v Radzionkově, Dolu na těžbu stříbra v Tarnowských Górách, Ichtyoparku
v Kaletách, rychlodráhy pro rychlá kola nebo přírodní rezervace na
Zielonej, poutního místa v Czestochowé nebo Dolu černého pstruha.
Nedílnou součástí naší spolupráce se staly od roku 2007 projekty
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polsko.

V projektu Spolupráce bez hranic I jsme společně absolvovali vodácký kurz, putovní tábor a dny plné zábavy, v rámci projektu Spolupráce bez hranic II se konalo setkání pedagogických sborů a lyžařský kurz, v projektu Spolupráce bez hranic III jsme absolvovali
lyžařskou školičku, lyžařský výcvik, školní akademii, poznávali jsme
Kladskou kotlinu a kulturní tradice jednotlivých zemí, pedagogové
diskutovali o školských systémech na setkání pedagogických sborů. Ve čtvrtém projektu s názvem Žijeme sportem jsme realizovali
pět sportovních aktivit – bavíme se na sněhu, užijme si na sněhu,
česko– polský koloběh, vodácký kurz a olympiádu, v pátém projektu
Přírodu si musíme chránit jsme se věnovali environmentálním aktivitám, putovali jsme po přírodních památkách Moravskoslezských
Beskyd, komunikovali jsme o přírodě v cizích jazycích, pozorovali
jsme kouzlení v přírodě nebo lesní čarování a vydali jsme se rovněž
do divočiny v Safari parku ve Dvoře Královém.

Šestý projekt Poznáváme hory z české a polské strany, byl zaměřen
na turistiku a pobyt v horách. Vypravili jsme se na polskou stranu
Krkonoš a do Hrubého Jeseníku.
Sedmý projekt nesl název Voda pro život, byl zaměřen na koloběh
vody v přírodě. Zajímala nás voda ze všech úhlů pohledů – voda
jako zdroj života a energie, voda léčivá a živelná, voda z pramenů
hlubin země, přírodní zdroje vody, distribuce a spotřeba vody, úpravny a čističky odpadních vod.
Osmý projekt s názvem Dějiny umění jinak byl zaměřen na výtvarné
techniky a výtvarnou tvorbu. Dva kurzy se konaly v Kalwarii Zebrzydowské a v Olomouci. Projekt byl ukončen výstavou výtvarných
prací s názvem „Vzpomínám na společné školní akce s polskými
a českými přáteli“ ve výstavní síni kulturního domu ve Vítkově.
Devátý projekt „Po stopách české a polské historie 2. světové války“ jsme zaměřili na místa utrpení a bolesti našich předků, válečné
stopy v Moravskoslezském kraji a stopy 2. světové války v polském
Slezsku. Projekt jsme také zakončili výstavou fotograﬁí z jednotlivých aktivit projektu.
Devátý se jmenoval „Společně na hory“. Jeho cílem bylo zdokonalit
se v lyžařských a snowboardových dovednostech. Kurz byl organizován ve Ski areálu Bílá.
Desátý projekt byl zaměřený na turistiku. Nesl název „Poznáváme
Slezské Beskydy“. Jeho cílem bylo poznávat Slezské Beskydy z polské strany.
V letech 2013 – 2015 jsme byli zapojení do projektu Comenius Regio, který se jmenoval „Arts, music and dance in a teenager´s life“.
Na jeho realizaci se podílelo Město Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, Středisko volného času Vítkov, Město Kalety, Dům
kultury v Kaletách a Základní škola a gymnázium v Kaletách.
Skutečné partnerství nezná hranic, nebojí se jazykových bariér, kilometrů a ani ubíhajícího času.
Spolupráce škol byla neobyčejně plodná, a to i za nesmírného úsilí
zaměstnanců a vedení škol na obou stranách. Poděkování patří rovněž vedení radnic obou měst.
Blanka Váňová
ředitelka školy

MÁME MISTRA REPUBLIKY!
V minulém zpravodaji jsem vás informovala, že zápas Elišky Cihlářové na IV. ročníku mezinárodního turnaje v boxu žen se započítává
do přípravy na květnové mistrovství republiky v Prostějově, kde není
Eliška bez šance.
Eliška odjela 4. května na dva dny do Prostějova a s ní její trenér
Petr Hlavna a velký podporovatel a příznivec boxu Miroslav Špálek, aby sledovali, jak se to něžné 14leté děvče dokáže popasovat se svými sokyněmi. Samozřejmě jako podpora s ní těžké chvíle
nervozity prožívala její soupeřka a kamarádka Natálka Axmannová
a rodiče.
A pak to začalo. V semiﬁnále porazila Ludmilu Giňovou z Duchcova
RSC v prvním kole. To už jsme všichni přes sociální sítě hltali zprávy,
co že se to v Prostějově děje. Druhý den ve ﬁnále porazila Zuzanu
Přibylovou z Jablonce a tento zápas rozhodl, že Vítkov – Klokočov
má MISTRA REPUBLIKY.
A tak poprvé v životě a doufáme, že ne naposledy, mohla vystoupit
na stupeň nejvyšší. To už sociální sítě nestíhaly posílat radostné
gratulace od nás všech, kteří jsme Elišce drželi palce. Cítili jsme se
velice pyšně a hrdě, že taková malá vesnička může slavit takový
velký úspěch. Oslavy se ale žádné nekonaly, protože naše mistryně
dostávala od Petra Hlavny super trénink, neboť vítězstvím v Prostějově se kvaliﬁkovala na mistrovství Evropy žáků v bulharské Albeně.
Tak v neděli nasedla s dalšími sportovci do auta a odjela, už jako reprezentantka České republiky (ale i Klokočova) na mistrovství, které
probíhalo od 21. do 28. 5. 2018.
Pokud se o boxu, který je pro mnoho lidí nepochopitelný, hlavně
když ho provozují ženy, chcete dozvědět více, přehrajte si pořad
Náš venkov, který se vysílal 12. 5. na ČT 2 pod názvem „Boxerky
z Klokočova“. Ten vám ukáže přípravu, zápasy, lásku ke zvířatům,
touhy, naši krajinu a běžný osobní život nejen Elišky, ale i jejího trenéra Petra Hlavny, jenž stojí za celým klokočovským boxem, to jemu

se dnes zúročuje práce, kterou do svých trenérských hodin vkládá.
A to nejen prostřednictvím Eliščiných úspěchů.
Sport je úžasný v tom, že umožní člověku radovat se z úspěchů,
ale učí i prohrávat, porážku čestně přijmout a pracovat na sobě dál.
A nyní, kdy čtete tento příspěvek, už víme, že Eliška v Bulharsku obsadila úžasné čtvrté místo. Všichni jí přejeme hodně úspěchů nejen
v dalších utkáních, ale i v osobním a sportovním životě. Gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci našeho města.
Šárka Petrtýlová

I. ročník Stopařského
závodu ve Vítkově
21.dubna uspořádal Klub sportovní kynologie Vítkov 1.ročník
stopařského závodu.
Závodilo se ve 4 kategoriích, ve kterých soutěžilo 14 psů se svými
majiteli.
Závodníky čekaly 4 stupně obtížnosti, kdy nejjednodušší byla
stopa od vlastního psovoda stará 20 minut, a nejtěžší to měli psi,
jenž museli jít po pachu cizí osoby, který byl starý 2 hodiny. Stopy
probíhaly na přilehlých loukách na trase Vítkov-Klokočov.
Závodníci byli z Ostravy, Budišova, Zlína, Uherského Brodu
a okolních měst a obcí.

placená inzerce

Městská knihovna ve Vítkově
o prázdninách
Prázdninová půjčovní doba v knihovně
(1. 7. – 31. 8. 2017)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

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

Obalování učebnic
Městská knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že
v době letních prázdnin mají možno nosit do knihovny učebnice
na obalování. V měsíci září nebudou učebnice z provozních
důvodů obalovány na počkání.
Děkujeme za pochopení.

