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Udílení Ceny Jana Zajíce

ples města vítkova

Slovo starosty
města

Již několikrát jsme veřejnost informovali, že letos bude probíhat
rekonstrukce našeho koupaliště. Stále se objevují dotazy ohledně
toho, zda bude v letošní sezóně koupaliště otevřeno pro veřejnost.
Vítězná firma uvedla do své nabídky, že stavbu bude provádět 212
dnů. Protože se v lednu ani v únoru nedalo stavět, proběhne oficiální
zahájení 7. března.
Našim prioritním zájmem je, aby stavba proběhla řádně za dodržení
všech technologických lhůt, což si vyžaduje určitý čas. Navíc po
dokončení rekonstrukce bude okolní terén sice uveden do původního
stavu, ale trávník tam samozřejmě ještě nebude. Návštěvníky
můžeme pustit, až bude stavba zkolaudována. A to také není na počkání.
V letošním roce z výše uvedených důvodů nebude koupaliště pro veřejnost otevřeno.
Nyní intenzivně pracujeme na tom, abychom mohli uspokojit zájemce, kteří si ve Vítkově chtějí postavit rodinný dům. V současnosti nemáme
připravenou žádnou lokalitu vhodnou pro výstavbu domů. Asi nejreálněji se jeví prostor na Těchanovické ulici (na konci města po pravé
straně směrem na Nové Těchanovice). Město tam dnes vlastní několik tisíc metrů čtverečních pozemků. Pokud by se k nim vybudovaly
inženýrské sítě a přístupová komunikace, mohli bychom uspokojit přibližně pět potencionálních zájemců.
Jednáme také s vlastníky okolních pozemků. Kdybychom se s nimi dohodli, jednalo by se o více než 15 plnohodnotných stavebních parcel.
Pavel Smolka
starosta

Udílení Ceny Jana Zajíce
24. února převzala Vendula
Lichovníková z rukou starosty města Vítkova Cenu Jana
Zajíce.
V letošním roce byli na udělení
Ceny Jana Zajíce nominováni tři
žáci a všichni tři v první kategorii.
Vendula Lichovníková za úspěchy
v mažoretkovém sportu, přírodovědných, recitačních a technickovědeckých soutěžích. Lukáš Chudík za sportovní výsledky v boxu.
Erik Švidra za úspěchy v motokrosu.
Cena Jana Zajíce byla udělena
letos pouze v 1. kategorii. Její držitelkou je Vendula Lichovníková,
žákyně 9. ročníku Základní školy
a gymnázia ve Vítkově.
Patří mezi prospěchově nejlepší
žáky školy. Je svědomitá, pracovitá a její aktivity ve škole jsou nadstandardní. Pro svou vytrvalost,
nasazení a sportovního ducha, pro
své mimořádné sportovní úspěchy
a za své školní aktivity byla oceněna právě touto cenou.
Mezi její nejlepší školní úspěchy
patří 1. místo v přírodovědné soutěži Zlatý list, 2. a 3. místo v recitační soutěži a 1. místo v technickovědecké soutěži U6. V rámci projektu „72 hodin“ se věnuje
handicapovaným dětem.
Od svých pěti let se věnuje mažoretkovému sportu. Její snaha, píle
a vytrvalost ji zařadily mezi nejlepší mažoretky světa. V roce 2016
obsadila na mistrovství světa 1. místo v kategorii classic pom – pom
kadet. Na republikové úrovni se může pyšnit titulem mistryně České
republiky v sólo pom –pom classic juniorky.
Slavnostního udílení ceny se zúčastnili rovněž vzácní hosté. Pozvání přijali: pan Petr Kudela, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, pan Herbert Pavera, člen Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, pan Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a starosté partnerských a spřátelených měst. Slavnostnímu udělení ceny byli přítomni také Janovi
sourozenci paní Marta Janasová a pan Jaroslav Zajíc.

Poděkování patří také paní Isabele Hobzové, paní Martě Janasové
a panu Jaroslavu Hendrichovi, kteří v letošním roce spolupracovali
s městem Vítkovem při posuzování návrhů na ocenění Cenou Jana
Zajíce.
Závěrem slavnostního podvečera vystoupilo Doležalovo kvarteto.
Tato mladá generace hudebníků přímo navazuje na původní soubor,
který byl založen roku 1972 violistou Karlem Doležalem. Kvarteto
reprezentovalo Českou republiku na Mezinárodní kvartetní soutěži
v Osace. V říjnu 2009 získal soubor třetí cenu na soutěži Maxe Regera v Německu, jejíž součástí bylo vystoupení na festivalu v Itálii.
O rok později obdrželi druhou cenu na Mezinárodní Janáčkově soutěži v Brně a tento úspěch zopakovali v roce 2015. Kvarteto natáčí
také pro Českou televizi a Český rozhlas.

