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Vítkov
navštívili
členové
Ústavněprávního
výboru Senátu
Parlamentu ČR
20. května navštívilo sedm senátorů
z ústavně – právního výboru naše
město. V reprezentačním sále městského úřadu se setkali s vedením
města a členy rady města. Starosta
ing. Pavel Smolka stručně představil
Vítkov a jeho okolí. Zhodnotil současnou situaci ve městě a nastínil otázky, které nás nejvíce trápí.
Předseda ÚPV JUDr. Miroslav Antl, spolu s místopředsedou MUDr. Mgr. Vladimír Plačkem, MBA ve svých projevech hovořili o významu
těchto výjezdních zasedání. Projevili zájem o náš region ve snaze pomoci řešit jeho problémy. Živě se zajímali o život v naší obci a následná
diskuze probíhala ve velmi přátelské atmosféře. Návštěva zanechala v zúčastněných pocit opravdového zájmu o dění u nás. Nicméně to
hlavní, co může být pro naše město přínosem, je ochota senátorů pomoci nám při řešení nejtíživějších problémů.
Lenka Sonnková a Oldřich Huška
místostarostové

Aktuálně z radnice
Jednání
rady
města
27.
dubna
a 19. května a zastupitelstva 29. dubna.
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Města Vítkova.
Zastupitelstvo města schválilo dotaci ve výši
80 tis. Kč Fokusu Opava o.p.s. na činnost
bezprostředně související s výkonem sociální rehabilitace.
Zastupitelé vzali na vědomí kontrolní zprávu
o přípravě letní sezóny 2015 na koupališti
ve Vítkově. Další informace naleznete na
webových stránkách TS Vítkov a na str. 6.
Rada města schválila smlouvu o svěření
nalezených psů Městskému útulku pro psy
v Opavě.
Vzhledem k nevyhovujícímu vodovodnímu řadu v bývalé budově gymnázia bylo
rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Proběhlo
výběrové řízení a rada schválila výběr nejvhodnější nabídky, tedy firmu, která během
prázdnin rekonstrukci provede.
Za účelem výstavby rodinných domků ve
Vítkově schválilo zastupitelstvo vytipování
lokalit v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o tyto lokality: ulice Boženy Němcové, Skřivánčí pole, ulice Čermenská, Polní, Opavská a Zemědělská.
Zastupitelstvo také rozhodlo o přijetí
dotace ze Státního fondu životního
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prostředí ČR na projekt „Úspory v objektu
sokolovny v Klokočově“, kde dojde k zateplení budovy a výměně oken. S ohledem na
špatný stav střechy bude nutno i tento problém řešit.
Dále byla přijata dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 40.000 Kč na projekt „Pomník 2. sv. války ve Vítkově“.
Dále zastupitelstvo schválilo přijetí dotace
v celkové výši 257.000 Kč pro SVČ Vítkov,
p.o. z prostředků MSK na činnost NZDM
SASRD Tunnel. Také souhlasilo s podáním
žádosti MŠ Vítkov p.o. o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na dětské hřiště
v přírodním stylu, které by bylo v areálu MŠ
Husova ve Vítkově.
Zastupitelstvo schválilo dvě zápůjčky, a to
mezi Městem Vítkov a ZŠaG Vítkov p.o. za
účelem předfinancováním projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polsko s názvem „Po
stopách české a polské historie 2. světové války“ a zápůjčku mezi Městem Vítkov
a Technickými službami města Vítkova, p. o.
na zakoupení travní sekačky.
V souvislosti s připravovaným Dnem města, který bude 6.6.2015 v areálu TJ Vítkov,
rada schválila smlouvu s moderátorkou Petrou Dorazilovou, smlouvu na zabezpečení
Dne města předloženou sdružením Rytíři
a Lapkové z Vítku, smlouvu s cenovým návrhem na mediální propagaci s Rádiem Čas
a projednala další záležitosti spojené s touto

akcí. Rada schválila smlouvy se sponzory,
kteří přispěli na Den města.
Na základě nařízení vlády o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev došlo
k navýšení měsíčních odměn neuvolněným
členům zastupitelstva o 3,5 %, ovšem ZM
rozhodlo odměny nezvyšovat a ponechat je
ve výši, o které bylo rozhodnuto na ustavujícím zasedání.
Rada města také schválila zřizovací listinu komunitního plánování sociálních služeb, jednací řád řídící a realizační skupiny
komunitního plánování sociálních služeb
a jednací řád pracovních skupin komunitního plánování. V těchto dokumentech jsou
zpracovány základní povinnosti a kompetence jednotlivých složek podílejících se na
procesu KPSS.
Vzhledem k tomu, že proběhne výběrové
řízení na obsazení funkce ředitele Technický služeb p.o. Vítkov, rada města jmenovala
výběrovou komisi, ve které jsou zastoupeni nejen odborníci, ale také vedení města
a členové zastupitelstva města.
Dále byla schválena celá řada prodejů
a pronájmů pozemků. Bližší informace byly
k dispozici na úřední desce a byly zveřejněny na stránkách města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Oslavy
70. výročí
konce války
a setkání
s veterány

13. května proběhlo setkání pamětníků II. světové války a zástupců vedení města.
Naše veteránky Amálie Fojtíková, Jarmila Rubeyová, Božena Jurošková, Božena Baletková, Božena Maňáková a Valeria Ráczová pocházejí z Valašska, z Hošťálkové
a Kateřinic, kde za války pomáhaly při odbojové činnosti. Po válce přišly dosídlit
pohraničí a usadily se na Vítkovsku. Toto setkání organizoval Svaz bojovníků za
svobodu, který dlouhodobě spolupracuje s naším městem.
Radek Huška
Kulturní komise při RM

místě u nezletilé
osoby
provedli
kontroly na přítomnost alkoholu
a jiných návykových látek, které
však byly negativní a poté věc
předali na místě
Policii ČR.
Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 39letý muž z Klokočova, kterého strážníci zastavili 4. dubna kolem jedenácté hodiny noční v místní části Klokočov.
Hlídka MP Vítkov chtěla řidiče upozornit na
nesvítící přední světlo u jeho vozidla. Jelikož
muž jevil známky požití alkoholu, bylo u něj
provedeno kontrolní měření na přítomnost
alkoholu v dechu. Tato zkouška byla pozitivní s naměřenou hodnotou 0,924 promile.
Po opakované zkoušce hladina alkoholu
v dechu stoupla na 1,060 promile. Na místo
byla přivolána hlídka Policie ČR, která si záležitost převzala. Muži v případě uznání viny
hrozí až jeden rok vězení, peněžitý trest,
nebo zákaz činnosti.
Uložením blokové pokuty vyřešili strážníci
přestupek znečištění veřejného prostranství
13. dubna ve Vítkově v ulici Školní. Hlídka
MP Vítkov byla kolem sedmé hodiny přivolána na místo z důvodu močení na jeden ze
soukromých objektů poblíž autobusového
nádraží. V muži, který se přestupku dopustil,
byl zjištěn občan z Fulneku ve věku 35 let.
15. dubna krátce před osmou hodinou večerní si strážníci při příjezdu do Vítkova od
Nových Těchanovic všimli na komunikaci
Těchanovická ve Vítkově cyklisty, který při
jízdě na kole kličkoval po celé komunikaci

MĚSTSKÁ POLICIE
V DUBNU 2015
Během kontroly dodržování dopravní značky zákaz vjezdu na silnici ve směru z Vítkova k Prostřednímu Dvoru strážníci 2. dubna
krátce po půl deváté večerní zjistili osobní
vozidlo, jehož řidič dopravní značku porušil.
Strážníci se za pomocí výstražného zařízení na služebním vozidle pokusili toto vozidlo
zastavit, avšak řidič vozidla na toto nereagoval a pokračoval dále v jízdě. Strážníci proto
vozidlo předjeli a druhý pokus o zastavení
vozidla byl proveden strážníkem v reflexní
vestě za pomocí červeného světla. Na signál
„stůj“ však řidič vozidla nereagoval, služební
vozidlo i strážníka objel a pokračoval dále
v jízdě ve směru k Větřkovicím. Poté se
hlídka MP Vítkov znova rozjela za tímto
vozidlem, přičemž byl řidič marně vyzýván
k zastavení i pomocí megafonu na služebním vozidle. Po chvíli se podařilo strážníkům toto vozidlo předjet a zablokovat jej na
uvedené komunikaci. Řidič vozidla sice zastavil, ale následně začal couvat. Jeden ze
strážníků se proto k vozidlu rozběhl a řidiče
vozidla z automobilu násillím vytáhl, čímž
se důvod řidičova počínání ihned vysvětlil.
Osobní motorové vozidlo, které navíc nesplňovalo technické podmínky pro provoz na
pozemních komunikacích, totiž řídil teprve
16letý chlapec z Čermné ve Slezsku, který
samozřejmě nevlastnil řidičské oprávnění
pro řízení motorových vozidel. Strážníci na

a měl problémy se na kole udržet. Strážníci
muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, zastavili a podrobili kontrolní dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Muži ze Lhotky ve
věku 53 let naměřili strážníci v dechu 1,810
promile alkoholu. Při opakované kontrole to
bylo ještě o pět setin více. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která muži další
jízdu zakázala. Událost byla po zadokumentování postoupena správnímu orgánu, kde
opilému cyklistovi hrozí pokuta od 2.500 Kč
do 20.000 Kč.
22. dubna v půl desáté večer přijala MP
Vítkov oznámení o opilém muži, který
v Oderské ulici vyvrací kontejnery a dopravní značky. Strážníci muže zadrželi kousek
od místa, kde se dopustil výtržnosti. Muž,
který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky, se odmítl podrobit kontrolní dechové zkoušce na stanovení množství alkoholu v dechu. Jelikož se muž při provádění dalších úkonů začal aktivně bránit a
pokusil se strážníky napadnout, byly proti
26letému muži z Vítkova použity donucovací prostředky a dotyčný skončil v poutech ve
služebním vozidle. Z důvodu, že hrozilo, že
by ve svém počínání mohl pokračovat, bylo
rozhodnuto o jeho umístění na PZS Opava
k vystřízlivění, kam byl následně dodán. Po
celou dobu převozu na PZS muž strážníkům
vyhrožoval zabitím či ublížením na zdraví
a působil na výkon jejich služby. Událost
byla postoupena Policii ČR pro podezření
ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, za který v případě odsouzení hrozí odnětí svobody až na čtyři léta.
Roman Mišáček
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ODBOR
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
INFORMUJE
VYDÁVÁNÍ NOVÝCH PRŮKAZŮ
OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM OD 1. DUBNA 2015
Od 1. 4. 2015 zahájil Úřad práce ČR vydávání nových průkazů osobám se zdravotním postižením (dále jen průkaz OZP).
Průkazy mimořádných výhod, které do
konce roku 2011 vydávaly obecní úřady
a tzv. dočasné průkazy OZP vydávané
Úřady práce ČR od roku 2012, zůstávají
v platnosti pouze do 31. 12. 2015!
Pracovníci odboru sociálních věcí Městského úřadu Vítkov vyzývají všechny držitele průkazů (bez ohledu na jejich platnost),
aby nenechávali vše na poslední chvíli
a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve
frontách na konci roku. Zároveň ale upozorňuje, že není nutné, aby lidé chodili
v hojném počtu na úřad hned v květnu
2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližším období.
Pro účely vydání nového průkazu OZP
je třeba doložit:
- aktuální fotografii, která odpovídá formátu
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45
mm),
- občanský průkaz,
- starý průkaz mimořádných východ, či dočasný průkaz OZP,
- 30 Kč.
Na základě vydání průkazu OZP vzniká
jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních
prostředcích pro pravidelnou hromadnou
dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitostí na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní
veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní
přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší dle
závažnosti zdravotního postižení jeho držitele (rozlišují se 3 typy průkazů OZP - TP,
ZTP a ZTP/P).
O výměnu nového průkazu OZP si žádejte
na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR
Vítkov, Wolkerová 467, Bc. Šárka Adamcová.
Po obdržení nového průkazu OZP si nezapomeňte také nechat vystavit nový parkovací průkaz na Městském úřadě ve Vítkově, odboru sociálních věcí, náměstí Jana
Zajíce 4, kancelář č. dv. 201, I. poschodí,
paní Dobromila Putková nebo Mgr. Veronika Šindelářová.
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INFORMACE K PROVOZU
SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA
VÍTKOVA
Od 1. dubna 2015 je sběrný dvůr otevřen kromě soboty opět každou středu v době
od 12 do 18 hodin. Sběrný dvůr slouží občanům k odložení zejména velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který se nevejde do 110 l popelových nádob
a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je ale rovněž určen pro odložení nebezpečných odpadů a dalších odpadů z domácností, které jsou uvedeny na www.vitkov.info.
Odpad ze sběrného dvora se předává k dalšímu zpracování na recyklaci, nebo k ekologické likvidaci oprávněnou osobou. Odpad, který občané odloží do sběrného dvora, nijak nezatíží či neznečistí životní prostředí! Podle nové vyhlášky č. 321/2014 Sb.
k zákonu o odpadech, která určuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, je možné na sběrném dvoře odložit také kovový
odpad a biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve
z ořezu stromů, mohou občané odložit také přímo do kompostárny na skládce v Nových Těchanovicích od pondělí do pátku v době od 7 do 14.30 hodin.
Provozní doba sběrného dvora
středa
sobota

12:00 – 18:00
8:00 – 14:00

Informace ke sběrnému dvoru je možné získat:
- u odpadového hospodáře TS, ing. Vrchovecký,
tel. 734 654 514,
- u obsluhy SD, p. Chlachula, tel. 733 180 919,
- nebo www.tsvitkov.cz.