Pozvání do Raabovy štoly
V sobotu 19. května 2018 proběhlo slavnostní otevření Raabovy štoly, která se nachází nedaleko obce Zálužné a je nedílnou součástí
naučné stezky Dědictví břidlice. Po celý den byl pro návštěvníky připraven bohatý program, který začal již v půl desáté u kaple zasvěcené Pražskému jezulátku, kde zazněla hornická hymna v podání
Smíšeného pěveckého sboru Komenský. Následovala úvodní slova
Petra Zahnaše, jenž připomněl hornický pozdrav „Zdař Bůh!“, německy „Glück Auf!“, tedy „Šťastně vzhůru“, který neodmyslitelně patří k těžké práci v dole. Za přítomnosti budišovského a vítkovského
pana faráře byla odsloužena bohoslužba za horníky, kteří zahynuli
při práci v břidlicových dolech. Po skončení mše se průvod návštěvníků přesunul k Raabově štole. Zlatohorští permoníci předvedli hornické tance a kolem dvanácté hodiny nastalo slavnostní otevření
samotné štoly. Přestřihnutí pásky se zhostili starosta města Oder
Ing. Libor Helis, místostarosta města Vítkova Mgr. Oldřich Huška

a ředitel ostravské Nadace Landek Ing. Josef Gavlas. Nově otevřené Raabově štole požehnali přítomní kněží a posléze zazněla salva
z děla.
Všichni návštěvníci mohli štolu v organizovaných skupinkách navštívit s erudovaným průvodcem Petrem Havlickým. Prohlídky probíhaly až do pozdních odpoledních hodin. K zakousnutí byl připraven
tradiční chléb se škvarkovou pomazánkou a k pití záluženský pivní speciál. Celá slavnost dále pokračovala v rekreačním středisku
U Brodu konferencí a večerním posezením s country kapelou Kamarádi.
Vítkovsko může být hrdé na své republikové prvenství, neboť zpřístupnilo první břidlicový důl pro širokou veřejnost. Otevření štoly je
výsledkem pětileté práce hrstky nadšenců z občanského Spolku
Zálužné, který hodlá ve své činnosti dále pokračovat. Dokonce má
vyhlédnuté další důlní dílo, které by časem také mohlo být zpřístupněno návštěvníkům. Raabovu štolu lze navštívit kdykoli po vyplnění
objednávky na webových stránkách Spolku Zálužné.
Radek Huška

VÍTKOVSKO V
MODERNÍCH DĚJINÁCH
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v Městské knihovně ve Vítkově
uskutečnila první z cyklu tří přednášek o našem regionu s názvem
Vítkovsko v moderních dějinách, kterou přednesl profesor Zdeněk
Jirásek ze Slezské univerzity v Opavě. Přednáška obsáhla
posledních 300 let Vítkova a okolí. Zaměřila se na základní historické
mezníky, nejdůležitější události a charakteristické znaky regionu.
Profesor Jirásek objasnil, co přesně si můžeme představit pod
pojmem Vítkovsko. Zmínil, že se jednalo až do konce II. světové
války o region především katolický, zemědělský, obydlený
převážně německým obyvatelstvem, kde se již od počátku 19.
století začal rozvíjet plátenický průmysl, který v polovině století
doplnilo hedvábnictví. Pro rozvoj průmyslu byla zásadní výstavba
železnice, která zlepšila dostupnost a zásobování Vítkovska.
Rozvoj průmyslových odvětví měl velký vliv na stavebnictví, ať již
na přelomu 18. a 19. století, tehdy byly dřevěné domy postupně
nahrazeny cihlovými, nebo posléze na přelomu 19. a 20. století,
kdy vznikaly architektonicky zajímavé budovy. Rozmach výstavby
můžeme sledovat v prvorepublikovém období nebo, co do množství
rodinných domů, v 70. letech 20. století.
Obyvatelstvo Vítkovska prožilo mnoho těžkých chvil, ze kterých
se léta vzpamatovávalo. Mezi takovéto události patří například
sedmiletá válka, při které táhla pruská a rakouská armáda naším
krajem. Podobně obyvatelé zakusili při odvodech do I. světové války,
kdy více než 37% mužů bylo odvedeno do armády, a samozřejmou
obětí bylo mnoho koní. Ostatně podobně krutě se zapsala i II.
světová válka, po které následoval rozsáhlý odsun německého

obyvatelstva. Místní lid byl silný a přečkal různé nepříznivé události.
Totéž lze říci o novoosídlencích, kteří po válce Vítkovsko budovali.
Vývoj Vítkovska nebyl vždy jednoduchý, možná také proto, že se
jedná o region na periferii. Přesto tu lidé žijí, pracují a vychovávají
další generace. Je naším společným úsilím starat se o naše okolí
a udržovat vitalitu regionu. Neptejme se, co může Vítkovsko udělat
pro nás, ale co my můžeme udělat pro Vítkovsko.
Radek Huška
pořadatel cyklu přednášek

Zasílání zpravodaje e-mailem od června
Vážení odběratelé Vítkovského zpravodaje, asi většina z vás
zaregistrovala, že 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení
EU o ochraně osobních údajů - GDPR.
Doposud jsme vám zpravodaj zasílali elektronickou poštou na
základě vaší žádosti. Avšak po 25. květnu musíme mít váš souhlas
se zasíláním, který bude v souladu s výše uvedeným nařízením. Bez
potvrzení vašeho souhlasu nebude možné vám nadále zpravodaj
prostřednictvím elektronické pošty zasílat.
Co tedy musíte udělat pro to, abyste i nadále dostávali zpravodaj
do své e-mailové schránky?
Stačí se zaregistrovat do Mobilního rozhlasu.
Ptáte se, proč právě Mobilní rozhlas a co má společného se
zpravodajem?
Mobilní rozhlas je informační systém, který jsme začali provozovat
již na počátku roku 2017. Původně jsme tento systém zprovoznili
nejen pro zasílání krizových informací, ale také pro zprávy z radnice,
sdělení o kulturních a sportovních akcích, o změnách v dopravě atd.
V letošním roce jsme do Mobilního rozhlasu přidali také skupinu
„Vítkovský zpravodaj“. K dnešnímu dni máme cca 100 odběratelů
zpravodaje prostřednictvím tohoto systému. Mobilní rozhlas je na
GDPR dobře připraven. Vaše údaje budou v bezpečí a v souladu s
novými právními předpisy.
Při registraci do Mobilního rozhlasu se můžete rozhodnout, zda
budete chtít odebírat do své e-mailové schránky jen zpravodaj, nebo
se přihlásíte k dalším volitelným skupinám:
•
Informace z dopravy
•
Informace z knihovny
•
Informace z úřadu
•
Kulturní akce
•
Nalezená zvířata
•
Odstávky, poruchy
•
Sportovní akce
•
Zdravotnictví
•
… a konečně Vítkovský zpravodaj
Skupiny si však můžete kdykoliv dle vlastního uvážení upravit,
můžete je bez omezení přidávat či odebírat. Do budoucna je možné,