Aktuálně z radnice
Zprávy jsou z rady města ze dne 31. 1. 2017. Rada zasedala také
21. 2. 2017 a zastupitelstvo 22. 2. 2017, avšak již bylo po redakční
uzávěrce zpravodaje. Informace z těchto dvou jednání zveřejním
v příštím čísle zpravodaje.
Jednotlivé odbory MěÚ předkládají každoročně zprávy o své
činnosti radě a zastupitelstvu města. Rada města vzala na vědomí
zprávy odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu,
odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí, oddělení
dopravy a silničního hospodářství, odboru sociálních věcí, odboru
vnitřní správy, oddělení kultury a městské policie. V jednotlivých
zprávách je popsána činnost za rok 2016, doplněná o tabulky či
srovnání s předchozími roky.
Rada vzala na vědomí výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím - za rok 2016 bylo podáno
celkem 12 žádostí.
Na základě doporučení odboru sociálních věcí rada schválila
mimořádné přidělení bytu ve Vítkově v Budišovské ulici 877.
Městská knihovna bude v roce 2017 vykonávat regionální funkce
pro knihovny v okolních obcích. Za tímto účelem poskytuje MSK
dotaci ve výši 415 tisíc korun. Rada doporučila zastupitelstvu přijetí
této dotace.
V rámci projektu Společně na hory schválila rada 100%
předfinancování tohoto projektu ze strany města ve výši 635.300 Kč.
Další investice do ZŠaG se v letošním roce bude týkat výměny
rozvodů a kanalizace. Rada schválila pořadí nejvhodnějších nabídek
veřejné zakázky na tuto akci, která přesáhne 700 tisíc korun.
Za účelem poskytování pečovatelské služby ve Vítkově uložila rada
odboru sociálních věcí zveřejnit záměr na tuto veřejnou zakázku.
V návaznosti na ples města schválila rada další smlouvy o poskytnutí
sponzorských darů subjektům, které poskytly finanční příspěvek.

Všem, kteří přispěli, či jakýmkoliv způsobem se na akci podíleli, rada
děkuje.
27. – 28. 1. 2017 proběhla v KD Vítkov burza lyžařských
a bruslařských potřeb. Někteří občané darované věci již nechtěli
zpět, proto rada rozhodla, že budou nabídnuty dětským domovům,
školám a dalším zařízením.
Rada dále doporučila ZM schválit investiční příspěvek Technickým
službám Vítkov ve výši 300 tisíc korun. Poslouží k pořízení nákupu
fekálního vozu, jenž bude sloužit prioritně k vývozu městských jímek,
případně pro potřeby občanů.

Veřejné schůze
Také v letošním roce se budou konat v místních částech veřejné schůze. Těchto jednání
se pravidelně účastní vedení města, zástupci místní samosprávy a zaměstnanci MěÚ
nebo TS Vítkov. Občané místních částí budou seznámeni se závěry přijatými na minulých
jednáních a také zde bude možnost vznést připomínky a požadavky týkající se dané
obce.
Termíny:
11. 4. 2017
12. 4. 2017
18. 4. 2017
19. 4. 2017
20. 4. 2017
24. 4. 2017

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Klokočov
Zálužné
Nové Těchanovice, Lhotka
Podhradí
Prostřední Dvůr
Jelenice

sokolovna
Budova HZS
společenská místnost NT
Bar u vody
společenská místnost
KD

CESTA PRO MLADÉ A VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ:
KLÍČEM K PRÁCI JE PRAXE A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

V dnešní projektové době, kdy se mnohé z nich zaměřují na pomoc spoluobčanům,
přichází Fond dalšího vzdělávání (FDV) s příležitostí, která je mezi podobnými projekty
novinkou a která nabízí možnost zúčastnit se stáží v reálném prostředí firem. Nejedná
se o žádné exkurze do firem, kde se stážista na pár chvil podívá pod ruce zaměstnance
firmy, ale reálně se zapojí do firemního dění a získá, v dnešní době tolik potřebnou, praxi.
Seznamte se s projekty Cesta pro mladé a Vzdělávání praxí. Smyslem projektu Cesta
pro mladé je propojit nadšené studenty a podnikatele. Vzdělávání praxí se snaží pomoci
nezaměstnaným, lidem na/po rodičovské dovolené či lidem nad 50 let zvýšit úroveň
jejich kvalifikace, prohloubit praktické dovednosti a odborné kompetence. Zapojené
firmy z České republiky mohou do svého týmu získat nadějnou posilu, předat zkušenosti
mladým talentům a mají šanci navázat spolupráci s člověkem, který má chuť se aktivně
vzdělávat, a získat tak budoucího zaměstnance. Více informací se dozvíte na webech
www.cestapromlade.cz a www.vzdelavanipraxi.cz.