Odbor sociálních věcí představuje poskytovatele sociálních služeb

CHARITA ODRY
Charita Odry poskytuje již 20 let zdravotní a sociální služby v regionech Oderska,
Fulnecka, Vítkovska, Budišovska a Suchdolska. Charita Odry začínala s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou. K těmto
dvěma základním službám přibyla půjčovna kompenzačních pomůcek a následně
se rozšířila ošetřovatelská služba o mobilní hospicovou péči. V říjnu 2012 byl zřízen
oblastní humanitární sklad pro případ rychlé
pomoci při možných záplavách. V roce 2013
byla zřízena Stanice pomoci pro osoby bez
přístřeší a na konci roku 2014 byl zřízen
denní stacionář pro seniory a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelskou službu poskytuje stálý, zkušený tým pracovníků v přímé péči s odbornou způsobilostí k této profesi od 6.00 hodin
do 19.30 hodin 7 dní v týdnu na Odersku,
Fulnecku, Suchdolsku, Vítkovsku a Budišovsku.
Pracovnice v přímé péči zajišťují např.: pomoc při osobní hygieně (ranní a večerní hygiena, koupání), pomoc při zajištění chodu
domácnosti (praní, žehlení, běžný úklid, donáška nákupu, pochůzky), poskytnutí stravy

nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, servírování jídla, dopomoc při stolování,
podání stravy, umytí nádobí), donášku léků
a inkontinentních pomůcek, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(dovoz a doprovod k lékaři, na úřady, nákupy, dovoz do klubu důchodců apod.).
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Charita Odry také půjčuje kompenzační
a zdravotnické pomůcky a potřeby, a to
jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. K zapůjčení není třeba potvrzení lékaře. Ceny
jednotlivých pomůcek a potřeb najdete na
stránkách http://odry.charita.cz. Při půjčení
neplatíte žádné zálohy. Pokud je pomůcka
na skladě, dodáme Vám ji do druhého dne
– dovezeme až do domu, zašleme poštou,
popřípadě si pomůcku můžete vyzvednout
sami.

OBLASTNÍ HUMANITÁRNÍ SKLAD
Sklad, ve kterém je připravena akutní
a rychlá humanitární pomoc při záplavách
nebo jiných přírodních pohromách. Sklad se
nachází v Odrách, ale je určen pro potřeby
celého regionu na jihu Moravskoslezského
kraje.

Blahopřání
29. května 2015 oslavila paní Drahomíra Barčová z
Vítkova 85. narozeniny.
K tomuto jubileu jí ze srdce přejí hodně zdraví a pohody její
tři dcery s rodinami.

MÁTE SPRÁVNĚ ZAREGISTROVANÉ VOZIDLO?
TERMÍN 30.6.2015 SE BLÍŽÍ!

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla
správně zapsán vlastník vozidla a vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.
Aplikace je dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci vozidla. Po potvrzení jsou sděleny informace, zda je registrace vozidla dokončena, nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat
vlastníka vozidla k určitému datu, nejpozději do 30. 6. 2015. Součástí aplikace jsou také údaje
o počtu vozidel „v převodu“.

HAVARIJNÍ STAV MOSTU
Město Vítkov je vlastníkem mostního tělesa nad potokem Čermná, které se nachází v ulicích Oderská, Švermova a Poštovní.
Při pravidelné mostní prohlídce bylo shledáno, že podpěrné stěny v místech dilatačních spár jsou již v tak špatném stavu, že
vjezd vozidel těžších 14 tun by byl nebezpečný a mohlo by dojít
k propadu mostního tělesa. Statikem bylo nařízeno dopravní
omezení betonovými stěnami v místech dilatačních spár a dopravní značení omezující vjezd vozidel těžších 14 tun do doby,
než bude most opraven. Město Vítkov v současné době řeší
možnosti provedení opravy.
František Putko
odbor služeb

VÝSKYT ZVĚŘE
NA VÍTKOVSKU
Název

Počet (ks)

Myslivci vykonávají na území Vítkovska právo myslivosti v 21 honitbách na rozloze
více jak 25 tis. hektarů honebních pozemků. V honitbách se hospodaří v období tzv.
mysliveckého roku, který začíná 1. dubna a končí 31. března. Po uplynutí mysliveckého roku jsou myslivci povinni odevzdávat za jednotlivé honitby Roční výkaz o honitbě,
stavu a lovu zvěře.
Do 15. dubna 2015 myslivci nahlásili Městskému úřadu Vítkov, odboru ŽP za uplynulý myslivecký rok na území Vítkovska početní výskyt některých následujících druhů zvěře:
Počet
(ks)

Název

Jelen lesní

300

(142)

Bobr evropský

11

Daněk skvrnitý

500

(311)

Vydra říční

83

Muflon

180

(94)

Havran polní

46

Prase divoké

1600

(1342)

Holub doupňák

60

Srnec obecný

1700

(788)

Jestřáb lesní

103

Bažant obecný

40

Káně lesní a rousná

306

Kachna divoká

98

(14)

Kormorán velký

147

Liška obecná

363

(294)

Koroptev polní

108

Jezevec lesní

114

(5)

Krahujec obecný

102

Kuna lesní a skalní

318

(37)

Krkavec velký

787

Ondatra pižmová

138

Křepelka polní

163

Holub hřivnáč

701

Moták pochop

16

Straka obecná

180

(96)

Poštolka obecná

167

Vrána obecná

80

Sluka lesní

175

Tchoř tmavý a stepní

58

Sojka obecná

508

Hrdlička zahradní

283

Sokol stěhovavý

0

Špaček obecný

1056

Volavka popelavá

174

Zajíc polní

700

Výr velký

44

(16)

V závorkách je uveden nahlášený odlov+úhyn zvěře.
Výskyt zvěře spárkaté, zajíců a bažantů je uveden včetně přírůstu mláďat.

Pro území Vítkovska obecně platí, že se zde vyskytuje zvýšený počet spárkaté zvěře (jelen, daněk, muflon, prase divoké, srnec) a naopak velmi nízké stavy
drobné zvěře (zajíc, bažant, kachny, apod.).
V tabulce výskytu zvěře si čtenář může všimnout
vyšších stavů některých ostatních druhů zvěře, které
jsou zvláště chráněnými živočichy, nebo chráněnými živočichy ve smyslu předpisů o ochraně přírody;
jedná se například o tyto druhy zvěře: vydra, káně,
kormorán, volavka, krkavec, sojka.
Z uvedených ostatních druhů zvěře, na které se vztahují předpisy o ochraně přírody, je potřeba poukázat
na neustále se zvyšující počet vydry říční. Jedná se
o živočicha, který nemá v přírodě našeho regionu
přirozeného nepřítele - predátora a množí se velice
rychle.
Čtenáře mohou napadat konspirační teorie, proč se
mohla právě v uplynulých letech množit a šířit populace vydry v našem regionu. I na příkladu vydry lze
spatřovat jeden z mnoha nedomyšlených zásahů člověka do přírody.
Vydra říční způsobuje značné škody na rybích populacích. Rybáři v současné době mohou uplatňovat
škody vydrou na rybách pouze u chovných rybníků.
Škody páchané vydrou na rybích populacích v rybnících obhospodařovaných rybníkářstvím, v rybnících,
jež jsou součástí rybářských revírů, nebo v tekoucích
vodách, nejsou v České republice hrazeny.
Petr Foltis, referent odboru životního prostředí
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SEZÓNA NA
KOUPALIŠTI

Cenu „Senior roku“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého
projektu Senzační senioři.

OTEVÍRACÍ DOBA:

10.00 hod. - 19.00 hod.

CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je
šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů.

40 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma
10 Kč/den

Cena Senior roku 2015
Hlavní cíl Ceny Senior roku se ani pro rok 2015 nemění. Chceme veřejnosti představovat seniory jako významnou součást společnosti a zdůraznit jejich výjimečné
výkony, počiny a práci. Šíříme povědomí, že mají i přes svůj věk stále co nabídnout, dokáží být aktivní, být oporou jiným a svým příkladem dokážou inspirovat
ostatní. Udělení Ceny má podpořit tyto seniory v jejich dalších aktivitách a posílit
tak i jejich sebeuvědomění a důvěru ve vlastní schopnosti a společenskou cenu.

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.
Z hygienických důvodů není možno používat na
koupání v bazénu plavky s dlouhými nohavicemi
(bermudy), legíny, šaty, sukně, trička a košile.
Odpovědná osoba: Ing. František Vrchovecký
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov,
tel. 556 300 695

OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ KRONIKY
MĚSTA VÍTKOVA ZA ROK 2014
K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ
Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že v době od 1. do 30. června 2015 bude
na Městském úřadě ve Vítkově (oddělení kultury –
paní Pavlína Bartošová) vyložena k nahlédnutí kronika města Vítkova za rok 2014. V této době mohou
občané vznášet připomínky k zápisům.
Rada města Vítkova, náměstí Jana Zajíce 7
vyhlašuje

ZÁMĚR

na pronájem nebytových
prostor v budově Vodní 636 ve Vítkově
o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov
V písemných návrzích očekáváme:
1. popis využití nebytového prostoru,
2. návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a Městem Vítkovem (např. doba pronájmu,
výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce),
3. základní informace o zájemci vč. informací
o současných aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce
s názvem NP-Vodní 636 Vítkov na odbor služeb na
Městském úřadu Vítkov, Ing. Kuboň Zdeněk, kde je
také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312
240).
Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou
města Vítkova na základě předložených písemných návrhů. Podané návrhy jsou ze strany města
považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje
právo odmítnout všechny návrhy.

6

SENIOR ROKU

Pořádně se rozhlížejte! Kdo si podle vás zaslouží Cenu Senior roku 2015?
Nadace vyhlašuje nominační období Ceny Senior roku 2015 k 15. květnu 2015.
Návrhy na udělení ocenění musí být dodány písemně (poštou či e-mailem), a to
zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a současně se zřetelným
určením soutěžní kategorie (Nejlepší klub a Senior roku 2015 – jednotlivec) - na
adresu vyhlašovatele soutěže do 14. srpna 2015. Soutěžící i navrhovatel musí
přihlášku vlastnoručně podepsat na důkaz souhlasu se všemi údaji uvedenými ve
formuláři a pravidly soutěže.
Formulář přihlášky bude možné získat na internetových stránkách od začátku nominačního období: www.kontobariery.cz, www.sensen.cz.
Nominovat mohou:
Seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí,
měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci
může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.
Vyhodnocení probíhá ve dvou kolech:
a/ do prvního kola jsou zařazeny všechny přihlášky, odpovídající všem uvedeným
kvalifikačním kritériím. Odborná porota je vyhodnotí a vybere podle nich kandidáty
dalšího postupu do druhého kola. Při vyhodnocování účastníků prvního kola soutěže přihlíží zejména k příkladnému přístupu, vynikajícím výsledkům, kontinuitě,
novým způsobům práce či ke spokojenosti uživatelů služeb a též k výjimečnosti
nominovaných účastníku. Termínem pro vyhodnocení prvního kola je 30. srpen
2015.
b/ ve druhém kole odborná porota kontaktuje vybrané kandidáty, aby lépe poznala
jejich činnost. Z nich pak odborná porota udělí po jednom nejvyšším ohodnocení
v kategoriích Seniorka/senior roku a Nejlepší klub, dále druhé a třetí místo v obou
kategoriích. Termínem pro uzavření a vyhodnocení druhého kola je 15. září 2015.
O udělení ocenění rozhoduje nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 1. 10. 2015 v Divadle ABC v Praze v 15 hodin.