že se okruh skupin bude dále rozšiřovat. Jedinou povinnou skupinou
jsou „Krizové informace“, které budeme zasílat ve stavu ohrožení
života či majetku. Doufáme však, že tento druh informací budeme
muset využívat co nejméně. Krizové informace budou rozesílány
prostřednictvím SMS zpráv.
Mobilní rozhlas však nezasílá jen varovné SMS a informace na
e-mail, umožňuje také instalaci aplikace pro chytré telefony (systém
Android a iOS) a zasílání upozornění prostřednictvím této aplikace.
Dále umí zasílat i hlasové zprávy na telefonní číslo. Poslední
„vychytávkou“ je možnost nahlášení např. černé skládky, a to díky
„sesterské“ aplikaci ZmapujTo.
A kde máte možnost se registrovat do Mobilního rozhlasu?
Na webové adrese https://vitkov.mobilnirozhlas.cz,
případně můžete vyplnit přihlášku, která je k dispozici na podatelně
Městského úřadu, v informačním centru nebo v knihovně. Na těchto
místech probíhá také sběr vyplněných přihlášek.
Několik rad závěrem …
Pokud již máte Mobilní rozhlas, ale Vítkovský zpravodaj vám přes
něj nechodí, je třeba se přihlásit ke svému účtu na adrese https://
vitkov.mobilnirozhlas.cz a přidat si položku „Vítkovský zpravodaj“,
nebo můžete vyplnit výše zmíněnou přihlášku a my vám úpravu
vašeho účtu provedeme sami.
Pokud již máte Mobilní rozhlas zaregistrovaný z dřívějších dob, ale
doposud jste neudělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tak
jej prosím udělte co nejdříve, neboť od 25. 5. 2018 nebude možné
bez souhlasu Mobilní rozhlas využívat!
Souhlas udělíte na webové adrese https://vitkov.mobilnirozhlas.cz.
Pokud jste však v minulosti provedli registraci pomocí přihlášky, je
nutné vyplnit a podepsat novou přihlášku, která je k dispozici na
úřadě a v knihovně.
Chápeme, že některé z vás může tento krok obtěžovat, ale bez vaší
registrace a souhlasu vám nemůžeme nadále zasílat tento druh
oznámení a nabídek. Abyste však na to nebyli sami, neboť si třeba
nedokážete s něčím poradit, tak my vám s tím pomůžeme! Stačí
kontaktovat pracovníka oddělení kultury MěÚ Vítkov Jana Duška,
tel. 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info, který vám určitě poradí.
Doufáme, že přeregistrace pro vás bude jen drobným úkonem
a výsledkem bude vaše lepší informovanost!

Úspěchy vítkovských boxerů
Vážení sportovní přátelé, oddíl boxu při TJ Vítkov vybojoval dvě
stříbrné medaile na mistrovství České republiky v boxu školní
mládeže, kterého jsme se po poctivé jednoleté přípravě zúčastnili,
přestože to pro nás nebylo nijak jednoduché, neboť jsme měli
problémy s pronájmem tělocvičny.
Nakonec nám vyšla vstříc ředitelka ZŠ a gymnázia paní Váňová, za
což jí velmi děkujeme. Prostory tělocvičny jsme mohli využívat sice
v omezeném čase, ale i tak jsme rádi, že jsme se měli kde setkávat.
Trénovali jsme sice méně často, než bychom potřebovali, ale přesto
jsme byli na MČR úspěšní.
Barunka Řehulková ve váze do 39 kg a Filip Juříček v super těžké
váze vybojovali pro náš oddíl cenné stříbro a čestně reprezentovali
své město.
Patrik Kašpar, Martin Michálek, Jakub Hýbel a Daniel Krátký si také
zaslouží pochvalu za účast na MČR.
V současné době nám prostory k trénování v sokolovně poskytla
ředitelka SVČ paní Medunová, za což jí děkujeme, jelikož
nadále můžeme trénovat, a tak se připravovat na poslední kola
severomoravské soutěže v tomto školním roce. Náš oddíl se
zúčastnil všech soutěží naší oblasti.
Děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům včetně fy Insport-Line a také našim trenérům Ivo Deszkásovi a Kamilu Řehulkovi.
Ivan Deszkás
předseda a trenér
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Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřel své brány dokořán,
aby přivítal všechny, kteří chtějí poznat víc, kteří chtějí naslouchat,
kterým není současný svět lhostejný a morálka pro ně není jen
prázdným pojmem.
A co pro vás vítkovští farníci ve spolupráci s městem připravili?
Především komentované prohlídky, které se tentokrát nezaměřily jen
na historii stavby samotné, ale také na historii a život ve vítkovské
farnosti, protože letos v říjnu tomu bude už rovných 100 let od
vysvěcení kostela.
Prohlídka zvonice, věže i hodinové stroje byly velkým lákadlem pro
malé i velké návštěvníky.

Novinkou byla výstava prací vítkovských paličkářek, které pod
vedením paní Marie Jančálkové vytvořily krásný soubor historických
staveb a památek ve městě a okolí vetkaných do jemných krajek.
Paní Hedvika Satková přímo na místě předváděla toto krásné umění.
Ochutnávka mešních vín pro dospělé návštěvníky a zábavné kvízy
pro děti doplnily prohlídkový program a přinesly příjemné uvolnění.
O večerní část programu se postaralo pět pěveckých sborů, které
svůj program připravily společně v rámci mezinárodního projektu
„Česko-polská hudební setkávání“. Představily se čtyři vítkovské
sbory a sbor z partnerského města Kalety. Dirigentům Ludmile

Škopíkové, Iwoně Skop, Janě Brožové, Janě Malaníkové a Karlu
Mrkvovi a všem zpěvákům patří velký dík za skvěle sestavený
program a nádherný pěvecký výkon.
Odchod sborů umocnily majestátní tóny varhan, za které usedla
Klára Prusková. Kostel halící se do temnoty noci se s návštěvníky
rozloučil mohutným zvukem svých zvonů rozhoupaných silou
lidských paží.

Česko-polská hudební
setkávání
Třetí květnový víkend patřil v polských Kaletách hudbě. Na stadioně,
kde už od pátku probíhaly Dny města Kalet, se v sobotu setkaly
pěvecké sbory z Vítkova a Kalet, aby se představily obyvatelům
Kalet ve společném programu. K dobré náladě přispělo nejen hezké
počasí, ale také zážitky z Muzea chleba v Radziónkowě.
Neděle pak patřila dechové hudbě. Vítkovská dechovka se
v Kaletách těší velké oblibě. Je zde znát dlouholetá spolupráce,
dobré přátelské vztahy dirigentů i muzikantů.
Projekt zakončíme společným koncertem dechových orchestrů
v sobotu 23. června na vítkovském náměstí.

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
POJĎTE S NÁMI OPRÁŠIT HISTORII
– úprava počtu cílových míst

VÍTKOVSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA MÁ
SVÉHO VÍTĚZE

Velmi nás těší váš zájem o hledání zajímavých míst spojených
s historií města a jeho okolí. Máme už i první fotograﬁe, které jste na
svých poznávacích toulkách pořídili.
Máme však pro vás důležité upozornění. Z důvodu nedořešeného
souhlasu ke vstupu na soukromý pozemek, na kterém se nachází
památník a studna v Klokočově (obrázek č. 10), bude z prázdninové
aktivity vyloučen. Děkujeme vám za pochopení.

100 km – vítkovští senioři jsou aktivní

V rámci projektu Vystoupej na svůj vrchol, který je ﬁnančně
podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Vítkova,
jsme uspořádali deset kondičních vycházek pro seniory.
Každá vycházka měla cca 10 km, takže ti nejaktivnější ušli během
deseti týdnů nádherných 100 km.
Počasí nám přálo, i když jsme se při první vycházce brodili po kolena
sněhem, při poslední nám i v tričku a krátkých kalhotách bylo horko.
Ti, kteří chtěli ještě víc posílit svou kondici, chodili až do června cvičit
do sportovního areálu. Cvičení venku je velmi prospěšné nejen pro
samotnou fyzickou kondici, ale také pro posílení imunitního systému.
Projekt zakončíme během prázdninových měsíců výstupem na
Lysou horu a Praděd.
P r o g r a m n a vo d n í m m l ý n ě We s s e l s k y
v pátek 8. 6. 2018:
Běžné komentované prohlídky areálu a mlýna
od 09.00 do 18.00 hod.