Oldřich Huška
1. místostarosta města Vítkova
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Město Vítkov má sedm místních částí a ve
všech pracují osadní výbory. Některé jsou
velmi aktivní a organizují celou řadu kulturních
a společenských akci, jiné přidělené finanční
prostředky používají na nákup vybavení, které
jim slouží právě k pořádání těchto akcí.
Velmi bohatou činnost vyvíjejí v Klokočově. Jen
připomenu masopust, rozsvícení vánočního
stromku, poutavé akce pro děti, četné sportovní
soutěže atd., ostatně je to taky nejlidnatější
místní část Vítkova. Nijak ovšem nezaostává
ani Lhotka, Jelenice, Zálužné či Prostřední Dvůr
a ostatní se také pomalu začínají angažovat. Je
to pro nás všechny totiž něco nového.
Každopádně nejen já, ale i radní, již jsou
jakýmisi garanty činnosti osadních výborů,
jsou přesvědčeni, že jejich zřízení byl krok
správným směrem. Osadní výbory významně
přispívají k tomu, že i v místních částech
mohou občané plnohodnotně žít a hlavně více
spolurozhodovat.
Všem, kteří se na jejich práci podílejí, patří
naše poděkování, neboť rozhýbat mnohdy
opravdu „stojaté vody“, dohodnout se a vytrvat
je obdivuhodné a doufejme i inspirativní.
Oldřich Huška
1. místostarosta města Vítkova

Činnost MP Vítkov v roce 2016
V roce 2016 sloužilo u Městské policie Vítkov 8 strážníků, kteří
v souladu se zákonem o obecní policii zabezpečovali místní
záležitosti veřejného pořádku na území města a jeho přilehlých částí
Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední
Dvůr a Zálužné. V únoru 2016 jeden zaměstnanec rozvázal na vlastní žádost pracovní poměr. Řady MP Vítkov se v červnu 2016 rozšířily o další dva nové zaměstnance, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení. Oba ihned nastoupili na 13ti týdenní rekvalifikační
kurz, v jehož závěru úspěšně vykonali zkoušku odborné způsobilosti
a získali osvědčení pro výkon povolání strážníka na dobu tří let. Oba
noví strážníci se od konce měsíce srpna zařadili mezi své služebně
starší kolegy. Jeden strážník v roce 2016 úspěšně složil prolongační
zkoušku před komisí MV ČR a získal osvědčení k výkonu povolání
strážníka na další 3 roky. Město Vítkov má uzavřené veřejnoprávní
smlouvy s obcemi Čermná ve Slezsku a Větřkovice pro výkon sjednaných úkonů strážníky MP Vítkov.
Za rok 2016 bylo strážníky zaznamenáno celkem 1177 událostí, to je
o 146 zjištěných událostí více než v roce 2015. 85% celkového počtu zjištěných událostí tvoří přestupky v dopravě, 14,5% jsou ostatní
přestupky a necelého 0,5% podezření ze spáchání trestného činu.
Největší procento událostí bylo zaznamenáváno v centru města
a jeho okolí. Na nám. Jana Zajíce a ulicích Opavská, Oderská, Budišovská, Komenského, Husova a Wolkerova bylo strážníky zjištěno
celkem 503 událostí, což představuje 43% celkového objemu zjištěných událostí ve městě a místních částech. Z přestupků zjištěných
v dopravě bylo 267 zařazeno do bodového systému.
V blokovém řízení uložili strážníci v roce 2016 celkem 687 pokut,
což je o 139 pokut více oproti roku 2015. Objem uložených pokut
se v roce 2016 zvýšil o 5% ve srovnání s rokem 2015, což představuje celkovou částku 308.400 Kč. Z celkového objemu pokut bylo
uloženo 282.000 Kč za přestupky na úseku dopravy (618 pokut)
a 26.400 Kč za ostatní přestupky (69 pokut). Největší podíl, a to
66% z pokut uložených v blokovém řízení za přestupky v dopravě
v roce 2016, tvořily pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti
vozidel v obci.
Blokových pokut na místě nezaplacených bylo uloženo celkem 180
(36 %), přičemž se jednalo o částku 110.000 Kč. Z této částky bylo
v roce 2016 dlužníky uhrazeno celkem 104.400 Kč (95%), zbylá
částka ve výši 5.600 Kč (5%) je od dlužníků v současné době vymáhána.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména
v souvislosti se zajištěním větší bezpečnosti dětí a mládeže při
dodržování obecných pravidel v chování chodců, hlídkovali strážníci
u přechodů pro chodce v okolí autobusového nádraží, u křižovatky
komunikací Opavská, Wolkerova a Komenského nebo při vjezdu do
areálu školy v Komenského ulici.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
Městská policie Vítkov svou pozornost především školním dětem,
kdy se spolupodílí na výchově dětí v rámci těchto aktivit. V roce 2016
Městská policie Vítkov provedla ukázku činnosti a výzbroje v městské knihovně pro děti zaměstnanců MěÚ ve Vítkově a dále přednášku
o činnosti MP Vítkov, o zásadách bezpečného chování v silničním
provozu a ukázku své činnosti na Základní škole ve Větřkovicích.
Mezi aktivity v oblasti prevence kriminality patří i značení jízdních
kol tzv. syntetickou DNA a evidence takto označených kol v lokální
databázi MP Vítkov a v národním registru. Tuto činnost provádějí
strážníci na základě získané dotace z MV ČR zcela zdarma pro
zájemce z Vítkova a místních částí. V roce 2016 bylo označeno
a zaregistrováno 149 jízdních kol. Ke konci roku 2016 měla MP Vítkov v evidenci celkem 193 zaregistrovaných jízdních kol v celkové
hodnotě 2.525.862 Kč.
Mezi nástroje, které strážníci využívají ke své činnosti, patří i fotopasti. Strážníci je využívají na místech, kde dochází k porušování