KAM O PRÁZDNINÁCH?
… NO PŘECE DO MUZEA
Plánujete si dovolenou nebo prázdninové výlety? Zajímá vás historie? Pak určitě zajděte do některého z muzeí a zapojte se do projektu Národního muzea a
Asociace muzeí a galerií České republiky. Navštivte nový portál „Do muzea!“,
určený všem zájemcům o svět muzeí a galerií. Portál poskytne kompletní přehled o muzejních institucích na území České republiky včetně doprovodných
programů a akcí, které budou muzejními objekty průběžně doplňovány. Navíc
všem návštěvníkům umožní jednotlivá muzea a galerie ve čtyřech různých
kategoriích hodnotit a zúčastnit se tak soutěže o věcné ceny.
Cestujte, poznávejte, soutěžte!
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

Vítkovští maturanti
po 50 letech

16. května 2015 se sešli ve Vítkově maturanti Střední všeobecné vzdělávací školy
(dnešního gymnázia) z roku 1965. Většinou přicestovali z různých konců republiky, dokonce ze Slovenska a Německa.

Setkání se uskutečnilo v kavárně hotelu
Růže, kde se o nás
personál velmi pečlivě
staral.
Ze třiceti čtyř tehdejších maturantů bohužel jich již šest není
mezi námi. Celkem
se sešlo dvacet jedna
někdejších spolužáků
jedné třídy, jak je patrné z přiložené společné fotografie. Všichni
účastníci projevili zájem podívat se po letech
do prostor, kde jsme kdysi studovali.
Chtěl bych poděkovat touto cestou za nás
za všechny paní ředitelce Blance Váňové,
která byla velmi ochotná a provedla nás

školní budovou. Mohli jsme zasednout do
lavic ve třídě, ve které jsme studium končili.
Jsou mezi námi doktoři medicíny a přírodních věd, inženýři strojní, stavební i ekonomové, vysokoškolští i středoškolští pedagogové a zástupci mnoha jiných profesí.
Všichni s úctou vzpomínáme na naše učitele
a na instituci, která nám dala ty nejlepší základy do života. O to více chci vyjádřit naši
společnou radost z toho, že gymnázium ve
Vítkově nadále plní úspěšně svou vzdělávací funkci a my mu přejeme dostatek dobrých
studentů i učitelů a jen ty nejlepší výsledky.
Dále už se naše setkání odbývalo neformálním způsobem ve shora zmiňované restauraci až do pozdních večerních hodin.
Božík Beran

Stavění májky Jaro je plné vůní, rozkvetlých květů a svěží zeleně. Nevíme

přesně, jakým způsobem vzniklo slovo „májka“, znamenající výraz pro ozdobný předmět
související s lidovou oslavou prvního májového dne. Předchůdcem byly nejspíš prastaré
slavnosti s ověnčeným stromkem májkou, symbolizujícím jaro a lásku. Tento zvyk jsme si
v domově velmi oblíbili, neboť se na jaro velmi těšíme. Procházky naší zahradou i městem
nám po dlouhé zimě moc chybí, a právě „májka“ je pro nás jakýmsi symbolem začínajících
vycházek či posezení venku. Program při stavění májky se protnul s historií, která je našim
uživatelům tak blízká. Začali jsme vzpomínkou na prvomájové průvody s alegorickými
vozy, které se nádherně zdobily květinami. Vzpomínali jsme na pestrou výzdobu podniků, hesla na transparentech, i na zákaz podávání alkoholických nápojů. Během povídání
nechyběly písničky z nového repertoáru našeho sboru. Nakonec jsme na májku navázali
stuhy, ale ještě něco jí chybělo… Místo panáka, který šplhá po kmeni, jsme pod věneček
přivázali lahvinku s „Domovskou samohonkou“. Májka se nám moc povedla, tak až půjdete kolem, přijďte se podívat.

Vzpomínky na válku

Tuto zajímavou besedu jsme uspořádali na podnět jedné studentky, kterou toto období velmi zajímá. Našim uživatelkám bylo tehdy osm,
devět let, přesto se jim tato doba nezvratně vryla do paměti. Jejich vzpomínky se vracejí
do období, kdy naše území obsazovali Němci. Do oči se hrnou slzy při vzpomínkách na
vypálení Lidic. Další příběhy mapují odsun německých obyvatel, nebo lístkový systém, a
také znárodňování. Rodiny se stěhovaly do domů po vysídlených německých obyvatelích.
Ve Vítkově byla nemocnice, ale lékaře lidé vyhledávali jen zřídka, důležitější byla starost
o dobytek a hospodářství. V našem městě byla v té době čtyři auta. Dvě sanitky a dvě
osobní vozidla. A to všechno je jen část střípků poskládaných z velké mozaiky mnoha
příběhů „té“ doby.

VÍTKOVEM PROJEDOU
KOLOBĚŽKÁŘI NA SVÉ
CESTĚ OKOLO KRAJE

Skupina koloběžkářů navštíví 12. června na své cestě okolo
Moravskoslezského kraje Vítkov. Podívají se na kostel
Nanebevzetí P. Marie a prohlédnou si centrum města, aby
pokračovali směrem do Klokočova.

Koloběžková Tour de nejkačka po Moravskoslezském kraji a evropských projektech startuje 2. června v Ostravě. Po 22 etapách, 600 kilometrech a návštěvě více než 130 zajímavých míst a projektů se koloběžkáři vrátí do Ostravy 26. června. Akci pořádá Regionální rada
Moravskoslezsko, zodpovědná za financování projektů v kraji.
„Koloběžková tour bude podívaná pro lidi. Chceme tímto netradičním způsobem lidem ukázat, co je v našem kraji pěkného, jak se kraj podařilo díky evropským miliardám vylepšit a zkrášlit a jak fungují evropské projekty i jiná zajímavá místa,“ popsala tour za organizátory Kateřina
Dostálová, ředitelka Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko.
Vítkov je zastávkou na desáté, tzv. břidlicové etapě, která začíná v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích u Kružberku, pokračuje krajinou břidlice přes Budišov nad Budišovkou do Vítkova a končí v Klokočově.
Koloběžkáře na jejich cestě po kraji podpoří nadšenci ze skupiny Bo kolobka a přidají se také známé osobnosti. Lidé mohou zážitky
z cesty sledovat na www.nejkacka.eu a na sociálních sítích, nebo se mohou přidat na vlastní koloběžce nebo kole.
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Poslední setkání všech partnerů
projektu Comenius „Magické mosty“

Nejen žáci a pedagogové Střední školy
Vítkov, ale také krásné slunečné počasí u
nás přivítalo zahraniční partnery z Itálie,
Slovenska a Turecka v májovém týdnu od
4. do 9. května 2015.
Hosté si prohlédli naši školu, město a také
naši radnici, kde se jim věnoval starosta města. Své znalosti o světových mostech si žáci
ověřili při soutěžní anketě, která byla vyhodnocena po slavnostním obědě, připraveném
ve školní jídelně na Podhradí našimi žáky
oboru kuchař-číšník. Program byl rozdělený
na dvě části – první tři dny setkání probíhaly
v našem regionu a další dny pak v hlavním

městě Praze. A tak měli naši hosté možnost
prohlédnout si zámek a park v Hradci nad
Moravicí, obdivovat Zbrašovské aragonitové
jeskyně, prohlédnout si železniční viadukty
u Hranic na Moravě, či vystoupat do hradní
věže na Helfštýně. Prohlídka Prahy začala
na Petříně, odkud byl z rozhledny nádherný
pohled nejen na stověžatou Prahu, ale také
na řeku Vltavu s jejími mosty. Žáci se společně zasmáli svým zkresleným postavám
v zrcadlech petřínského bludiště, prošli si
petřínské zahrady až k Hradčanům, vyfotili
se s vojáky před hradním palácem, prohlédli monumentální chrám sv. Víta, po Starých
zámeckých schodech sešli na Malou Stranu,

KŘÍŽEM KRÁŽEM S BARAMISEM
Český rozhlas zavítal do hřebčína v Klokočově. Redaktorka Petra Štrymplová provedla posluchače celým areálem, aby je seznámila během čtvrthodinové reportáže s historií i současností
chovu slezského norika. Průvodci jí byli Jana Voráčková, vedoucí chovu, Ivan Petrtýl, znalec
plemene a historie chovu koní ve Františkově Dvoře a Ivan Krajcar, ředitel Vítkovské zemědělské
s.r.o.
Pokud jste reportáž nezachytili přímo ve vysílání Českého rozhlasu 20. května, můžete si ji
poslechnout na http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/vyslechteny-tazny-kun-slezsky-norik-se-dnes-uplatnuje-v-agroturistice--1492417.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

FOTOSOUTĚŽ

V rámci stejnojmenného
projektu vypisuje
město Vítkov
amatérskou mezinárodní
fotografickou soutěž
„Jak se žije ženám
uprostřed Evropy“.

Téma: fotografie zachycující každodenní život Evropanek
Termín odevzdání fotografií: nejpozději do 20. 8. 2015
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Více informací naleznete na www.vitkov.info

odkud se
přes Kampu vraceli
do hotelu.
Další den se dozvěděli spoustu zajímavostí
o našem nejznámějším mostě, protože jsme
společně navštívili Muzeum Karlova mostu
a spojili to s projížďkou lodí po Vltavě tzv.
Pražskými Benátkami.
O mostech, a nejen pražských, jsme měli
možnost se toho dozvědět opravdu mnoho,
protože právě jim byl celý náš projekt zasvěcen. Nyní již zbývá vybrat fotografie do projektové kroniky a fotokalendáře na rok 2016,
doplnit kolekci CD o navštívených mostech
prezentací o mostech z naší republiky, dopsat kroniku, vyhodnotit celý projekt a napsat závěrečnou monitorovací zprávu. Společným jazykem byla angličtina a v té jsou
také zpracovány všechny produkty, které
byly vyrobené v rámci projektu. Mezi ně patří například Sbírka příběhů o mostech, Turistický průvodce EU prostřednictvím mostů,
nebo rozsáhlá fotogalerie, kterou si mohou
zájemci prohlédnout v druhém patře naší
školy v budově na Opavské ulici ve Vítkově.
Přijďte si také vy naši projektovou fotogalerii prohlédnout a sami se přesvědčíte, že
mosty byly, jsou a také v budoucnosti budou
předmětem sympatií většiny lidí. Mosty totiž
odjakživa sloužily k překonávání překážek. A
lidstvo přirozeně tíhne k tomu, co lidi spojuje, nikoliv k tomu, co je rozděluje. K tomu, co
život usnadňuje, a nikoliv ztěžuje. A mosty,
mostky, lávky, viadukty, akvadukty či estakády právě toto poslání bohatě naplňují.
Soňa Černínová