HASTRMANOVO NOČNÍ
BREKEKE
Ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 a ve
23.30 hod. komentované prohlídky mlýna především pro
děti v doprovodu dospělých spojené s hledáním hastrmana
lucerničkou, s raráškem a tancem víl.
Ve 21.00 hod. ohňový tanec.
Noční pouštění lodiček ve strouze.
Soutěže pro větší i menší děti za drobnou odměnu.
Prodej mlynářových a mlynářčiných specialit.
Vstupné:
děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 10 let 30 Kč, ostatní 50 Kč
placená inzerce

Letošní jaro je ve znamení stovek. Nejen
senioři mají v nohách plnou stovku, ale druhou
květnovou sobotu byl pokořen rekord Vítkovské
čtyřiadvacítky. Jiří Kotrla (na fotograﬁi na titulní
straně) ke zdolání 100 km nepotřeboval ani
celých 24 hodin.
I letošní ročník probíhal v malebném prostředí,
ale v poměrně náročném terénu okolí Klokočova.
Do kopce, z kopce, po polních cestách,
loukami a kousek i po asfaltu, to byla letošní
„čtyřiadvacítka“. Bez spánku, za plného sluníčka
i v temné noci. Věřte, že noci na pastvinách,
když je ještě navíc přikryje mlha, jsou opravdu
oříškem i pro zkušené závodníky.
Tak neváhejte a zkuste své štěstí za rok i vy. Nové
možnosti otevírá pro méně zdatné závodníky
kategorie dvojic, kdy se na trati střídají závodníci
vždy po ukončeném kole.
Těšíme se na vás
v květnu příštího roku.

MONTÁŽ SOLÁRNÍCH
SYSTÉMŮ NA OHŘEV
VODY
Firma MACHAČ - ŠVAN
Tel: 604 845 925, 604 343 719
Dále nabízíme tyto
služby:
• pokrývačství
• klempířství
• instalatérské služby
• nátěry střech
placená inzerce

placená inzerce

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz

ZPRÁVY Z
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
Moravskoslezský kraj je pro turisty
atraktivní i v zimě

Provozní doba:
Po
9.00 - 16.00
Čt
9.00 - 16.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Zájem turistů o Moravskoslezský kraj roste. V prvním čtvrtletím
letošního roku region navštívilo o 10,1 procenta lidí více než
loni touto dobou. Přibylo také cizinců, kteří se u nás ubytovali.
Letošní zimu si pochvalují i provozovatelé lyžařských středisek
v Beskydech a Jeseníkách.
Nabízím tyto služby:
Hosté ocenili nejenom dostatek sněhu, který v našich horách na- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku
padal a vydržel až do Velikonoc, ale také služby a připravenost
horských středisek. Například v horském resortu Kopřivná pod
Pradědem si pochvalovali novou vyhřívanou šestisedačkovou lanovku, doprovodný program a větší bistro. Beskydská
horská střediska Ski Areál Bílá
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který činí 11 procent. Na celkovém počtu 3,9 milionů hostů
v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice se
Moravskoslezský kraj podílel
5,3 procenty.
Zahraničních hostů, kteří přijížděli hlavně ze Slovenska, Polska, Německa a Itálie, se v kraji
ubytovalo přes 39 tisíc. Je to
o 15,7 procenta více než loni.
Počet návštěvníků z Česka,
kteří u nás přenocovali, vzrostl o 8,8 procenta - přiblížil se
k168 tisícům.
„Zimní sezóna opět potvrdila
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v srpnu na Bílé nebo Kopřivná
Bike Festival, který se odehraje
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29,
první červnový víkend,“ uvedl
742 35 Odry, Mgr. Jana Šádková, personalistka
náměstek hejtmana pro regioe-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com
nální rozvoj a cestovní ruch Jan
Krkoška.
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Otevřené chrámy
Mapová aplikace
Aplikace
vznikla
zejména
pro
zviditelnění
akce Otevřené chrámy
v Moravskoslezském kraji,
která měla v minulém ročníku velký úspěch. Aplikace
obsahuje seznam zpřístupněných kostelů s průvodcovskou službou doplněný
obrázkem a popisem (poloha, otvírací doba a odkaz na
další informace).

Autokempy
Mapová aplikace

Aplikace obsahuje seznam
autokempů v Moravskoslezském kraji včetně obrázku
a popisu daného místa (poloha, piktogramy a odkaz na
oﬁciální stránky kempu i na
další informace). V pravé
horní části aplikace se pod
odkazem O aplikaci nachází legenda k piktogramům
a odkaz ke stažení brožurky Camping a caravaning
v Moravskoslezském kraji.

DERATIZACE
MĚSTA
Ve dnech 11. 6., 18.
6. a 21. 6. 2018 bude
prováděna velkoplošná deratizace města
Vítkov.
Akci zabezpečuje ﬁrma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně, která provede
ošetření kanalizační sítě,
veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je
pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných
domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany
ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud
to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky
jmenované ﬁrmy, anebo
nahlaste své požadavky na
úřadovnu, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření
obce.
Kontakt:
DERATEX, spol. s r. o.
Staromlýnská 47
760 01 Zlín

placená inzerce

Domov Vítkov, příspěvková organizace
obsazuje pozici

PRACOVNÍK(CE) V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
– PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE
Požadavky:
Vzdělání: základní vzdělání, kvaliﬁkační kurz
pracovníka v sociálních službách dle zák. č.
108/2006 Sb., - je výhodou, není podmínkou
Praxe:

možno i absolventi

Dále:

občanská bezúhonnost, loajalita,
empatické cítění

Náplň činnosti:
péče

poskytování přímé obslužné

Termín nástupu 1.6.2018, nebo dle dohody,
platové podmínky dle NV č. 564/2006 Sb.,
příplatky, trvalé + SO, NE, NOC, osobní příplatek,
příspěvek FKSP v platném znění, 4. platová třída.
Písemně zašlete:
Strukturovaný
životopis
včetně
základní
charakteristiky vykonávaných činností zasílejte na
adresu Domova Vítkov nebo e-mailem na adresu
reditelka@domov-vitkov.cz. Tel. pro informace
737 710 513, p. Grodová.
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Vítkovští jezdci úspěšní v rodeokrosu

Když koncem 90. let začala skupina příznivců motoristického sportu
na poli u Nových Lublic rodeokrosem, netušili, že tato série závodů
bude pokračovat dalších 20 let. V letošním roce Rodeo Car Nové
Lublice pořádá již 20. ročník tohoto závodění. Za ta léta se na trati
objevily známé osobnosti, které působily či působí i v jiných motoristických disciplínách, například Milan a Rosťa Škubníkovi, Adam
Škubník, Václav Černín a řada dalších. Nemůžeme zapomenout na
Zbyňka Židka st., který již bohužel není mezi námi, ale pomyslné
žezlo v Lublicích převzal jeho syn Zbyněk ml. Mezi další závodníky
reprezentující naše město patří také Marek Menšík, Bořek Hümmer,
Přemysl Hümmer. Výčet závodníků je třeba také doplnit o silnou závodní skupinu z Jelenic. Doslova legendou je již Karel Přibyla st.,
pak jeho syn Karel ml. a Tomáš Fuksík. Závodů se také účastní i další občané z města, například mechanici či fotografové v tzv. závodě
mechaniků. Musíme také zmínit Josefa Hudečka, který po těch 20
let vše organizuje a bez něj by tyto závody snad ani nebyly!