obecně závazných právních norem a odhalení pachatele bývá
většinou velmi ztížené. V roce 2016 bylo prostřednictvím fotopastí
odhaleno celkem 22 přestupků. V 1 případě bylo takto odhaleno
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa, zbytek tvořily přestupky
v dopravě.
Mezi preventivní činnosti se v roce 2016 zařadila i 1 společná
bezpečnostní akce s názvem „Mládež a alkohol“, která byla
uskutečněna v součinnosti s Policií ČR, OO Vítkov a pracovnicemi
sociálně-právní ochrany dětí OSV MěÚ Vítkov. Zaměření této kontroly ve městě Vítkov a jeho místních částech se týkalo dodržování
ustanovení zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami. Strážníci se společně s příslušníky Policie
ČR a pracovnicemi OSPOD zaměřili na podávání alkoholických
nápojů nezletilým osobám ze strany obsluhujícího personálu i hostů,
požívání omamných a psychotropních látek zejména osobami nezletilými a pátrání po hledaných a pohřešovaných mladistvých,
jakož i kontrolu umožnění hraní těchto osob na výherních automatech ve vytipovaných provozovnách ve městě a v přilehlých částech.
Při této kontrole nebylo zjištěno podávání nebo umožnění požívání
alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let.
Městská policie Vítkov disponuje dvěma strážníky, kteří jsou
speciálně vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a synantropních zvířat a k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce
2016 bylo v jejich součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 45
zvířat. Z tohoto počtu je 41 psů, což je o 21 psů více než v roce
2015. Většina psů se vrátila zpět ke svým majitelům, některé psy se
podařilo umístit u náhradního majitele. Kontrola volného pobíhání
psů na místech, která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří
rovněž k běžným činnostem strážníků. Společně s touto činností je
kontrolováno také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. V roce 2016 strážníci řešili celkem 44 přestupků nezajištění
psa proti úniku a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti.
Oproti roku 2015 to znamená nárůst o 11% takových přestupků.
Strážníci Městské policie Vítkov běžně spolupracují i s pořadateli
různých sportovních či kulturních akcí, při kterých se strážníci
spolupodílejí na zajištění veřejného pořádku nebo dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu. V roce 2016 se jednalo
zejména o dohled při sjíždění řeky Moravice v části Podhradí a Dni
města. V uplynulém roce strážníci rovněž spolupracovali s Policií ČR
a dalšími složkami při dohledu nad veřejným pořádkem na hudebních akcích typu technoparty, které se konaly v květnu a červnu
v rekreačním středisku Hadinka.
K běžným činnostem patřila i v roce 2016 spolupráce s jednotlivými
odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem sociálních věcí, odborem správních činností a obecního živnostenského
úřadu, oddělením dopravy a odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí. Městská policie ve Vítkově rovněž úzce
spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově,
a to zejména při zajišťování veřejného pořádku v rámci města, při
společných dopravně-bezpečnostních akcích nebo při pátrání po
pohřešovaných osobách i zcizených věcech.
Během služebních obchůzek se strážníci v roce 2016 zaměřovali
mimo jiné i na sledování různých závad ve městě Vítkově a jeho
místních částech, které po vyhodnocení předávali příslušnému orgánu ke zjednání nápravy. Jednalo se především o různé výtluky
ve vozovce, propadlé kanalizační vpusti, poškozené chodníky nebo
dopravní značky.
V letních měsících roku 2016 používali strážníci při hlídkové činnosti
na území města služební jízdní kola. V rámci cyklohlídek bylo najeto
celkem 376 km (219,5 km v roce 2015).