Ze sportu
Kopaná

V době, kdy bude toto číslo v
prodeji, bude již zřejmě rozhodnuto o soutěžích, které bude TJ Vítkov hrát v soutěžním
ročníku 2015–2016. Muži A postoupí do nejvyšší krajské soutěže – krajského přeboru,
který samozřejmě přinese kvalitativně vyšší
nároky na hráče, bude náročnější na pořadatelské zabezpečení a v neposlední řadě
se zvýší i finanční nároky na zabezpečení
soutěže (doprava, rozhodčí atd.). Sport je o
soutěžení, o bodech a o úspěších a musíme
přiznat, že jsme úspěšní a chceme být i nadále. Trenérem byl do 30. 9. 2014 pan David
Křenek, který skončil z pracovních důvodů
a od 1. 10. 2014 převzal družstvo pan Luděk Metelka, vedoucím družstva je pan Jiří
Korytář.
B mužstvo hraje horní polovinu tabulky
okresní soutěže a měli by v něm dostávat
prostor hráči s menší zápasovou a tréninkovou zátěží a měli by v něm dostávat více
prostoru hráči z dorostu, protože přechod z
dorostenecké kategorie do mužské je obrovským výkonnostním skokem. Trenérem
je pan Jan Pavlíček, který vystřídal Luďka
Metelku, který odešel k A mužstvu.
Dorost se po nepříliš úspěšném podzimu,
kdy jsme museli změnit obsazení na trenér-

ském postu, se zachránil v krajské soutěži a
pohybuje se v horní polovině tabulky. Výrazně se změnil herní projev a postupně se zapojovali mladší hráči, kteří, jak doufáme, by
měli být v příštím ročníku oporami (končí 5
hráčů koncového ročníku 96). Trenérem pro
jarní část sezóny je Josef Jakubec.
V družstvu starších žáků došlo před začátkem jarní části rovněž ke změně trenéra,
aby byla zachována ročníková kontinuita
mezi staršími žáky a dorostem. Celé jaro
chyběl pro zranění rozdílový hráč Marek Hanuš, ale soutěž odehrál kádr (ročníky 2001
a 2002), který bude pokračovat i v příštím
ročníku, ve kterém musí TJ Vítkov přejít na
velký fotbal 10+1 čili okresní přebor. Přímá
úměra je jasná, čím výš hrají muži, tím výš
musí hrát mládež, která by měla časem A
tým doplňovat. Zastupujícím trenérem je Josef Jakubec.
Mladší žáci, pokud se je podaří doplnit
ročníkově, by měli rovněž hrát velký fotbal
10+1, pokud se počty nepodaří navýšit, budou mladší žáci hrát soutěž 7+1. Trenérem
je pan Michal Bek, vedoucím družstva pan
Daniel Moravec.
Starší přípravka hrála soutěž 5+1 a bude v
této soutěži pokračovat i v příští sezóně, kdy
jak se domníváme, budou hrát silné roční-

ky 2005-2006. Trenérem přípravky byl pan
Karel Špok ml. společně s panem Danielem
Richtrem.
Mladší přípravka v letošním soutěžním
ročníku soutěž nehrála a je otázkou, zda
v nastávajícím soutěžním ročníku nezkusit soutěž pro mladší přípravky 1+4. Velmi
úspěšným trenérem mladší přípravky byl do
30. 9. 2014 David Křenek a od 1. 10. 2014
mladší přípravku vedli dočasně pan Pavel
Přikryl a Josef Jakubec.
Bohužel problémem je nedostatek kvalitních
a fundovaných trenérů mládeže, protože
doba, kdy trenér byl jen trenér, je již dávno
pryč a současný trend je takový, že v osobě
trenéra se musí skrývat pedagog, psycholog, sociální pracovník atd. TJ Vítkov bude
muset řešit tento problém a proto pokud by
měl někdo z řad bývalých i současných fotbalistů zájem a čas vést mládežnická družstva TJ Vítkov, rádi takovou osobnost přivítáme.
Konečná umístění, hodnocení a statistiky
soutěžního ročníku 2014 – 2015 uvedeme
v následujícím čísle Vítkovského zpravodaje
Za FO TJ Vítkov
předseda Josef Jakubec

TJ Vítkov Nohejbalový oddíl NBC 88

V letošním roce se nohejbalový oddíl účastní následujících soutěží: Mužstvo „A“ se účastní přeboru družstev
mužů, který se hraje na krajské úrovni. Tyto zápasy se
hrají v pondělí až pátek. Konkrétní den vždy závisí na
přihlášeném týmu, tedy který den má ohlášen jako „hrací
den“ - začátek utkání je vždy v 16:30 hodin. V hracím dni
odehrají dvě mužstva celkem 7 zápasů, každý zápas se
hraje na dva vítězné sety, na dva dopady míče.
Do přeboru družstev mužů se letos přihlásily týmy: TJ
Slavoj Rychvald, TJ Sokol Pustkovec, TJ Sokol Štítina,
TJ Inter Pertovice a TJ Vítkov NBC 88 „A“. Nejbližší hrací
termíny jsou: 5.6.2015 – TJ Vítkov NBC 88 „A“ – Rychvald, 12.6.2015 – TJ Vítkov NBC 88 „A“ – TJ Sokol Pustkovec, 18.6.2015 – TJ Sokol Štítina - TJ Vítkov NBC 88
„A“
Již odehraná utkání dopadla následovně:
6.5.2015 – TJ Sokol Pustkovec – TJ Vítkov NBC 88 „A“,
výsledek 1:6, 15.5.2015 – TJ Vítkov NBC 88 „A“ – TJ Sokol Štítina, výsledek 7:0, 21.5.2015 – TJ Inter Petrovice –
TJ Vítkov NBC 88 „A“, toto utkání proběhlo po uzávěrce,
výsledek nebyl znám.

18. DUBNA PROBĚHL ZA ÚČASTI 10 DRUŽSTEV TURNAJ
V ODBÍJENÉ K 90 LETŮM SPORTU VE VÍTKOVĚ

Mužstvo „B“ se účastní přeboru mužů, který se hraje na
Výsledky turnaje: 1. Rolničky, 2. Vodáci 1 a 3. MY
úrovni okresu. Tento přebor se hraje systémem turnajů,
Děkujeme všem za velký zájem. Těší nás, že se ještě najde parta lidí, která
kdy se v hrací den - sobotu, utkají všechny týmy navzási ráda zasportuje.
jem. Hraje se na tři dopady míče (výjimka z pravidel
Za pořadatele Pavlína a Jan Bartošovi
ČNS) a na dva vítězné sety.
Do okresního přeboru mužů se letos přihlásily týmy: NK
3. NK Polanka
Polanka, TJ Sokol Pustkovec“B“, NK Fifejdy, Sokol Staříč, TJ Slavoj
4. TJ SBD Zábřeh
Rychvald „B“, NK Kobeřice, NC Markvartovice, TJ SBD Zábřeh a TJ
5. NK Kobeřice
Vítkov NBC 88 „B“. Nejbližší hrací termíny jsou:
6. TJ Slavoj Rychvald „B“
27.6.2015 – Pustkovec, turnaj dvojic
7. TJ Vítkov NBC 88 „B“
8. TJ Sokol Pustkovec „B“
Již odehraná utkání dopadla následovně:
9. NC Markvartovice
9.5.2015 – Pustkovec, turnaj trojic, průběžné pořadí družstev:
30.5.2015 – Kobeřice, turnaj trojic, toto utkání proběhlo po uzávěr1. NK Fifejdy
ce, výsledek není znám.
2. Sokol Staříč
Antonín Březovják
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Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Vítkov
má 55 let – příběh člověka, lidí a hudby
Když se řekne ve Vítkově „dechovka“,
snad každý ví, že jde o „Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Vítkov“. Příběh dechovky je příběhem lidí,
všech těch, kteří s ní přišli do styku po
celých padesát pět let. Je to i příběh jednoho člověka malého postavou a velkého duchem.
Ano, stačí říci jen „dechovka“ a všem, kteří jsou, nebo byli členy orchestru, všem se
vybaví jméno pana kapelníka Vojty Bublíka. Pan Kapelník, symbol dechové hudby.
Vždyť vedl orchestr od roku 1974 do roku
2008, kdy už mu zdraví nedovolilo aktivní
řízení souboru. Jeho život je spojen s dechovou hudbou ve Vítkově, i když dechovku
založili jeho předchůdci, jiní dobří lidé.
Je to velký příběh plný hudby a radosti ze
života, ale i strastí a překonávání překážek.
Je to příběh člověka, který rozdával radost,
rozdával svoje umění mladým i starým. Pan
Kapelník, učitel hudby Vojtěch Bublík.
Vyprávějte, pane kapelníku, jak to bylo.
Narodil jsem se 31. května 1937 na jihu Moravy, v Šumicích u Uherského Brodu. Můj
otec byl papučářem a maminka zemědělskou dělnicí. Bylo nás v rodině šest, rodiče
a čtyři děti. Když jsem chodil do páté třídy,
vložil mi táta do rukou housle a smyčec a
přikázal: „Budeš hrát“. Jak já ty housle nenáviděl! Chtěl jsem je rozbít! Ale nerozbil,
otcova autorita a pádná ruka byly silnějším
argumentem a hudba se mi stala celoživotním údělem a láskou. Vždyť moji příbuzní
z matčiny strany byli Kočicové z Bánova u
Uherského Brodu, strýc kapelník Bánovské
dechovky, bratranec sloužil ve vojenské
hudbě v Prostějově. Tak bylo úplně samozřejmé, že když jsem v patnácti letech vychodil základní školu, rozhodl tatínek můj
další život. Poslal mne do vojenské hudební
školy. Zase jsem nechtěl. Zase jsem poslechl, k přijímacím zkouškám do Žižkových
kasáren v Praze jsem si už zajel sám a tak
jsem 15. srpna 1952 nastoupil do Vojenské
hudební školy ve Spišském Podhradí.
Vojenská škola = vojenský režim = kázeň
a pořádek. Co k tomu říci, bylo nám všem
patnáct let, pro všechny to byl nový život.
Byli jsme chlapci z celého Československa.
Vznikala nová kamarádství na celý život.
Učitelé byli důstojníci – hudebníci na vysoké
úrovni umělecké i pedagogické. Tehdy armáda prostě povolala odborníky, „oblékla“ je
do uniformy a tak i proto měla vojenská hudební škola vysokou odbornou úroveň. Byla
to ale vojna se vším všudy. Ze Spišského
Podhradí byla celá škola v r. 1953 přeložena
do Liberce a později do Roudnice nad Labem.
Učil jsem se hrát na bicí a kytaru, hlavním
nástrojem mi byla flétna. Postavou malý
flétnista ve velké vojenské dechové hudbě.
Uběhla léta školní a v r. 1955 jsme byli
vyřazeni v hodnostech poddůstojníků.
Rozešli jsme se k vojenským útva-
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rům, vojenským hudbám, podle umístěnek.
Pro mne to bylo až do Mariánských Lázní…
a já bych radši na Moravu. Vyšlo to. Jeden
kamarád ze západu Čech měl umístěnku do
Jeseníku a mohli jsme se vyměnit. Po půl
roce jsem se z Jeseníku dostal do Frýdku-Místku. Odtud mne vítr vojenského života
zavál do Banské Bystrice, pak přes Košice
až do Prešova. Nechtěl jsem být tak daleko,
v té době jsem se seznámil s mojí budoucí
manželkou, která byla z Gručovic a tak jsem
šel do civilu. Rozloučil jsem se s vojenskou
kapelou, ale ne s hudbou.
Moje manželka pracovala v STS Vítkov a
dostala podnikový byt, ve kterém bydlíme
dodnes. Po odchodu do civilu jsem pracoval
jako dělník v ČSAO Vítkov, kde jsem získal
v Závodní škole práce novou kvalifikaci. Stal
jsem se svářečem a tam pracoval až do
doby, kdy jsem se stal učitelem hudby v Lidové škole umění ve Vítkově.
Jak k tomu došlo?
Když jsem odešel z vojenské služby, stále
jsem zůstal hudebníkem. Mým nástrojem
byla flétna, hrál jsem v kapele pana Hegara
také saxofon a někdy velký buben při pohřbech.
V roce 1966 mne oslovil pan Himmel, učitel SOU Podhradí (také absolvent vojenské
hudební školy z r. 1947, tedy můj „kolega ve
zbrani“) a uvedl mne do LŠU Odry. Velmi rád
jsem se věnoval hudebnímu vzdělávání dětí
a tak jsem od roku 1966 dojížděl vyučovat
jako externista do LŠU. Učil jsem tam hru
na klarinet a flétnu do roku 1973, kdy jsem
opět jako externista začal vyučovat v LŠU,
pozdější ZUŠ Vítkov. Tak tomu bylo až do
roku 1992, kdy jsem v ZUŠ začal učit na plný
úvazek.
Vedení Žákovského dechového orchestru
LŠU jsem převzal od pana Františka Škapy v roce 1974. V té době vedl LŠU pan
Vočka, já jsem stále pracoval v ČSAO Vítkov. V roce 1992 za ředitelování pana René
Adámka jsem získal výjimku ze vzdělání
a mohl jsem tak v ZUŠ pokračovat v práci
hudebního pedagoga na plný úvazek. Velmi
dobře se mi spolupracovalo i s nástupcem
pana Adámka, kterým byl od r. 1993 pan ing.
Leoš Váňa. Vždyť i on prošel žákovským
orchestrem jako žák, byl jeho zakládajícím
členem před 55 lety a je jeho aktivním hráčem doposud.
Vyprávějte dál, jak se váš život spojil
s dechovkou, s desítkami, vlastně už
stovkami mladých lidí z Vítkova a okolí?
Dechový orchestr Lidové školy umění
a Domu dětí a mládeže vznikl jako univerzální orchestr, ze kterého se v r. 1960 vytvořila
dechová hudba. Byl to pan František (Fráňa)
Šustek, učitel LŠU, kdo orchestr v r. 1958
založil a vedl jej do r. 1969. Potom to byl pan
Jan Vočka, po něm pak pan František Škapa, kteří dechovku vedli. V orchestru hráli
a hrají žáci i absolventi hudební školy, a uči-