Vozy jsou v závodě rozděleny do 3 kategorií – historici, vozidla do
1400ccm a vozidla do 2000ccm. Každý závod se jede na 4 rozjížďky pro každou kategorii, ﬁnále a následný závod mechaniků. Body
z jednotlivých rozjížděk se započítávají do celé sezony v rámci Novolublického poháru.
Připomeňme v krátkosti výsledky uplynulých sezon. V roce 2016
v kategorii do 1400ccm obsadil celkové druhé místo Zbyněk Židek
a Karel Přibyla místo třetí. V kategorii do 2000ccm se na druhém
místě umístil Tomáš Fuksík. V těchto sezonách nebyla ještě vypsána kategorie historik. Rok 2017 znamenal celkově druhé místo
pro Karla Přibylu a třetí pro Tomáše Fuksíka v historicích, Přemysl
Hümmer zakončil sezonu ve třídě do 2000ccm na 3. místě celkově,
bohužel v kategorii do 1400ccm uniklo třetí místo Zbyňkovi Židkovi
o jediný bod.

Sezona 2018 odstartovala 28. dubna. V historicích si nejvíce bodů
do tabulky připsal Marek Gebauer a Lukáš Dobřanský (shodně 24
bodů), Karel Přibyla 16 bodů a Tomáš Fuksík 7 bodů. Ve „čtrnáctkách“ Vítkov reprezentoval Zbyněk Židek (13 bodů), Přemysl Hümmer (13 bodů) a Marek Menšík (10 bodů). Z ﬁnálové jízdy si Zbyněk
Židek odnesl stříbro, Tomáš Fuksík bral bronz v historicích a v závodě mechaniků obsadil vítkovský Martin Krška místo třetí.
Druhým letošním podnikem byl květnový závod. Do něj se z pracovních důvodů nezapojil Marek Menšík. Nejvíce bodů do sezonního poháru si z našich jezdců odnesl v kategorii do 1400ccm Zbyněk Židek - 16 bodů a ve stejné kategorii Bořek Hümmer bodů 15.
V historicích si Karel Přibyla připsal 10 bodů a Tomáš Fuksík 7 bodů.
Do ﬁnálové jízdy „čtrnáctek“ nastupoval Zbyněk s Bořkem na druhé,
resp. třetí startovní pozici, když před 4. rozjížďkou musel odstoupit
jeden z největších konkurentů, podvihovský mladý talentovaný jezdec Lukáš Kubesa pro poruchu motoru. Jeho otec Michal startující z
první pozice využil svého postavení a ujal se okamžitě vedení, Bořek se držel na průběžném třetím místě a Zbyněk na čtvrtém. Avšak
během závodů došlo ke kolizi Bořkova auta a závod musel být přerušen a následně restartován. Bořek však již kvůli poškození svého
vozu do závodu nastoupit nemohl. Finálový reparát se podařil Zbyňkovi, když dokončil restartované ﬁnále na 3. místě. Nestačil pouze
na Michala Kubesu a Davida Vrbického. Že při něm stálo i štěstí, to
se ukázalo hned po dojetí ﬁnále, když v servisu Zbyněk zjistil, že mu
v závodě prasklo uložení převodovky a poloosa. Následný závod
mechaniků tak obě tyto posádky absolvovat již nemohly. Doplňme
ještě, že ve ﬁnále historiků obsadil Karel Přibyla druhé místo.
Posádky teď čeká letní přestávka, seriál bude pokračovat 22. září
a 20. října na trati u Nových Lublic, vždy od 10 hodin. Není však
vyloučeno, že se koncem července uskuteční ještě prázdninový závod.
Více informací o závodech naleznete na http://www.rodeonovelublice.unas.cz/, fotograﬁe pak na https://www.facebook.com/JanDusekFoto/.
Jan Dušek (foto a text)

Mateřská škola Vítkov
PLAVECKÁ ŠKOLIČKA V MATEŘSKÉ
ŠKOLE

společně obě třídy. Nakonec děti vyzvaly k tanci své dojaté maminky,
společně si zatančily a předaly maminkám vyrobené srdíčko.
Zábava pokračovala v rytmu písní, děti mlsaly všechno, co maminky
na oslavu donesly, a rodiče si popovídali u šálku kávy. Každý měl
možnost si také opéct párky. Odpoledne se vydařilo nejen díky sluníčku, ale i hezké atmosféře, a tak všichni odcházeli spokojeni.
Jiřina Koniarová

DEN RODIN

V úterý 22. května oslavily děti z Mateřské školy Husova svátek Dne
rodin. Každá třída si připravila krátký taneček, děti společně zazpívaly písničky a naučily se básničky. Moderování se zhostila dvě
děvčátka ze třídy motýlků. Všechny děti si nachystaly malé dárečky,
kterými udělaly radost mámě a tátovi. Rodiče napekli výborné buchty. Oslava probíhala pod širým nebem v areálu SVČ, kterému tímto
děkujeme.
Lenka Delfina Živná
Také v letošním školním roce proběhla v naší MŠ plavecká školička.
Zúčastnilo se jí 20 dětí z MŠ Husova, 19 dětí z MŠ Opavská a 1 dítě
z MŠ Klokočov. Plavecké kurzy jsou součástí našeho vzdělávacího programu již mnoho let. Plavání a aktivní pohyb ve vodě je pro
děti nejen radost a zábava, ale je také prospěšný pro tělesný vývoj
a zdraví. Děti se zbaví nejistoty a obav z pobytu ve vodě, získají nové
pohybové dovednosti a jsou otužilejší, méně náchylné k nachlazení
a onemocnění. Lekce probíhají pod vedením zkušených plavčíků
v příjemném prostředí centra Laguna Bílovec. Po absolvování 10
lekcí vidíme u dětí velké pokroky v plaveckých dovednostech. Získají základy plaveckého stylu prsa, umí splývat a plavat na zádech. To
vše hravou formou, za pomoci zajímavých pomůcek. Mnoho dětí se
pak dokáže pohybovat ve vodě bez podpůrných pásků a destiček.
Jsou mnohem sebevědomější a obratnější. O plavecké kurzy je vždy
velký zájem a jsme rádi, že můžeme dětem tyto aktivity nabídnout.
Zuzana Gellnerová

DEN MATEK

Oslava proběhla na zahradě mateřské školy, kde se sešlo nejen
hodně maminek, ale i tatínků, sourozenců a babiček. Děti předvedly
tematicky zaměřené pásmo písniček, básní i tanečků, které nacvičily
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639,
příspěvková organizace
vyhlašuje

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
Vítkov
(v budově ZUŠ na Lidické ul.)
hudební, taneční a výtvarný obor
středa 13.6.2018 * 14.30 – 17.30 hodin
Budišov nad Budišovkou
(v budově Střediska volného času, ČSA 325)
pouze hudební obor
čtvrtek 14.6.2018 * 14.30 – 17.00 hodin
Březová
(v budově ZŠ)
pouze výtvarný obor
čtvrtek 14. a pátek 15.6.2018
13.00 – 15.00 hodin
Nemůžete se dostavit s dítětem k talentové
zkoušce? Kontaktujte vedení školy: 556 300 456,
604 258 275, info@zus-vitkov.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Ve středu 2. května 2018 proběhl zápis dětí do mateřských škol. Do
mateřské školy Husova se přihlásilo 30 dětí, volných míst však bylo
jen 23. Sedmi dětem byla nabídnuta mateřská škola Opavská, Vítkov, kde se nám přihlásilo pouze 8 dětí. Ředitelka školy musela ještě
dohledat několik dětí s povinnou předškolní docházkou, které k zápisu nepřišly. Ty budou umístěny na MŠ Opavská, Vítkov, kde máme
ještě 2 volná místa. Volná místa zůstávají na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Čermná a MŠ Radkov. Věřím, že se nám
podaří naplnit i tyto mateřské školy, aby tam byl zachován provoz.
Pro nové děti probíhaly na MŠ Husova a MŠ Opavská, Vítkov adaptační hodiny – čtyři pondělky v měsíci květnu od 15,30 do 16,30
hodin se mohly děti se svými rodiči seznámit s prostředím mateřské
školy. Informativní schůzka pro nové rodiče proběhla 29.5. v 15,30
na MŠ Husova a 30. 5. v 15,30 na MŠ Opavská, Vítkov. Rodičům
byly předány informace týkající se docházky a provozu mateřských
škol.
Miluše Špoková
Ředitelka MŠ