V měsících dubnu až listopadu roku 2016 využívali
strážníci zařízení pro měření rychlosti vozidel ProLaser III
s dokumentačním příslušenstvím. Měření rychlosti vozidel a ukládání pokut za překročení rychlosti vozidel umožňuje strážníkům
zákon o provozu na pozemních komunikacích. Městská policie tuto
činnost vykonává výhradně na místech schválených Policií ČR. Celkový počet hodin měření v jednotlivých měsících nepřekročil 10 hodin pracovní činnosti strážníků, celková doba při této činnosti v roce
2016 činila 79,5 hodiny.

k převzetí věcí, nalezených v katastrálním území města Vítkova. Nalezené věci jsou řádně evidovány a průběžně vyhlašovány
městským rozhlasovým systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů
je rovněž umisťován na úřední desce MěÚ Vítkov, informační tabuli
MP Vítkov a dále na webových stránkách MP Vítkov. V roce 2016 evidovali strážníci celkem 124 nalezených věcí, z toho v 86 případech
(62%) byly nalezené věci vráceny zpět majitelům. O 47 nalezených
věci (38%) se jejich majitelé dosud nepřihlásili. Jiným orgánům bylo
předáno celkem 24 nalezených věcí (19%).

Městská policie Vítkov v souladu s občanským zákoníkem spravuje
agendu ztrát a nálezů, přičemž nálezy přebírá, uchovává a vydává
zpět jejich majitelům nebo jiným orgánům, které jsou příslušné

Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

Policejní informace o činnosti toxi týmu
na území města Vítkova
Speciální tým opavských kriminalistů zabývající se drogovou
problematikou i v letošním roce pokračuje ve své každodenní náročné
práci. Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování
územního odboru Policie České republiky v Opavě tak mohl v těchto
dnech zahájit trestní stíhání muže z Vítkova pro trestnou činnost
na úseku toxikománie. Je obviněn ze spáchání zločinu či přečinu
nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a s jedy. V současné chvíli je ve vazbě ostravské věznice
a hrozí mu trest nepodmíněného odnětí svobody se sazbou od dvou
do desíti let.
Jak bylo dosavadním prověřováním a vyšetřováním zjištěno, na
podzim roku 2016 a na přelomu loňského a letošního roku nabízel
několika osobám na různých místech různé množství pervitinu metamfetaminu jako protislužbu za zapůjčení finančních hotovostí,
za zprostředkování nákupu léčiv k výrobě pervitinu či poskytoval tuto
návykovou látku za úplatu.
K samotné realizaci došlo 10. ledna 2017. Přesně v poledne tohoto
dne policisté ze zásahové jednotky Krajského ředitelství Policie

Moravskoslezského kraje zadrželi na křižovatce ulic Švermova
a Oderská ve Vítkově 37letého muže. Ten byl orgány činnými
v trestním řízení stíhán za drogovou problematiku už v roce 2015, což
není doposud pravomocně odsouzeno a od listopadu loňského roku
je pro stejné protiprávní jednání také stíhán kriminalisty v Hranicích
na Moravě. Po jeho zadržení a při prvotních procesních úkonech
byly na základě rozhodnutí soudu provedeny různé prohlídky prostor,
byl zajištěn jeho osobní automobil, kterým rozvážel návykové látky
a zajištěna byla i kompletní varna pervitinu.
Děkujeme touto cestou nejen mluvčímu Policie CR, UO Opava por.
Bc. Renému Černohorskému za poskytnutí těchto informací, ale
především policistům za jejich důslednou a poctivou práci na úseku
boje s kriminalitou.
Oldřich Huška
1. místostarosta