telé LŠU (ZUŠ), mnohdy i rodiče žáků. Měli
jsme repertoár všech žánrů, od lidovky, přes
populární hudbu až po náročné koncertní
skladby v dechové úpravě.
Vedení orchestru, ve kterém jsem i hrál
po dobu mého působení v LŠU, jsem převzal v r. 1974. Od r. 2006 pracoval s dechovým orchestrem pan Miroslav Bučánek
jako druhý dirigent, kterému jsem dirigentskou hůl /taktovku/ předal v roce 2008,
ale to je již nová historie, kterou sleduji už
jako důchodce. Když jsem orchestr převzal, tak již v tom roce jsme vystupovali
v SOU - Podhradí, roku 1977 jsme byli
úspěšní na soutěžní přehlídce dechových
hudeb v Krnově a nadšeně jsme pracovali
dál.
Nejen hudbou žil orchestr. Pořádali jsme v
roce 1977 a také v r. 1978 mezinárodní dětský tábor, kterého se zúčastnilo na 60 dětí,
členů i nečlenů dechovky, v obci Wapienica v Polsku nedaleko města Bielsko-Biala.
Jsou to krásné vzpomínky na milé hostitele
v Polsku, na děti, které jsou již dávno dospělé, na spolupracovníky, kteří už zestárli.
Pionýrský tábor byl pořádán každým rokem,
jednou v Dubňanech u Hodonína, jindy v
Kružberku, jednou až u moře v Polsku a tak
až do r. 1988. V roce 1977 jsme natáčeli s
dechovkou na přehradě Šance pro televizní
pořad Pionýrská vlaštovka.
Váš život byl trvale spojen se souborem a
jeho činností. Jak vznikla zajímavá družba a spolupráce se Slováky, Poláky, Maďary, Ukrajinci, Italy, Lotyši i Němci?
Byla to hlavně zásluha ředitele pana ing. Leoše Váni, i díky jeho jazykovým znalostem.
Já jsem byl jen jedním z několika aktivních
nadšenců, kteří se na družbě podíleli. Některé zahraniční kontakty jsme získali prostřednictvím paní Blanky Váňové, tak tomu
bylo v případě Itálie, nebo slovenského Prešova. Pro mne to byl tak trochu návrat do
města, kde jsem kdysi “vojančil“.
Co přineslo setkání s Prešovčany a vůbec můžete říci něco více o pozdějších
akcích? Vždyť je o Vás známo, že jste živou kronikou orchestru.
Se Slováky to bylo samozřejmé, velmi dobře
jsme se domluvili, byli tam i známí z mého
vojenského působení. Na setkáváních
s prešovskými jsme navázali další spolupráci s Maďary a s Ukrajinci. S polskými
hudebníky jsme navázali spolupráci již při
pořádání pionýrských táborů v osmdesátých letech a později s kapelou z družebního
města Kalety.
Dechový orchestr má za sebou mnoho akcí.
Velmi rád vzpomínám na přehlídku dechových hudeb v r. 2001, konanou při příležitosti
700tého výročí založení Vítkova. Tenkrát se
na pozvání řiditele ZUŠ sjela do Vítkova hudební tělesa z Polska, Maďarska, Lotyšska
a samozřejmě ze Slovenska.
Velmi úspěšný byl náš soubor v roce 2002

v italském Roncone na mezinárodní přehlídce pochodových hudeb a nebyla to první ani
poslední návštěva v Itálii.
V r. 2004 festival FIJO v Chebu, kde vystupovaly soubory z celé Evropy, v témže roce
pak přehlídka dechových orchestrů v maďarském Mooru, dále znovu v Italském Roncone, v Litvě i v Německu a samozřejmě na
Slovensku.
Díky mému vojenskému výcviku se mi dařilo
s celou dechovou hudbou nacvičit úspěšně hru za pochodu, a tak se nám podařilo
s úspěchem účastnit se nejedné soutěže
pochodové show. Také jsme vystupovali na

mnoha místech v ČR, namátkou v Opavě,
Žimrovicích, Hradci nad Moravicí, Příboře,
Bystřici nad Pernštejnem i dalších a také
třeba na výstavních trzích v Brně. Úspěšnou
tradicí se až do roku 2011 staly ve Vítkově
mezinárodní přehlídky dechových orchestrů.
Historii celé ZUŠ jsem zapisoval poctivě do
kroniky a příběh dechové hudby je její součástí.
Co byste mohl říci na závěr dnešního rozhovoru občanům Vítkova?
Jistě víte, že vedle úspěchu jsou i starosti
v každé činnosti člověka a u hudebního or-

chestru je tou hlavní starostí udržet soubor
doplňováním novými, mladými hráči, zájemci a nadšenci o působení v orchestru. Proto
patří moje poděkování všem, kteří tuto činnost vykonávají, podporují aktivitu a věnují
svůj volný čas pro „Dechový orchestr základní umělecké školy Vítkov“. Dodnes mne
kontaktují občané města a vzpomínají na
úspěšné mezinárodní festivaly dechových
orchestrů pořádané školou ve spolupráci s
městem. Škoda , že již není vůle tuto tradici
obnovit.
Jaroslav Bureš

55 LET DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ VÍTKOV
V letošním školním roce si připomínáme neuvěřitelných 55 let od
založení dechového orchestru Základní umělecké školy ve Vítkově.
Orchestr založil v roce 1960 učitel František Šustek a za dobu jeho
trvání se za dirigentským pultem vystřídali ředitelé školy František
Škapa a Jan Vočka. Od roku 1974 vedl dechový orchestr dlouhých
34 let učitel Vojtěch Bublík, který v roce 2008 předal vedení orchestru učiteli Miroslavu Bučánkovi.
Dechový orchestr se prezentuje nejen doma, ale i v zahraničí. Zúčastnil se, někdy opakovaně, mnoha festivalů a soutěží dechových
hudeb v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Litvě, Maďarsku, Lotyšsku i Slovensku a hudebníci těchto zemí účinkovali ve Vítkově na
mezinárodních festivalech dechových hudeb pořádaných školou ve
spolupráci s Městem Vítkov. K výrazným úspěchům orchestru patří
druhé místo příslušné kategorie ze soutěže v pochodové show v ital-

ském Roncone, stříbrné pásmo v jevištní soutěži v polském Łobez
nebo zisk zlaté medaile v mezinárodní soutěži dechových orchestrů
v maďarském Móru.
Z tuzemských prezentací nelze opomenout účast na prestižním festivalu FIJO Cheb v roce 2004 nebo natáčení pořadu „A tuhle znáte….?“ v roce 2012 pro Českou televizi Ostrava.
A co popřát dechovému orchestru do dalších let? Především hodně
talentovaných žáků, kteří budou ochotni věnovat část svého volného
času „společnému muzicírování“, a také dostatek příležitostí k prezentaci nejen ve Vítkově a okolí, ale také v zahraničí.
Lenka Šimerová
ředitelka školy
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k 55. výročí založení dechového orchestru ZUŠ Vítkov
Město Vítkov se připojuje s přáním všeho nejlepšího Základní
umělecké škole ve Vítkově k 55. výročí založení dechového orchestru. Děkujeme za četná vystoupení při nejrůznějších příležitostech a také za reprezentaci našeho města v České republice
i v zahraničí. Věříme, že nás i nadále budete těšit svými tóny. Přejeme úspěšné předávání lásky k hudbě dalším generacím, mnoho štěstí a hudebních úspěchů.

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V MŠ HUSOVA 7. května proběhla v mateřské

škole v prostorách školní zahrady „ ZAHRADNÍ SLAVNOST“, jež
byla věnovaná maminkám našich dětí. Ty pod vedením svých
učitelek předvedly vystoupení, kterým poděkovaly maminkám
za péči, lásku a starostlivost. Po krátkém programu děti rozdaly
svým maminkám vlastnoručně vyrobené dárečky. K poslechu a
dobré náladě nám zahrál kytarista a zpěvák Kamil Čapčuch.

INFORMACE PRO RODIČE - VČASNÉ ROZPOZNÁNÍ OČNÍ VADY
Od května 2015 provádíme v ordinaci
MUDr. Tratschke preventivní vyšetření
očí dětí od 6 měsíců do 19 let za
účelem vyšetření těchto očních vad:
- krátkozrakost
- dalekozrakost
- tupozrakost
- šilhavost

Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, proto je hrazeno rodiči.
Cena jednoho vyšetření je 250 Kč.
Rodiče dostanou certifikát o výsledku vyšetření, který použijí eventuelně ke
speciálnímu očnímu vyšetření s následnou léčbou.
Bližší informace nebo objednání je možné na tel. 556 300 540 denně
do 11 hodin, či osobně na adrese ordinace - náměstí Jana Zajíce 3, Vítkov.
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ANNA K

Vítkov
STRAM

KELT GRASS BAND

NEBE

CRASH DRUMS ODRY

ROCK&ROLL BAND MARCELA WOODMANA

Program pro děti 13 - 18 hod.

6. 6. 2015
13.00 hod.
Info: www.vitkov.info

SPORTOVNÍ AREÁL VÍTKOV

Vítkovská zemôdôlská s.r.o.

Pro krásnější město
To, že občanům města není lhostejné, kde žijí,
že se sami aktivně snaží, aby naše město bylo
příjemným a zdravým místem pro život, se přesvědčujeme na každém kroku. Přispívají k tomu
nejen péčí o své domy a zahrady, ale také tím, že
se aktivně zapojují do věci veřejných. Z poslední
doby uveďme velký zájem veřejnosti o vybudování kluziště nebo hlasování v anketě o „Rákosníčkovo hřiště. Že nám není lhostejná otázka ekologie, jsme v praxi ukázali zapojením
se do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.
Na základě dobrých zkušeností se zájmem občanů o život v našem městě rozhodlo zastupitelstvo o vstupu města Vítkova do Národní sítě zdravých měst. Oficiálně bylo naše město
uvedeno mezi partnery a představeno na valné hromadě v dubnu v Praze.
Na druhou polovinu roku pro vás připravujeme kampaň zaměřenou na bezpečnost, zdraví
a požární ochranu.
Zároveň se těšíme na společná setkávání u kulatého stolu, která budou zaměřena na
nejrůznější témata.
Daniela Olbertová
koordinátorka zdravého města
Ing. Pavel Smolka, starosta města - valná hromada NSZM,
28. dubna 2015, Praha

Den zaniklých řemesel v Klokočově
Železniční zastávka Klokočov, kterou mají
oderští ochránci přírody pronajatou od Českých drah s. p. jako terénní základnu, bývala
místem bohatého doprovodného programu
při legendárních Country expresech - jízdách zvláštních parních vlaků. Od té doby
slouží spíše drobným akcím rodinného charakteru.
Jinak tomu bylo 23. května, kdy se zde
uskutečnil Den zaniklých řemesel pořádaný oderskými a fulneckými ochránci přírody
(ZO ČSOP Odry ev. č. 70/13) za spolupráce
měst Oder a Vítkova, Muzea Novojičínska p.
o. a Základní školy z Heřmanic u Oder. Přes
nepříznivou předpověď počasí, relativní
chladno, uzávěru silnice od Oder a množství
akcí ve stejném termínu se této akce zúčastnilo přes 100 občanů, kteří byli podle ohlasů
spokojeni.
Co se pod názvem „Den zaniklých řemesel“ ukrývalo? Především skupina čtyř pracovníků Muzea Novojičínska z pracoviště
v Příboře pod vedením jeho vedoucího a etnografa pana Mgr. Václava Michaličky PhD.
ukazovala řemesla, na něž již nenarazíte
a která se snaží alespoň ukázkovým předváděním stávající generaci připomínat. Premiéru měla stavba minimilíře, v němž pan
Michalička demonstroval výrobu dřevěného
uhlí dříve běžným způsobem. Přes krátký
čas a malé rozměry milíře se podařilo vyrobit několik kilogramů kvalitního dřevěného
uhlí. Jednotlivé fáze výroby dřevěného uhlí
v milíři - jeho stavbu, zapálení, následné hoření bez přístupu vzduchu a jeho konečné
rozebrání pan Michalička účastníkům této
akce zasvěceně komentoval.
Mimo milíře pracovníci muzea prezentovali výrobu pasteveckých klobouků z chorošů
- troudnatců kopytovitých, které rostou na
starých bucích. Bylo možno si vyzkoušet

zapalování ohně
pomocí
ocilky,
pazourků a hubky
vyrobené z chorošů. Dále jste si
mohli vyzkoušet
výrobu pouzder a
tašek ze smrkové
kůry nebo výrobu
košíků a panenek
z trávy - ostřice
třeslicovité. Byl
zde k vyzkoušení
truhlářský svěrák
zvaný též koza
nebo struh na
výrobu
šindelů
a mohli jste si vyzkoušet i dlabání dřevěných
nádob pomocí dříve používaného řezbářského nářadí.
Pan Richard Mlýnek z Opavy v Klokočově
předváděl své pokrývačské umění na dovezených štípacích kozách a dovezené břidlici.
Opracování břidlice jste si mohli vyzkoušet
i sami. Podobnou možnost nabízeli i manželé Kuchaříkovi z Jeseníku n. O., kteří předváděli zpracování ovčí vlny včetně jejího
zplsťování nebo spřádání na klasickém kolovrátku. Z novějších a doposud nezaniklých
řemesel jste si mohli sami vyzkoušet drátkování, broušení skla, pletení košíčků z papírových svazků, kovářství a výrobu svíček ze
včelího vosku stáčením voštin. Prodávaly se
zde perníky a další výrobky ze včelích produktů.
Pro děti pak byly připraveny různé kratochvíle jako např. ručně poháněný kolotoč,
výroba ptačích budek, vzduchovková střelnice, švihadla, létající talíře, obruče a různé
hry. Dětem se věnovali především fulnečtí
ochránci přírody pod vedením pana ředitele