SEZONA 2018
NA ZREKONSTRUOVANÉM KOUPALIŠTI

Otevírací doba 10:00 – 19:00 hod.
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
Dospělí
děti do 15 let
senioři, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P

50 Kč
25 Kč
25 Kč
zdarma
25 Kč
zdarma

Místní školy a školky v rámci plavecké výuky platí hromadné vstupné (nad
10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA. Ceny platí v období
školního roku.
PERMANENTKY (20 vstupů)
Dospělí
600 Kč (30 Kč/1 vstup)
Děti, studenti do 25 let, senioři
nad 65 let, ZTP
300 Kč (15 Kč/1 vstup)
Permanentka je přenosná, tzn. jednu permanentku může využít pro vstup
současně více osob.
Předpokládané datum otevření je 16. červen 2018.

KRAJSKÉ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI
Ve středu 9. 5. 2018 proběhlo v Ostravě krajské kolo 40. ročníku
Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovalo 5 studentů sexty a septimy v 5 soutěžních oborech.
1. místo získal Alexandr Pisani (obor 13 Ekonomika a řízení, práce Problematika státních bailoutů), který postupuje do celostátního
kola, které se bude konat ve dnech 15. - 17. 6. 2018 v Olomouci.
Další zástupci naší školy se umístili takto: 3. místo Adéla Kalužová
(obor 16 Historie, práce Život v internačním táboře Vítkov. Odsun
německé rodiny Klatt v roce 1946), 4. místo Kristýna Koldušková
(obor 4 Biologie, práce Etologie a chov Rhodéského ridgebacka),
6. místo Ivona Marie Repková (obor 14 Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času, práce Koloidním zlatem
k vyšší inteligenci) a 7. místo Alexandra Zemanová (obor 6 Zdravotnictví, práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou
kazivost zubů).

Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně dalších studijních
i soutěžních úspěchů do dalších let a děkujeme za reprezentaci školy. Alexandrovi pak budeme držet palce během celostátního klání.
Miroslav Bučánek

ÚSPĚCH MLADÝCH CYKLISTŮ
V Malých Hošticích bylo rušno. Ptáte se proč? Ve čtvrtek 10. května
2018 tam totiž proběhlo okresní kolo v dopravní soutěži, kterého se
zúčastnili i žáci naší školy.
Pravidla silničního provozu, poznávání dopravních značek a zvládnutí jednoduchých dopravních situací tvořilo teoretickou část soutěže. V praktické části museli soutěžící prokázat odvahu nejen v jízdě

zručnosti a v jízdě podle pravidel
silničního provozu, ale také bravurně zvládnout základy první pomoci
a ošetření jednoduchých zranění.
A jak naši soutěžící dopadli? Ve
2. kategorii, ve které soutěžili Martina Kristiánová, Natálie Klapetková, Filip Indrák a Dominik Terry
Garner získali krásné třetí místo. Blahopřejeme.
Dagmar Štenclová

1. MÍSTA V OKRESNÍM KOLE
OLYMPIÁDY MLADÝCH CHOVATELŮ
A POSTUP DO KOLA MEZINÁRODNÍHO
V sobotu 28. 4. se ve Středisku volného času v Opavě konalo
okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích: I. žáci od 6 do 14 let a II. žáci od 15 do 18 let.
Za základní školu se soutěže účastnila Kristýna Jochimová ze 6. B
v odbornosti Psi a získala 1. místo. Dále se účastnil Lukáš Blažek
z 5. D, který v odbornosti Hlodavci obsadil 2. místo.
Gymnázium velmi úspěšně reprezentovaly žákyně kvarty Klára Kořenková v odbornosti Králíci a žákyně septimy Kristýna Koldušková
v odbornosti Psi. Obě dívky získaly ve svých kategoriích 1. místa
a postupují tak do mezinárodního kola, které se letos koná v Praze
a je jubilejním 50. ročníkem. Olympiáda je jednou z forem možné
soustavné práce s mládeží v rámci volnočasových aktivit. Zvyšuje zájem dětí o živou přírodu, včetně její ochrany. Soutěž obnášela

roční pozorování domácích mazlíčků, shromáždění veškerých dat
a sepsání závěrečné práce, poznávání organismů, teoretický test
a obhajobu práce. Kristýna se do mezinárodního kola probojovala
už podruhé, v loňském školním roce získala v Poběžovicích krásné
6. místo. Děvčatům moc blahopřejeme a do Prahy držíme pěsti.
Milena Mačáková, Sylva Doležalová, Kristýna Krejčí

7. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE 23.
ROČNÍKU EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

fa.: Stanislav Richter, Krátká 603, Vítkov
Firma s 23. letou tradicí příjme do svého kolektivu kolegu
/kolegyni na post

Dělník – zpracování břidlice
a kamene
POŽADAVKY
• dobrý zdravotní stav
• manuální zručnost
NABÍZÍME
• hrubá hodinová mzda 120 Kč/hod.
• možnost zdarma získat řidičské oprávnění na vysokozdvižný vozík (v hodnotě 3,5 tis. Kč)
• úhrada vstupního vyšetření zaměstnavatelem
• odměna na letní i zimní dovolenou
• sleva na naše výrobky
• příspěvek dle dohody na dopravu pro mimovítkovské
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU
Stanislav Richter, Krátká 603, Vítkov
Tel.: 602 544 547, info@bridlice.cz, richterst@volny.cz
placená inzerce

Dne 19. 4. a 20. 4. proběhlo v Hukvaldech krajské kolo Ekologické
olympiády. Ekologická olympiáda je tradiční soutěž středoškoláků
zaměřená na porovnání znalostí a dovedností z oblasti ekologie,
ochrany přírody a péče o životní prostředí. Soutěž klade velký důraz na praktické využití teoretických poznatků při řešení konkrétních
problémů a na rozvoj týmové spolupráce. Do krajského kola byl nominován smíšený tým septimy a oktávy ve složení Adéla Kalužová,
Lenka Miková (7.G) a Lucie Marethová (8.G). Hlavní téma letošního
ročníku bylo Dřeviny rostoucí mimo les. Soutěžící porovnávali své
znalosti v náročném teoretickém testu z dendrologie, terénní poznávačce rostlin i živočichů a v několika praktických úkolech. Vypracovaly návrh informačního panelu pro hukvaldské buky, obhájily prezentaci Památný strom (zvolily si vítkovskou lípu), sehrály scénku na
téma Dutý jako strom a diskutovaly s odbornou porotou o ochraně,
rozvoji a hodnotách krajiny. V doplňkovém programu viděly ukázky
stromolezectví a seznámily se s novinkami v oboru arboristiky, rovněž vyslechly zajímavou přednášku Ing. Evy Mračanské Památné
stromy Moravskoslezského kraje.
Výhercům gratulujeme.
Milena Mačáková