Město Vítkov vyhlašuje

MĚSTO VÍTKOV

ZÁMĚR

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2017

na pronájem části nebytových prostor budovy Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 240 m2 na p.č.2077/2 v k.ú. Vítkov.
Možnost pronájmu od 1.4.2017.
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) –potřebné stavební úpravy nebytových prostor provede nový nájemce na vlastní náklady, minimální výše nájmu 550 Kč m2 /rok.
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP-Vodní 636 Vítkov, velikosti 240 m2 do 10 hodin 13.03.2017
na podatelnu Městského úřadu Vítkov, odbor služeb 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 na schůzi 14. 03.
2017.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

por. Bc. René Černohorský
komisař

Podmínky výběrového řízení včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na
webových stránkách města Žádost o půjčku z FRB nebo u
vedoucího finančního odboru Ing. René Kyšáka na Městském
úřadě ve Vítkově, IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je
stanovena na den 13. dubna 2017 do 14:00 hod.

DAŇ Z PŘÍJMU
Ve dnech 9. března a 16. března 2017 v době od
8.00 do 17.00 hod. budou pracovníci (územního pracoviště MSK) Finančního úřadu Opava vybírat Přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Město Vítkov

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení
Referent odboru sociálních věcí
na dobu neurčitou
Druh a charakteristika práce: - pracovník na úseku sociálně-právní ochrany dětí – náhradní rodinná péče, kurátor pro mládež.
Poskytování pomoci a poradenství rodinám a dětem, řešení výchovných problémů, neomluvené absence, provádění šetření v rodinách,
spolupráce s orgány a institucemi, účast na soudních jednáních,
v trestních a přestupkových řízeních, sledování vývoje dětí umístěných v náhradní rodinné péči, provádění šetření v rodinách, vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném
prostředí, spolupráce s orgány a institucemi, účast na soudních jednáních.

Referent odboru sociálních věcí
– sociální pracovník
na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené
Druh a charakteristika práce: - pracovník na úseku sociálních
služby. Poskytování pomoci a poradenství rodinám v hmotné nouzi,
osobám zdravotně postiženým a osobám bez přístřeší, provádění
šetření v rodinách, spolupráce s orgány a institucemi, koordinace
komunitního plánování sociálních služeb.

Zařazení: úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: Město Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení
Požadované vzdělání:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího

programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci
a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci,
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální
patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle
zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů),
Písemnou přihlášku s přesně uvedeným názvem výběrového řízení
a požadovanými doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu
na adresu: Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 10. 03. 2017 v zalepené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – náhradní rodinná péče – neotvírat“ /
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – sociální pracovník – neotvírat“, s uvedením
adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.
Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.:556 312 222, vedoucí
odboru sociálních věcí.

Bližší informace
k výběrovým řízením
nalezenete na
www.vitkov.info nebo na
úřední desce města Vítkova.

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

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2017
VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V
DOMÁCNOSTECH
Český statistický úřad organizuje v roce 2017 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové šetřeni o životních podmínkách domácností
v České republice - EU-SILC 2017 (životní podmínky 2017), které
navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích.
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Setření se uskuteční na území celé České republiky v 11 460 domácnostech, z nichž se 6 710 zúčastnilo šetření již v předchozích
letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 28. května 2017
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření životní podmínky 2017
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovnici zúčastnění na
zjišťování a procesu zpracování jsou vázani mlčenlivosti o všech
šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona
o státní statistické službě
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali
na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2017 paní Ing. Evu Kramolišovou, tel. 595 131 212,
e-mail: eva.kramolisova@czso.cz