Základní školy Heřmanice u Oder Mgr. Kamila Moravce.
Díky ozvučení zapůjčenému městem Vítkov
provázel celým dnem předseda oderských
ochránců přírody Luděk Kostelník, který
jednotlivá řemesla představoval. Účastníci
tohoto Dne zaniklých řemesel si mohli opéct
klobásku nebo párek nad ohněm a mohli zahnat žízeň a hlad občerstvením připraveným
ochránci přírody. Ti starší se mohli zahřát
prodávanými krajovými destiláty a medovinou.
Závěrem je nutno poděkovat městu Odry
za poskytnutý grant i pomoc s organizací
této vydařené akce. Poděkování si zaslouží
i všichni spoluorganizátoři a pomocníci, kteří
se na zabezpečení této akce jakkoliv podíleli. Někdy při podobné akci opět nashledanou.
Petr Lelek
ZO ČSOP Odry
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DEN S KOŇMI
SE VYDAŘIL

Přestože naší hokejisté urputně bojovali o dobré umístění na
mistrovství světa v ledním hokeji a my se obávali, že všichni
zůstanou raději doma u televize, zlaté sluníčko vytáhlo milovníky koní a krásné přírody do hřebčína ve Františkově Dvoře.
Město Vítkov společně s Vítkovskou zemědělskou s.r.o. Klokočov připravilo v rámci oslav 90 let tělovýchovy ve Vítkově
sportovně-zábavné odpoledne.
Ve dvoře proběhlo zahájení akce a pak se předvedly klisny
slezských noriků s hříbaty. Hned po nich obdivovali návštěvníci umění kovbojů – točení lasem a práskání bičem.
Na závodišti předvedli své jezdecké umění mladí jezdci na ponících. Předvedení úspěšného teplokrevného koně, účastníka
Velké pardubické, bylo nádhernou podívanou sršící energií.
Trochu klidu a nostalgie přinesla dáma v sedle a povídání
o tomto jezdeckém stylu, dnes již bez nadsázky i umění.
V přestávkách si diváci mohli prohlédnout dravce i jejich výcvik
a na závěr předvedli členové Základní kynologické organizace
Vítkov ukázky výcviku a poslušnosti psů.
Definitivní tečku za celým odpolednem udělala kapela Desperádo z Klokočova.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury
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Předvedení chovných koní, práskání bičem, ukázky
lasování, přehlídku dravých ptáků, svezení konibusem,
ukázku výcviku psů, práci uměleckého kováře, „dámu
v sedle“ ... a hlavně závody poníků. To vše mohli
16. května shlédnout návštěvníci ve Františkově Dvoře
na Dni s koňmi, který se konal v rámci 90 let sportu ve
Vítkově.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
VÍTKOV

BESEDA S
MICHALEM VIEWEGHEM

14. května měli žáci gymnázia jedinečnou možnost setkat se v naší knihovně tváří v tvář se známým prozaikem Michalem Vieweghem, jedním
z nejprodávanějších a nejčtenějších českých autorů. Mezi jeho nejznámější knihy patří např. Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách,
Román pro ženy a Andělé všedního dne. Za příjemně strávený čas děkujeme Michalu Vieweghovi
a rovněž paní Martině Šosté a paní Ivaně Prokšové z místní knihovny.
Zuzana Kotrlová
Autor mé oblíbené knihy Účastníci zájezdu nyní
stojí dva metry ode mě a předčítá nám z knihy
Povídky o lásce. Povídka Kostka osudu je velmi
zábavná. Živě se vidím v hlavní roli ženy se zlámanýma rukama, směji se každému slovu a visím
panu Vieweghovi na rtech. Vždy jsem si spisovatele představovala jako bohy nedostupné nám
smrtelníkům, a teď vidím, že to vůbec není pravda:
Viewegh je normální sympatický muž v saku, který
si povídá se studenty.
Petra Švecová, sexta

PODĚKOVÁNÍ Městská knihovna ve Vítkově děkuje firmě SEVEN
SPORT s.r.o. za poskytnutí sponzorského příspěvku na podporu projektu Lovci perel, který je určen pro dětského čtenáře.
Cílem projektu je nenásilnou formou podporovat rozvoj čtenářství u dětí. Funguje na
principu bezprostředního odměňování čtenářů, kteří dostávají perličky za správně
zodpovězené otázky z knihy, kterou přečetli.
O projekt je mezi dětskými čtenáři veliký zájem.
Ivana Prokšová

Půjčovní doba Městské knihovny ve Vítkově v době letních prázdnin
(1.července – 31. srpna 2015)
Po, Čt
Út, St, Pá

9.00 – 11.30
zavřeno

12.00 – 17.00

15

TURNAJE
V MINI
KOPANÉ
MLADŠÍCH A
STARŠÍCH PŘÍPRAVEK

SVČ Vítkov, p. o. a TJ Vítkov uspořádalo k 90. výročí sportu ve Vítkově turnaje v malé kopané pro mladší přípravku a starší přípravku.
23. dubna proběhl turnaj mladší přípravky o pohár SVČ Vítkov. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev - dvě družstva z Vítkova, dvě z Jakubčovic a dvě z Budišova. Celkem se turnaje zúčastnilo 56 nejmladších
fotbalistů. Třetí místo obsadil Tatran Jakubčovice II., 2. místo Vítkov
I. a 1. místo a pohár SVČ Vítkov získalo družstvo Spartak Budišov
n/B. I. Odehrálo se celkem 15 zápasů, systémem každý s každým.
13. května proběhl turnaj starších přípravek v rámci projektu Grassroots Day podporovaný OFS Opava a MSKFS Ostrava. K vidění byla
chuť a nasazení těch nejmenších fotbalistů, což je důležitější než
samotné výsledky.
Celkové pořadí:
1. Spartak Budišov n/B skóre 9:1, 6 bodů, 2. SVČ Vítkov 3:4, 3 body
a 3. Tatran Jakubčovice 0:7, 0 bodů.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Jakub Dvořák se Spartaku Budišov n/B s 5 brankami, nejlepším brankářem Tomáš Šustek ze SVČ

Vítkov. Oba turnaje řídil a soudcoval rozhodčí OFS Opava p. Josef
Jakubec.
Všem hráčům patří pochvala za nasazení, se kterým do turnajů šli,
rodičům děkujeme za podporu dětí.
Věroslava Dubová

CESTA ČESKO NĚMECKÉHO
POROZUMĚNÍ
POLOŽENÍ DESEK V SOBOTU
20. ČERVNA 2015
VE 14.00 HOD.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
SVČ Vítkov ve spolupráci s TJ Vítkov k 90. výročí sportu ve Vítkově uspořádalo 28. dubna pro děti a mládež turnaj ve stolním tenise, kterého se
zúčastnili členové zájmového kroužku SVČ Vítkov, děti z DD Melč, Sokola
Klokočov a KST Radkov. Celkem 16 chlapců a jedna dívka. Účastníci byli
rozděleni na mladší a starší kategorii, v nichž se hrálo systémem každý
s každým. V mladší kategorii 3. místo obsadil Denis Olah z DD Melč,
2. místo Ronaldo Stojka z DD Melč a první místo a vítězný pohár získal
Daniel Dobocký ze Sokola Klokočov. Ve starší kategorii 3. místo obsadila
Monika Wolfová z SVČ Vítkov, 2. místo Jan Richta z DD Melč a první místo a vítězný pohár získal Jan Jonáš z SVČ Vítkov. Děkujeme za zdárný
průběh celého turnaje p. Michalu Drimajovi, vedoucímu ZÚ stolní tenis
v SVČ Vítkov, p. o.
Věroslava Dubová
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Myšlenka Cesty česko - německého porozumění
vznikla v roce 1998 při diskuzích mezi zástupci občanských sdružení, samospráv, státní správy a podnikatelských kruhů oblasti Jeseníků, Slezska a střední
Moravy v souvislosti s připravovaným vstupem České
republiky do Evropské unie.
Tato část výzvy dostala fyzickou podobu na jaře 1999,
kdy se u mohyly na úpatí Červené hory u Guntramovic
začalo s kladením desek ze slezské žuly, na jejichž
líci jsou jména a nápisy účastníků Cesty.
Na místě Cesty byla postavena v roce 2011 také kaplička zasvěcená Janu Nepomuckému.
U příležitosti letošního prodloužení Cesty se i město
Vítkov v sobotu 20.června ve 14. hodin svou deskou
připojí s odhodláním kráčet CESTOU POROZUMĚNÍ.
Slavnostní prodloužení bude provázeno poklepem na
naši desku za účasti vedení města.
Zveme všechny příznivce na tento sváteční akt.
Více informací na http://www.budisov.eu/volny-cas/
turistika/cesta-cesko-nemeckeho-porozumeni/

PO STOPÁCH ČESKÉ
A POLSKÉ HISTORIE
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1. MÍSTO V
CELOREPUBLIKOVÉ
SOUTĚŽI
HRDINOVÉ
BUDOUCNOSTI –
CHEMGENERATION
Tým 7.G „VODAŘI“ ve
složení Barbora Staňková,
Marta
Kučerková,
Denis
Dimitrov, Vít Mužík a David
Machač obsadil 1. místo
v celorepublikové soutěži
Hrdinové budoucnosti, která
probíhala od prosince 2014
do dubna 2015.
Cílem této soutěže bylo najít
budoucí mladé vynálezce, kteří
dokáží kreativně využívat své
nápady a vyvinou inovativní řešení ekologické problematiky v
jejich lokalitě s použitím vědeckých metod. Dle pravidel soutěže musel projekt splňovat následující kritéria: udržitelnost,
implementaci a proveditelnost,
vědecké pozadí, ekologicky šetrný dopad na lokalitu a dokumentaci v podobě videa a powerpointové prezentace. Žáci
vytvořili projekt, který se zabývá
problematikou hospodaření s
vodou. Zaslané projekty hodnotila odborná porota ve složení Doc. RNDr. Václav Slovák,
PhD. za Českou společnost
chemickou, RNDr. Ivana Lorenzová za Národní technické muzeum, Ing. Tomáš Blumenstein
za Mensu ČR a Ivan Sobička za
sdružení Žádná věda. Slavnostní předávání cen 40 000 Kč pro
školu a pro každého člena týmu
tabletu Asus se uskutečnilo při
příležitosti oslav 150 let od založení společnosti BASF (We
create chemistry) 29. 5. 2015 v
Brně. Kromě hodnotných cen
čeká tým „Vodařů“ účast v programu na podporu udržitelnosti
pro rok 2015, v jehož rámci budou prezentovat svůj projekt na
mezinárodní akci Hřiště inovací
(Innovation Playground).
Milena Mačáková
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V únoru 2015 získala naše škola již desátou dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 2013, tentokrát na historický projekt „Po stopách
české a polské historie 2. světové války“.
Tímto projektem chceme žáky i pedagogy blíže
seznámit s místy, jež jsou spojena s dramatickými událostmi tohoto období a na nichž se odehrávaly česko-polské dějiny 2. světové války. Během
projektu si žáci vyzkouší práci s historickými prameny, fotografiemi, ukázkami z tisku, historickými
studiemi a budou tak mít možnost zažít dějiny na
vlastní kůži.
Vlastní realizace projektu probíhá od března do
června 2015 a během tohoto období se vždy 20
českých a 10 polských žáků základní školy a
studentů gymnázia se svými pedagogy zúčastní
jedné ze tří aktivit. První, nazvaná „Místa utrpení a bolesti našich předků“, již zavedla ve dnech
6. - 8. 5. 2015 studenty septimy a kvarty do našeho hlavního města, kde navštívili vzdělávací
centrum Židovského muzea (přednáška na téma
My a oni - Antisemitismus a moderní společnost),
včetně jeho tří objektů - Pinkasovy synagogy, Židovského hřbitova a Staronové synagogy. Dále
se podívali do Národního památníku na Vítkově
a Národního památníku hrdinů heydrichiády, v
němž viděli i krátký film, který studentům přiblížil přípravu atentátu a období heydrichiády. Další
zastávkou byl Terezín, kde si prohlédli všechny
objekty, které Památník Terezín nabízí – Muzeum