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI CEMACH
Ve středu 16. 5. 2018 jsem se v prostorách židovské radnice v Praze
zúčastnil slavnostního předávání cen pro vítěze VII. ročníku mezinárodní soutěže CEMACH, která se zaměřuje na moderní stát Izrael.
Soutěžilo se ve třech kategoriích - literární, výtvarné a multimediální.
Já jsem vytvořil animované video o moderním Izraeli a k mému potěšení jsem skončil ve své kategorii na 1. místě a převzal tak ocenění
od velvyslance Izraele Daniela Merona a prezidenta Česko-izraelské smíšené obchodní komory JUDr. Pavla Smutného.
Alexandr Pisani, sexta
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12.05.18 19:31

Střední škola, Odry má novou „slečnu ředitelku“
Jste novou ředitelkou Střední školy v Odrách, co nám o sobě
řeknete? Představte se…
Jmenuji se Jana Kellnerová a celý život bydlím ve Fulneku. Po
Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci jsem vystudovala na
Slezské univerzitě češtinu, pak v Ostravě speciální pedagogiku
a nyní dokončuji v Olomouci na univerzitě Palackého funkční
studium. Svůj pracovní život jsem doposud zasvětila školství,
první, ještě při studiu, jsem pracovala jako vychovatelka v Dětském
domově ve Fulneku, a pak mě spíše náhoda zavála do Oder, kde
učím už bezmála 13 let.
Co Vás vedlo k přihlášení se do konkurzu?
Myslím, že jsem se nechala tak trochu přesvědčit, ale také jsem
se chtěla posunout dále, roztáhnout křídla a zkusit něco nového.
Pravdou je, že miluji učení, ráda chodím do hodin, jsem šťastná
učitelka, jenže asi byl čas na profesní rozvoj. Nejsem si jistá, že tato
cesta je pro mě nejlepší, je však tady a nezbývá mi nic jiného než
po ní kráčet se vztyčenou hlavou. Co mě přivedlo až ke konkurzu
a do ředitelny? Ani nevím, ovlivnilo mě více faktorů, jisté ale je, že je
to teprve začátek.
Co si myslíte o současném stavu „naší vaší“ školy?
Jsem přesvědčená, že škola má budoucnost, má co nabídnout,
a i když jí společenská situace a demograﬁcká křivka moc nepřeje,
udělám maximum, aby si udržela, případně posílila své místo
v systému vzdělávání Moravskoslezského kraje. Poslední výsledky
maturit to jen dokládají, na nástavbovém oboru Podnikání napsali
kromě jedné matematiky a angličtiny všichni didaktické testy, což
svědčí určitě nejen o kvalitě učitelů, ale i o úrovni žáků.
Co vás v nejbližší době čeká?
V první řadě musíme úspěšně dokončit tento školní rok, datum
mého nástupu do funkce je lehce nešťastný, 1. 5. je sice lásky čas,
ale zároveň také největší nápor: maturitní a závěrečné zkoušky,
uzavírání docházky, řešení kázeňských problémů, přijímací řízení…
apod. Pro změny a novinky není zatím prostor, ty snad přijdou
s novým školním rokem.
Chystáte velké změny?
Největší změnou asi je, že po rozumné, klidné, uvážlivé a vstřícné
paní Dokoupilové přišel na její místo živel, já používám dokonce
„poděs“, v mé podobě. Jinak jako zásadní rozdíl ve vedení nebude,
chci se soustředit více na image školy, její postavení a kulturu. Za
několik let vidím před sebou kvalitní učňovskou školu s výbornou
pověstí. Osobně si myslím, že neděláme nic špatně, jen musíme být
více vidět, zapojit se do celostátních i mezinárodních soutěží, kde
už nyní získáváme úspěchy. Prezentace na veřejnosti a spokojení
studenti jsou prioritou.
Co konkrétně vaše škola nabízí?
Nyní máme v rejstříku celkem pestrou nabídku službových oborů:
automechanik, kuchař-číšník, kadeřník, masér, prodavač, podnikání
a další, každý si u nás najde místo. Především s blížící se povinnou
maturitou z matematiky je studium u nás velmi dobrou variantou.
K tomu máme k dispozici mnoho dalších aktivit, od lyžařského
a sportovního kurzu, přes zahraniční stáže ve Španělsku, Anglii,
a příští rok nově Itálii, kooperaci se slovenskou školou v Dolnom
Kubíně až k pozitivnímu klimatu a kvalitnímu učitelskému sboru.
Jak hodláte prezentovat školu na veřejnosti? Jak zlepšíte její
image?
Problémem je hlavně naše detašované pracoviště ve Vítkově, tam
je potřeba posílit spolupráci s městem a všemi školskými subjekty.
Z naší strany jsou dveře otevřené… I když jsme pravidelně aktivní
v městských zpravodajích, musíme najít cestu k dětem, aby
viděly, že budoucnost všech není za psacím stolem s přemrštěnou
administrativou, ale že řemeslo má opravdu „zlaté dno“. Pokusím se
rozšířit působnost i do jiných spádových měst, věřím, že ne všichni
žáci základních škol musí mít maturitní zkoušku a jít na vysokou…

A na závěr?
V každém případě chci skončit pozitivně, proto si Vás všechny
dovolím pozvat k nám do školy, přijďte se podívat, klidně i mimo dny
otevřených dveří, co naši žáci dělají na praxích, jak se učí, navštivte
naše kadeřnictví, kosmetiku, masáže, určitě se setkáte nejen
s příjemnými lidmi, ale i s příjemným prostředím.
Děkuji za rozhovor.
Lucie Matýsková
Sekretářka SŠ, Odry

FOTBALOVÝ TURNAJ SVČ
V sobotu 16. 6. 2018 pořádá Středisko volného času Vítkov
p. o., ve sportovním areálu Husova 653 1. ročník turnaje
O pohár SVČ v kategoriích starších a mladších žáků
a přípravek. Turnaj, který je podpořen OFS Opava, začne v 9:00
hod., předpokládaný konec v 16:00 hod. Hrajeme systémem
každý s každým ve skupinách dle jednotlivých kategorií a počtu
přihlášených družstev. Registrace týmů od 8:00. Občerstvení je
zajištěno po celou dobu trvání turnaje do cca 16:00. Startovné
1200 Kč/tým.
Přijďte podpořit vítkovské týmy, protože Vítkov je nejlepší!!!!
Fotbal je hra a my se jí bavíme.
Za SVČ Vítkov p. o.
Josef Jakubec
RK OFS Opava

ZUŠ OPEN 2018
Ve středu 23. 5. 2018 v době od 14 do 17 hodin se
v kombinovaném programu na náměstí Jana Zajíce
představili žáci a učitelé ze Základní umělecké školy
ve Vítkově a připojili se tak k celostátnímu happeningu
základních uměleckých škol ZUŠ OPEN 2018, který
se pod patronací světoznámé pěvkyně Magdaleny
Kožené koná již druhým rokem. Impulsem ke vzniku této
akce byl záměr Magdaleny Kožené upozornit širokou
veřejnost na důležitou, jedinečnou a nezastupitelnou
funkci „zušek“ ve výchovně vzdělávacím procesu,
kterým prochází nastupující mladá generace. Diváci
měli možnost zhlédnout vystoupení akordeonového
a dechového orchestru, pěveckého sboru, žákovské
kapely a rytmického uskupení, představila se také

houslová a žesťová dua i žáci tanečního oboru.
Připraven byl také výtvarný workshop, kde si zájemci
vyzkoušeli práci s barvami.
Chtěla bych touto cestou poděkovat městu Vítkov za
zapůjčení ozvučovací techniky, umělecké agentuře
LEV za zapůjčení a instalaci mobilního zastřešení
a v neposlední řadě také učitelům a zaměstnancům
školy, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu
celé akce. Poděkování patří i žákům a všem účinkujícím
za jejich výkony i za čas strávený při nácviku
prezentovaného programu.
Žáci i učitelé opět svým uměním dokázali, že Vítkov
může být na svou „zušku“ právem pyšný.