DOPLŇKOVÁ KOTLÍKOVÁ
VÝZVA NA TEPELNÁ
ČERPADLA A KOTLE NA
BIOMASU
Od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 budou přijímány žádosti o dotaci do
doplňkového dotačního programu Moravskoslezského kraje
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu
a tepelná čerpadla“. Jak napovídá název dotačního programu, v jeho
rámci bude podporována výměna stávajících starých neekologických
kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle na tuhá
paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.
Žádost o dotaci bude možné podat od 10:00 hodin 1. března 2017
do 14:00 hodin 31. března 2017. Pro žadatele, kteří se budou
o dotaci ucházet nově, připravil kraj novinku, a sice elektronické
podání žádosti.
Vzhledem k omezené výši finančních prostředků vyčleněných pro tento dotační program bude příjem elektronických žádostí, tedy žádostí
od nových žadatelů, omezen na 350 (tento počet zahrnuje i určitý
zásobník pro případ nečerpání dotace předchozími žadateli).
Dotační program je rozdělen na dvě části:
A.Otevřený dotační titul – je určen pro nové žadatele
podávání žádostí elektronicky s následným doložením listinné žádosti
a příloh
elektronická aplikace bude pro nové žadatele přístupná již od 1. 2.
2017 od 10 hodin na adrese https://aplikace.msk.cz/kotliky/. Elektronickou žádost si mohou lidé „předvyplnit“ a uložit, její odeslání však
bude možné až v den zahájení příjmu žádostí, tj. 1. 3. 2017 od 10
hod. Elektronickou žádost bude následně nutné do 10 pracovních dnů
doplnit listinnou verzí se všemi potřebnými přílohami.
pro poskytnutí dotace bude rozhodující pořadí podání žádostí; vzhledem k omezené alokaci pro dotační program bude podávání žádostí
automaticky ukončeno po obdržení 350 žádostí (toto množství je dostatečné i pro vytvoření případného zásobníku; předpokládá se podpoření zhruba 200 žádostí)
B.Uzavřený dotační titul – je určen pro žadatele, kteří předložili žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji“ v roce 2016, ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků nebyli podpořeni podávání žádostí poštou nebo osobně (jedná se o zjednodušenou žádost s tím,
že při administraci bude v maximální možné míře využito dokladů
předložených v předchozím dotačním programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“) pro poskytnutí dotace není rozhodující pořadí podání žádostí, dotace bude poskytnuta všem žadatelům,
kteří podají žádost ve stanovené lhůtě a splní podmínky dotačního
programu
Podmínky poskytnutí dotace jsou shodné s předchozím dotačním programem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, tj.: žadatelem
o dotaci může být pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na území
kraje s maximálně třemi bytovými jednotkami, výše dotace činí 80 %
nákladů z maximální částky 150 tisíc korun, pokud se dům nachází
v oblasti, která má dlouhodobý problém se znečištěným ovzduším
(v tzv. prioritním území), získá žadatel dalších 5 % navíc, všichni žadatelé bez rozdílu pak obdrží další 5 % navýšení dotace z rozpočtu
kraje,
Nyní vyhlašovaný dotační program je skutečně pouze doplňkový. Lidé
budou moci získat další finance na výměnu kotlů v rámci druhé velké
výzvy.
Další kolo příjmu žádostí o kotlíkové dotace (2. výzva) bude vyhlášena
pravděpodobně v červnu roku 2017, bližší podrobnosti bohužel ještě
neznáme, sledujte, prosím, průběžně webové stránky www.lokalni-topeniste.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Mobilní sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkov
13. 05. 2017 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních
částí města Vítkova dle § 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech,
v platném znění mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat
vyjmenované složky komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté
motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory a televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN
Klokočov, zastávka, has. zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.

Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobus. zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště obchod

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

SVOZ BIOODPADU
Technické služby města Vítkova, p.o. zahájí ve středu dne 5. 4. 2016
pravidelný svoz biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů. Jedná se kontejnery s hnědým víkem s nápisem
Biologický odpad o objemu 1100 l a hnědé sběrné plastové nádoby
o objemu 240 l. Svoz oranžových kontejnerů o objemu 15 m3 bude
probíhat každé pondělí dle tabulky – rozmístění kontejnerů. Svoz
začíná již od 6 hodin ráno, proto by občané měli mít připraveny své
odpadové nádoby na obvyklých místech. Velkoobjemové kontejnery
o objemu 15 m3 oranžové barvy budou umístěny na stejných stanovištích jako v loňském roce.
Proč se do systému zapojit?
• biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lokálně může být až 60%. Odděleným sběrem bioodpadu umožníme jeho další využití a snížení množství skládkového odpadu.
• odpadnou vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím
a trávou.
• kompostování je levnější než skládkování a není zatíženo rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.
• povinnost třídění bioodpadu přijde s novým Zákonem o odpadech
v nejbližším období i do ČR.
• předchází se zákonnému poplatku za uložení odpadu na skládku.
Čeho chceme dosáhnout?
Tříděním bioodpadu snížíme náklady na svoz směsného komunálního odpadu.
Tříděním bioodpadu plníme legislativní povinnosti – snížíme množství bioodpadu ukládaného na skládku.
Tříděním bioodpadu umožníme jeho využití na výrobu kompostu.
Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jak vznikne a shromažďujte jej
odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové sáčky