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE
STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ
ČINNOSTI

12. května se v prostorách VŠB-TU Ostrava
uskutečnilo krajské kolo Středoškolské odborné
činnosti (SOČ), ve kterém naši školu se svými
pracemi reprezentovali čtyři studenti. A je nutno
říci, že se mezi téměř 140 účastníky, kteří v
několika sálech prezentovali celkem na stovku
prací v 18 oborech, neztratili.
Vít Mužík s prací „Cesta k vlastním kořenům“
(obor Historie) získal 1. místo a postupuje do
celostátního kola, které se bude odehrávat od
19. do 21. června 2015 na Vysoké škole ekono-

ghetta, Modlitebnu a mansardu, Malou pevnost,
Magdeburská kasárna, Ústřední márnici, Kolumbárium, Krematorium a Židovský hřbitov. Posledním navštíveným místem byly Lidice, kde všichni
účastníci prošli muzeum a pietní území.
Další dvě aktivity se uskuteční ve dnech 5. - 6.
června 2015. První nese název „Válečné stopy
v Moravskoslezském kraji“, v rámci níž žáci osmých ročníků navštíví Památník 2. světové války
v Hrabyni, Vojenskou pevnost Hlučín-Darkovičky,
Ústřední archiv města Ostravy, Krnovskou synagogu, Židovský hřbitov v Opavě a Areál československého opevnění v Opavě-Milostovicích.
Účastníci aktivity pojmenované „Stopy 2. světové
války v Polském Slezsku“ ze třídy kvinty pak zavítají do Gliwic, kde navštíví místo, které posloužilo jako záminka pro započetí 2. světové války,
následně do koncentračního tábora v Osvětimi a
v Krakově navštíví továrnu Oskara Schindlera,
jehož jméno vešlo do povědomí lidí díky oscarovému filmu Schindlerův seznam, a následně
historické centrum města.
Do celého projektu bude aktivně zapojeno celkem na 120 žáků a 20 pedagogů ze Základní
školy a gymnázia ve Vítkově a partnerských škol
z polských Kalet. Žáci a pedagogové tak budou
mít opět příležitost k navázání a prohlubování
přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér.
Celý projekt následně bude ukončen výstavou
fotografií, které budou pořízeny na jednotlivých
aktivitách. Výstava samotná, na níž Vás tímto
zveme, bude přístupna široké veřejnosti v posledních čtrnácti dnech měsíce června v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov.
Michaela Škrabalová
mické v Praze. Denis Dimitrov s prací „Měření
míry znečištění neionizujícím elektromagnetickým zářením“ (obor Fyzika) a David Machač s
prací „Jak rostliny vnímají zvuk“ (obor Biologie)
získali oba 2. místo. Kateřina Kubesová s prací
„Spokojenost s politickou situací v České republice“ sice nedosáhla na stupně vítězů, ale určitě
se mezi konkurencí neztratila a svými prezentačními schopnostmi zaujala porotu i publikum.
Všem děkujeme za reprezentaci školy, vítězům
blahopřejeme a Vítovi držíme palce v ústředním
kole, kde nebude v oboru historie reprezentovat
jen naši školu, ale celý Moravskoslezský kraj.
Miroslav Bučánek

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ZLATÝ LIST 2015

11. května se žáci naší školy zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list v Břidličné.
Školu žáci reprezentovali ve všech kategoriích. V nejmladší kategorii N tým - Hruboňová Eva, Roháč
Přemysl, Adámek Lukáš, Řehulková Zlata, Hrubá Natálie a Mikušová Veronika se umístil na krásném
4. místě. V kategorii M se na nepopulárním 4. místě umístil tým – Vašátko Vilém, Jirout David, Pavlů
Barbora, Šamárek Ondřej, Mlčák Patrik a Kořenková Klára z 23 týmů. V nejstarší kategorii S exceloval
tým – Ontkóc Erik, Lichovníková Vendula, Plačková Eliška, Sedláčková Lenka, Kudela Martin, Prokš
Dominik, který obsadil 3. místo. I další žáci, kteří si vyzkoušeli znalostní soutěž o přírodě, se umístili
na pěkných pozicích a byli ohodnoceni krásnými cenami. V doprovodném programu soutěže mohly
děti vidět například rytířské vystoupení, kynologický trénink, umělecké kováře či si pohladit surikatu.
Někteří si i stihli vytvořit budku pro zahnízdění čmeláků, kterou si mohli odvézt domů. Žáci byli ze
soutěže nadšení a už se těší na další ročník.
Marie Blaschke

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY
Pondělí 18. 5. 2015 se pro mne stalo významným dnem, neb právě tehdy mi byla na půdě
Univerzity Karlovy v slavnostní aule Karolina udělena Cena Učené společnosti ČR v kategorii středoškolský student. Podkladem pro mé ocenění se mimo jiné stala studie „Ostravsko
aneb dopad těžby uhlí na oblast a energetiku kraje“, kterou jsem spolu se svou kolegyní
Lenkou Bílkovou vypracoval v závěru roku 2013.
Učená společnost ČR je sdružením významných vědců a jejím cílem „je podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky ve
veřejnosti, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice.“
Den strávený na půdě Karlovy univerzity se nesl ve znamení ceremonií, přednášek a taktéž
v představení Učené společnosti ČR. Jeden ze zahajovacích proslovů pronesl místopředseda Vlády ČR Pavel Bělobrádek. Příjemným bylo pro všechny přítomné hudební vystoupení, kdy hudba Leoše Janáčka dokonale umocnila slavnostní atmosféru. Zajímavé byly také
krátké přednášky předních světových vědců k příležitosti XXI. ročníku valného shromáždění
Učené společnosti ČR, mezi přednášejícími byl ku př. prof. Martin Rees, Baron Rees of
Ludlow, OM, FRS, University of Cambridge.
Bylo mi velkou ctí převzít cenu z rukou předsedy Učené společnosti ČR
prof. RNDr. Jiřího Bičáka, DrSc. Slavnostní sál jsem opouštěl s příjemnými pocity, pěknými
vzpomínkami a zejména pak s velkou úctou vůči majestátu akademické obce.
Vít Mužík
septima

NÁVŠTĚVA AMERICKÉHO
CENTRA Žáci osmých ročníků se

před Vánocemi zúčastnili soutěže vyhlášené Velvyslanectvím USA o nejkrásnější
novoroční přání pro rok 2015. V obrovské
konkurenci se na druhém místě umístila
žákyně 8. B Marie Feglerová. Celá třída
se mohla za odměnu zúčastnit programu,
který pro ně připravilo Americké centrum při
Velvyslanectví USA v Praze.

1. MÍSTA V OLYMPIÁDĚ MLADÝCH
CHOVATELŮ A POSTUP DO
CELOSTÁTNÍHO KOLA
25. dubna se ve Středisku volného času
v Opavě konalo okresní kolo Olympiády
mladých chovatelů. Gymnázium úspěšně
reprezentovaly žákyně 2. G: Veronika
Hajdová v odbornosti Hlodavci – 1. místo,
Karolína Daníčková v odbornosti Psi -1.
místo (obě dívky postupují do celostátního

kola)a Terezie Daníčková v odbornosti Psi
2. místo. 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
pozorování a sepsání práce, poznávání
organismů, teoretický test a pohovor. Všem
děvčatům moc blahopřejeme a držíme
pěsti do celostátního kola.

ky soutěže. Do krajského finále, které se
konalo v aule Slezské univerzity v Opavě
19. 4. 2015, se kvalifikovaly téměř všechny
naše třídy. Prvních pět úspěšných třídních
kolektivů postoupilo do republikového finále, které se bude konat v červnu v Praze.
Nejlépe se umístili a do republikového finále postoupili:
Kategorie 1. – 5. ročník
Adam Karlík 3. C, Karel Mičulka 4. C, Adam
Faldýn 5. B – 2. místo

Milena Mačáková

ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ
EUROREBUS

Žáci naší školy se tradičně účastní celostátní soutěže Eurorebus, která je zaměřena na všeobecné znalosti z přírodních věd
(především zeměpisu). Každoročně probíhají kvalifikační kola přes internetové strán-

Kategorie- 6. - 7. ročník
Radek Paršo 6. A, Kryštof Wojnarovský 6.
A, Jan Mikuš 6. A - 2. místo
Kategorie – 8. - 9. Ročník, kvarta
Alexandra Zemanová 4. G, Monika Wolfová
4.G, Bohdana Komárková 4.G – 2. místo

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚKLID

Nedávno se u na Budišovské ulici konala ve spolupráci
s ZŠG Vítkov úklidová akce, kdy cca 20 žáků s panem učitelem Rostislavem Bálou v rámci výuky dokázalo během hodiny uklidit celý
prostor u cesty pod bývalým skladem Jednoty pod starou drážní budovou, kde se v současné době scházejí bezdomovci, atd... Za necelou hodinu dokázali kluci nasbírat téměř celý velkoobjemový kontejner. Chtěl bych poděkovat ZŠG Vítkov, technickým službám, žákům
a panu učiteli. Myslím, že takovéto činy je nutno pochválit.
Štěpán Hutník
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CONROP, s.r.o.,
Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice
IČ 29386144

PRACOVNÍ MÍSTO
MÍSTO VÝKONU
PRÁCE
PRACOVNÍ NÁPLŇ

POŽADUJEME

NABÍZÍME

DĚLNICE NA PROVOZE KONFEKCE
CONROP, s.r.o., provozovna Vítkov, Wolkerova 465
- šití velkoobjemových vaků
- dvousměnný provoz
(ranní 6.00 – 14.00 hod., odpolední 14.00 – 22.00 hod.)
- vyučení v jakémkoliv oboru (šička, švadlena, krejčová, výhodou), příp. základní vzdělání
- dobrý zdravotní stav
- nástup možný co nejdříve
- zajímavou a dlouhodobě perspektivní práci
- zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy:
příplatky za práci v odpolední a noční směně, příplatek za práci v sobotu, příspěvek na závodní stravování,
21 dnů dovolené + 4 dny pracovního volna, příspěvek na penzijní připojištění

DALŠÍ INFORMACE - pracovní poměr na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení pracovního poměru

PRACOVNÍ MÍSTO
MÍSTO VÝKONU
PRÁCE
PRACOVNÍ NÁPLŇ

POŽADUJEME

NABÍZÍME

DĚLNÍK NA PROVOZE KONFEKCE
CONROP, s.r.o., provozovna Vítkov, Wolkerova 465
- obsluha tavicích strojů - tavení tkaniny na díly k šití velkoobjemových vaků (prioritní činnost), třísměnný provoz
PO - PÁ, práce vhodná pro muže
- podle potřeby balení, vázání, lisování vaků, manipulační práce, dvousměnný provoz PO – PÁ
- vyučení v jakémkoliv oboru
- místo výkonu práce: provozovna Vítkov, okr. Opava
- dobrý zdravotní stav, nutný zdravotní průkaz
- nástup možný co nejdříve
- zajímavou a dlouhodobě perspektivní práci
- zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy:
příplatky za práci v odpolední a noční směně, příplatek za práci v sobotu, příspěvek na závodní stravování,
21 dnů dovolené + 4 dny pracovního volna, příspěvek na penzijní připojištění

DALŠÍ INFORMACE - pracovní poměr na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení pracovního poměru

PRACOVNÍ MÍSTO
MÍSTO VÝKONU
PRÁCE

SEŘIZOVAČ
CONROP, s.r.o., provozovna Vítkov, Wolkerova 465

PRACOVNÍ NÁPLŇ

- seřizování šicích, tkalcovských, skacích a pletacích strojů ve dvousměnném, třísměnném, nepřetržitém provoze
(ranní 6.00 – 14.00 hod., odpolední 14.00 – 22.00 hod., noční 22.00 - 6.00 hod.)