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 3. 6.

4. 6.
8.00 – 10.00 h.

S CHUTÍ DO VŠEHO
Projekt česko-polské spolupráce
Třetí společný víkend s polskými partnery,
tentokrát ve Vítkově. Akce je určena široké
veřejnosti, rodinám s dětmi ve věku od 6 let,
seniorům. Bližší informace najdete na webových
stránkách a FB Střediska volného času Vítkov.
Aktivity, jídlo a vstupné během víkendu zdarma!
Možnost přihlášení na tel.: 605 55 11 36 – Ing.
Šárka Medunová

Cyklus přednášek
Více informací na www.vitkov.info
Kulturní dům Vítkov
9. 6.
6.30 hod.

RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA PRO MLADÉ
RYBÁŘE
V rybářské olympiádě si své praktické a teoretické
rybářské dovednosti vyzkoušejí mladí rybáři z
Vítkova, Budišova, Dvorců, Oder a Leskovce.
Soutěž začne na Balatoně lovem ryb udicí –
plavaná. Dále se mladí rybáři utkají v rybářských
disciplínách – písemné testy, skisch, arenberg a
zátěž dálka. Na závěr rybářské olympiády
proběhne vyhodnocení a ocenění nejlepších
rybářů. Přejeme našim mladým rybářům „Lovu
zdar“. Pořádá SVČ Vítkov.

9. 6.

XIII. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ
BEZ PRŮKAZU PŮVODU
Více informací na www.zkovitkov.estranky.cz

12. 6.
15.00 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
V případě hezkého počasí na venkovní střelnici
sportovního areálu. Přijďte si vyzkoušet svou
střeleckou mušku, odměna vás nemine! S sebou
pití, v případě nepříznivého počasí sportovní obuv
se světlou podrážkou (budeme v tělocvičně).
Pořádá SVČ Vítkov.

KOLA PRO AFRIKU
Sbírka kol, náhradních dílů a cyklodoplňků pro
děti v Africe
Kulturní dům

5. 6.
KOLA PRO AFRIKU
16.00 – 18.00 h. Sbírka kol, náhradních dílů a cyklodoplňků pro
děti v Africe
Kulturní dům
5. 6.
16.00 hod.

ČTVERCE PRO AFRIKU ANEB PLETEME
POD KAŠTANY
Kulturní dům, park za KD
Zahajujeme pletení čtverců na deky pro nemocné
a opuštěné africké děti.

6. - 8. 6.

3 VEČERY PRO ZÁCHRANU VAŠEHO
ZDRAVÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
16. 6.
9.00 hod.

I. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
Středisko volného času Vítkov pořádá ve
sportovním areálu Husova 653 1. ročník
fotbalového turnaje O pohár SVČ v kategoriích
starších a mladších žáků a přípravek. Turnaj,
který je podpořen OFS Opava, se odehraje v
systémem každý s každým ve skupinách dle
jednotlivých kategorií a počtu přihlášených
družstev. Občerstvení je zajištěno po celou dobu
trvání turnaje do cca 16:00. Přijďte podpořit
vítkovské týmy, protože Vítkov je nejlepší!!!!

23. 6.
DEN KLOKOČOVA
14.00 - 17.00 h. Retroshopa z Ostravy – módní show, ukázka
požárního útoku a vyprošťování z auta, vystoupení
dětí z MŠ Klokočova, vyjížďky koňským povozem,
štípání břidlice, otevření hrobky Badenfelderů,
zábava pro děti ...
Sokolovna Klokočov
23. 6.
16.00 hod.

ČESKO-POLSKÁ HUDEBNÍ SETKÁVÁNÍ
náměstí Jana Zajíce
Koncert dechových hudeb z Vítkova a Kalet

26. - 27. 6.

DEN BEZ ÚRAZU S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU VE
SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ
Akce je určena pro děti 2. tř. – 3. tř. ZŠaG Vítkov.
Pro děti budou v parku připraveny úkoly z
dodržování bezpečnostních předpisů pro chodce,
cyklisty, jízda zručnosti, prevence úrazu a
stanoviště Městské policie Vítkov.
Pořádá SVČ Vítkov.

29. 6.
14.30 hod.

29. 6.
19.00 hod.

HURÁ PRÁZDNINY NA ZAHRADĚ STŘEDISKA
VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Pro děti jsou připravené různé atrakce: skákací
hrad, malování na obličej, vystoupí klaun s
programem a s balónky, děti budou hledat obrázky
zvířat a plnit různé úkoly. Všichni jste srdečně
zváni. Občerstvení zajišťuje p. Vysloužilová.
Večer promítání animované pohádky Coco v
letním kině.
DESPERÁDO
100 let muziky aneb 40+60
Vstupné 50 Kč
Františkův Dvůr, Klokočov

SVČ PŘIPRAVUJE:
4. 8.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2018
Kulturně sportovní akce, od 13:00 do 02:00 hod.
Nové koupaliště = nová lávka = jiné přejezdy, jiné
soutěže, avšak stejně dobrá zábava, hudba,
papáníčko pro děti, dospělé i seniory! Vstupné
stále stejné – 50 Kč/osoba od 120 cm výšky.
Kapely – 2-R z Opavy, ATMO music a Queenie –
word Queen tributte band z Prahy.

1. 9.

AHOJ, PRÁZDNINY
Loučení s prázdninami, akce je určena dětem i
celým rodinám. Program a občerstvení zajištěno,
večerní promítání ﬁlmu Ferdinand v letním kině.

PROGRAM LETNÍHO KINA SVČ NA ČERVEN
22. 6.
29. 6.

Všechno nebo nic (komedie, ČR)
Coco (animovaný, USA)

Promítáme v 21. 00 hod. Jednotné vstupné: 60 Kč. Změna programu
vyhrazena! V případě nepříznivého počasí se nepromítá. Kapacita
LK: 80 míst k sezení - 6 boxů pro 6 osob (možná rezervace celého
boxu), počet míst k ležení na vlastní dece neomezený.
PLÁN NA ČERVEN V NZDM TUNNEL
KLIENTI 14-26 LET
6. 6.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
7. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
13. 6.
SVĚTOVÝ DEN PROTI DĚTSKÉ PRÁCI
14. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
20. 6.
SVĚTOVÝ DEN HUDBY
21. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
27. 6.
SVĚTOVÝ DEN PROTI DROGÁM
28. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
KLIENTI 6-13 LET
4. 6.
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
5. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
11. 6.
SVĚTOVÝ DEN PROTI DĚTSKÉ PRÁCI
12. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
18. 6.
SVĚTOVÝ DEN HUDBY
19. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
25. 6.
SVĚTOVÝ DEN PROTI DROGÁM
26. 6.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ:
9. 7. – 13. 7. Hravý týden I. Cena: 550 Kč
23. 7. – 27. 7. Hravý týden II. Cena: 550 Kč
30. 7. – 3. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč
20. 8. – 24. 8. Hravý týden IV. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o jednotlivých táborech jsou zveřejněny na
našich webových stránkách
1. LETNÍ TÁBOR V KAMÉNCE
Pořádá Asociace turistických oddílů ČR Vítkov
Termín: 4.8 - 11.8.2018
Určeno pro holky a kluky od 8 let.
Tábor se nachází v krásném turistickém areálu Kaménka u Vítkova.
Cena táboru: 2400 Kč (8 dní)
Přihlášky si vyžádejte mailem na adrese: dr.vanasek@seznam.cz
nebo telefonicky: 608 444 722

Uzávěrka příštího čísla je 18
18.. č e r v n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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