POŽADUJEME

- vyučení v oborech: mechanik-seřizovač strojů a zařízení, elektromechanik strojů a zařízení nebo v jiném strojním
oboru
- praxe v seřizování 2 roky výhodou
- dobrý zdravotní stav
- nástup možný co nejdříve

NABÍZÍME

- zajímavou a dlouhodobě perspektivní práci
- zaměstnanecké výhody dle kolektivní smlouvy:
příplatky za práci v odpolední a noční směně, příplatek za práci v sobotu, příspěvek na závodní stravování,
21 dnů dovolené + 4 dny pracovního volna, příspěvek na penzijní připojištění

- při nástupu hrubá mzda 12.000 – 14.000 Kč
DALŠÍ INFORMACE - po zapracování hrubá mzda 14.000 – 17.500 Kč
- pracovní poměr na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení pracovního poměru

V případě Vašeho zájmu o danou práci se kontaktujte na personálním úseku:
tel. 553 751 266, 729 601 266,
e-mail: personalistika@conrop.com, www.conrop.cz

SMUTEČNÍ JÍZDA
UKONČILA 25 LET TRADICE

16. května se sjelo více než stovka příznivců motorismu na vítkovské náměstí, aby
společně vyrazili na smuteční jízdu, která
zakončila veškeré motoristické události
z Vítkova na Dubovou. Skončila tak etapa
závodů do vrchu historických vozidel, která trvala čtvrt století.
K vidění byly historické motocykly, automobiloví veteráni, auta moderní a jezdci
v dobových oděvech.
Nejelo se na čas, závod neměl vítězů, jen
poražených ...

Foto a text: Jan Dušek. Více fotografií na www.rallyzone.cz a https://www.facebook.com/rallyzone.cz
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VEŘEJNÁ
SBÍRKA
Regenerace kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve
Vítkově

Datum ukončení: 31.08.2015
Vyhlašovatel: Římskokatolická
farnost Vítkov
Účel sbírky: obnova kostela.
ZPŮSOB VYBÍRÁNÍ SBÍRKY
1) bankovní účet
3689593339/0800
2) dárcovská SMS
KONTAKT
Římskokatolická farnost Vítkov
Hřbitovní 592
749 01 Vítkov
farnostvitkov@seznam.cz
www.farnostvitkov.cz
Telefon: 603 953 827

Dovoluji si vás pozvat do
nově otevřené kanceláře
společnosti Allianz
pojišťovna a.s. na adrese
Wolkerova 1009, Vítkov
(býv. Hedva).
V případě zájmu lze
domluvit osobní schůzku
i mimo provozní dobu,
a to jak zde v kanceláři,
tak i u vás doma.
Marek Zbořil
pojišťovací poradce
606 777 060

ZAHRÁDKÁŘI MĚLI
B R I G Á D U Po mnoha letech zorganizo-

vali členové Českého zahrádkářského svazu Vítkov pracovní brigádu… a moštárna omládla. 9. května v 9.00 hodin
se sešlo sedmnáct členů svazu a jejich rodinných příslušníků v moštárně ČZS Vítkov. Společnými silami se pustili
do úklidu a drobných oprav celé budovy i okolí. Počasí se
vydařilo, dobrá nálada je provázela po celý den a velká část
úkolů, které si výbor městské organizace předsevzal, byla
splněna. Po dobře vykonané práci si brigádníci pochutnali
na buřtguláši i sladkostech ke kávě a žízní také nikdo netrpěl. Členové výboru pracovali i v neděli, ale zůstává ještě
hodně práce pro další nadšence.
V klubovně, která je v moštárně, se dají opět uspokojivě pořádat rodinné oslavy či přespat. Kuchyně, chodby, ložnice,
sociální zařízení i sál klubovny jsou vymalovány, okenní rámy a dveře jsou nově natřeny a opraveny. Opravena je brána vjezdu do areálu,
upravena je i zeleň a vyčištěny prostory okolo budovy. Výbor ZO ČZS všem brigádníkům, kteří se akce zúčastnili, děkuje.
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Hrad Vikštejn ožil

8. května hrad Vikštejn opět ožil. Divadelní a šermířská společnost
Arcus z Vítkova tam uspořádala akci „Stezka hradního pána.“
Návštěvníci si nejprve prošli stezku, na které si mohli zasoutěžit o titul „Rytíř
Vikštejnský a královna z Vikštejna“. Na samotném hradě byla připravena výstava středověkých zbraní a prohlídka hradu s průvodcem. Tohoto úkolu se skvěle zhostil p. Skalík z Dubové. Na závěr II. ročníku hradního dne připravila společnost Arcus Vítkov šermířskou pohádku
„O loupežnících na hradě Vikštejně.“ Jsme rádi, že se druhý ročník hradního dne vydařil a věříme, že uspořádáme i přístí rok stejnou akci.
Poděkování patří Městu Vítkov za poskytnutí dotace, panu Skalíkovi za pěknou prohlídku a členům Arcusu Vítkov za vystoupení.
Za Arcus Vítkov Pavel Vaňásek

POSÍLEJTE PŘIHLÁŠKY
DO SOUTĚŽE

Rozkvetlé okno a Léto na skalce
15. června uzavíráme přihlášky do velké letní soutěže Rozkvetlé
okno a Léto na skalce.
Neváhejte a přihlaste svá rozkvetlá okna a pochlubte se svými nápady i krásnými výpěstky.
Těšíme se na vaše přihlášky, které můžete odevzdávat prostřednictvím IC Vítkov, nebo zasílat na e-mail: rozkvetle.mesto@seznam.cz.
… a ještě více na rozkvetlý Vítkov plný zářivých barev.

KALENDÁŘ AKCÍ
4. 6.
14.30 hod.

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

5. 6.

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

6. 6.

JUBILEJNÍ X. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ
A PSŮ BEZ PP
Více informací na: www.zkovitkov.estranky.cz/
nebo v IC Vítkov. Těšíme se na Vás.

6. 6.

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2015
Více informací na straně č. 12,
na www.vitkov.info a na facebooku města.

7. 6.

VÝŠLAP NA LYSOU HORU
SVČ pořádá výšlap pro všechny děti i rodiče,
kteří se nebojí pohybu. Sraz je v 7:30 na
parkovišti u Penny. S sebou: pití na celý den,
svačinu (oběd zajištěn), pláštěnku, vhodnou

pevnou obuv. V případě deště se akce ruší,
výjimkou by byla inverze, kdy bychom na Lysou
určitě jeli. Ráno před odjezdem nahlášené
obvoláme. Hlaste se nejpozději do 3. 6. 2015 na
mail: svc.cerna@gmail.com nebo na tel. 730 517
216. Cena: 80 Kč.
7. 6.
15.00 hod.

KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU
ZUŠ VÍTKOV
Základní umělecká škola Vítkov, Obec Raduň a
Správa Zámku v Raduni pořádájí u příležitosti
55. výročí založení orchestru koncert na zámku
v Raduni.
Srdečně zvou pořadatelé.

7. 6.

HUDBA SBLIŽUJE
Vystoupení SPS Komenský se Smíšeným
komorním sborem Harmonia.
Koncertní sál MKZ Hranice na Moravě.

7. 6.
17.00 hod.

BENEFIČNÍ KONCERT
na podporu oprav kostela ve Vítkově

KALENDÁŘ AKCÍ
Učinkují: Anna Neuvirtová, Martin Blaževič a
Libuše Vondráčková. Zazní velikáni jako W. A.
Mozart, G. G. Carissimi, G. F. Händel a další
Vstupné dobrovolné
12. 6.
15.30 hod.

DEN OTCŮ
Zveme všechny tatínky do školního klubu ZŠaG
ve Vítkově.

12. - 14. 6.
9.00 - 17.00 h.

VÝSTAVA PATCHWORKU
Fulnek - kostel sv. Josefa, kaple sv. Rocha,
muzeum J. A. Komenského, Městské kulturní
centrum. Více info: www.patchwork-morava.cz

13. 6.

AKADEMIE SVČ VÍTKOV
Chcete vidět, co se naučily vaše děti v kroužcích
SVČ a nač se mohou těšit v příštím roce? Přijďte
do areálu SVČ, vystoupením či osobní
prezentací se vám představí všechny naše
kroužky a seznámíte se s jejich náplní. Uvidíte
ukázky kroužků karate, fotbalu, gymnastiky, snag
golfu, badmintonu, rybářského, divadelního …
Můžete si zajezdit na autodráze, vyrobit si něco
z keramické hlíny, vyzkoušet si lukostřelbu, v
klubovně uvidíte na DVD pohádku Zlatá kuželna.
Každé příchozí dítě dostane nanuk. Občerstvení
zajištěno dodavatelsky – p. Vysloužilová + prodej
trubiček. Atrakce skákací hrad: 10 Kč.
Jste všichni srdečně zváni.

13. 6.

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ SPS KOMENSKÝ
S DĚTSKÝM PĚVECKÝM SBOREM
SKŘIVÁNEK
Suchdol nad Odrou

14. 6.

KONCERT SPS KOMENSKÝ
Evangelický kostel Vítkov

19. 6. – 28. 6.

ZUMBA SOUSTŘEDĚNÍ V ITÁLII
Pro všechny přihlášené účastníky odjezd 19. 6,
sraz v 9,00 hod. u minigolfu ve sportovním
areálu. Příjezd 28.6 v odpoledních hodinách.
Bližší informace budou zaslány emaily na adresy
účastníků týden před odjezdem.
Akce SVČ Vítkov.

23. 6.
16.00 hod.

KRESLENÍ NA ASFALT
Můžete nám svými výtvory hezky vyzdobit okolí
i terasu. S sebou si přineste barevné křídy.
Zahrada SVČ Vítkov.

25. 6. – 26. 6.

DEN BEZ ÚRAZU S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ
Akce je určena pro děti 1. tř. – 2. tř. ZŠaG Vítkov.
Pro děti budou v parku připraveny úkoly z
dodržování bezpečnostních předpisů pro chodce

a cyklisty a jízda zručnosti.
Akce SVČ Vítkov.
26. 6.
11.00 hod.

MINIRECITAL ALBERTA ČERNÉHO
ZE SKUPINY LAKE MALAWI
Budova ZŠaG ve Vítkově.

26. 6. – 27. 6.

AUTOMODELÁŘSKÉ ZÁVODY
V KLOKOČOVĚ
Od pátku do soboty proběhnou v naší turistické
základně v Klokočově automodelářské závody
Morava Open. Můžete se na ně přijít podívat v
sobotu 27. 6. od 9.00 hod a povzbuzovat
automodeláře Střediska volného času Vítkov.

4. 7.

VYSTOUPENÍ SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO
SBORU KOMENSKÝ NA FESTIVALU
VÍTKOVSKÝ KOMÍN

NA ČERVENEC PŘIPRAVUJEME DALŠÍ PRÁZDNINOVÝ
KONCERT NA ZAHRADĚ KNIHOVNY:
23. 7.
KONCERT PAVLA DOBEŠE
19.00 hod.
Vstupné 100 Kč
Knihovna Vítkov – zahrada
SVČ PŘIPRAVUJE:
Pobytový tábor „ZÁŽITKOVÁ BOMBA!“
Ve spolupráci se Studentským parlamentem z Vrbového pořádáme
v termínu 16. - 22. 8. 2015 pobytový tábor. Místo konání: TZ Klokočov, cena: 2.250 Kč/osoba. Program: výlety, koupaliště, aquapark,
spaní pod širákem, lanové centrum, stezka odvazy a hlavně kamarádi z Vrbového!
1. 8. VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2015
Středisko volného času pořádá ve spolupráci s TS Vítkov od 13.00
do 24.00 hodin na místním koupališti Vítkovskou lávku.
Program: Přejezdy přes lávku na trakaři, kolech, soutěž družstev
– o ceny. Vystoupí: The Basecell - Vítkov, All These Memories –
Opava, Debbi – Praha, večerní taneční zábava, bohatý program
pro děti – kouzelník, soutěžení s klauny, skákací hrad, minikross,
lukostřelba, minisoutěže pro nejmenší, tetování, … Stánkový prodej
zajišťuje firma Řehulková.
9. 8. - 15. 8.

LETNÍ TÁBOR S VÝUKOU SEBEOBRANY
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá pro děti
od 7 let tábor na turistické základně v
Kamence u Oder. Cena: 2 050 Kč.
Přihlášky na tel. 608 444 722 nebo e-mailem:
dr.vanasek@seznam.cz

Město Vítkov připravuje od ledna 2016
TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ.
V případě zájmu se můžete předběžně hlásit u paní Bartošové (tel.
556 312 254 nebo e-mail: bartosova@vitkov.info).
Nejpozději v měsíci říjnu vás budeme informovat, zda se kurz podařilo naplnit.

Uzávěrka příštího čísla je 19. června 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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