a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují kvalitu
kompostu (pokud bude odpad donášen v sáčku či tašce, je nutno
obsah vyprázdnit do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do separační nádoby na plast).
Pro jaký odpad je služba určená?
a)
ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ
• zbytky zeleniny a ovoce; slupky brambor, mrkve, ohryzky jablek ..
• čajové sáčky, kávové sedliny včetně filtrů a ubrousků
• skořápky z vajec, ořechů
• dřevěné piliny, hobliny apod…..
• (exkrementy drobných zvířat)
b)
ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ
• listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce
Jaký odpad do nádoby nepatří?
• „gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel,
pečivo
• uhynulá zvířata
• papír, lepenka, velkoobjemový odpad z přírodních materiálů
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo
Kdy bude probíhat svoz bioodpadu?
Harmonogram pravidelného svozu bioodpadu naleznete na webových stránkách tsvitkov.cz, příp. se obraťte na Městský úřad Vítkov,
odbor služeb.
Vytříděný bioodpad je svážen do kompostárny v areálu skládky
Nové Těchanovice.

INFORMACE K PROVOZU SBĚRNÉHO
DVORA MĚSTA VÍTKOVA
Od 1. března 2017 je sběrný dvůr otevřen každou středu a sobotu
dle přiložené provozní doby. Sběrný dvůr slouží občanům k odložení
zejména velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který
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 občanů, které jsou uvedeny na níže uvedeném seznamu. Soustředěný 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 na kompostárnu
na skládce v Nových Těchanovicích od pondělí do pátku v době od
7 do 14 30 hodin.
Provozní doba sběrného dvora od 1. 3. 2017:
středa
sobota

12:00 – 18:00
08:00 – 12:00

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

Rozmístění kontejnerů na svoz
biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO)
kontejner velký natahovací 15,5 m3
stanoviště

délka doby přistavení / četnost svozu

SVČ Skřivánčí pole
(stávající hnízdo u brány SVČ
vedle hřbitova)

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

ulice Lesní u zahrádek

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

ulice Fučíkova (parkoviště)

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

Klokočov (u sokolovny)

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

Zálužné (u kaple)

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

Pohostinství „U Berana“

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

Prostřední Dvůr (hřiště)

každý sudý týden v pondělí
přistaven
každý lichý týden v pondělí
odvezen

Lhotka u Vítkova (u kaple)

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

Nové Těchanovice (u zastávky)

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

ulice Selská (u fa Rigo)

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

parkoviště u nemocnice

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

Podhradí (u obchodu)

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

Jelenice (u hasičské zbrojnice)

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

Klokočov (váha)

každý lichý týden v pondělí
přistaven
každý sudý týden v pondělí
odvezen

Svoz objemového odpadu
z domácností - duben 2017
Přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.
07. 04.

21. 04.

05. 05.

Odvezena
v ranních
hodinách

Místo

10. 04.

Klokočov – Františkův Dvůr
Klokočov – u p. Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy
+ Veselka

24. 04.

Podhradí – Slezský hotel, prodejna,
u Dubu
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov – u požární zbrojnice

09. 05.

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné- pod autobus. zastávkou
Nové Těchanovice

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA
VÍTKOV

se uskuteční 7. dubna 2017 od 13 do 18 hodin
v budově školy

Ze Střední školy Odry
Módní přehlídkové turné 2017

Už tradičně pořádala v tomto období naše škola Módní
přehlídkové turné pro žáky základních škol, kde studenti
prezentovali obory nejen ukázkami své práce, ale také
zajímavostmi a radami, týkajících se jejich budoucího
povolání, od trendového líčení a účesů, přes krajové
speciality, zdravou životosprávu, až k dopravním
předpisům. Viděli jsme společenské účesy, krátkou masáž
i přehlídku trendy klobouků, dozvěděli se, co se učí kuchaři
a kosmetičky.
Akce trvala dva dny a konala se ve Vítkově v budově naší
školy a v Odrách, kde nám již tradičně poskytl své prostory
Dělnický dům. Pozvání přijaly základní školy z Bílovce,
Studénky, Fulneku, Kunína a samozřejmě z Oder a Vítkova.
Organizátorkou celé akce byla Mgr. Ludmila Homolová,
díky níž se přehlídka stala výstavou kreativity, fantazie,
úsměvů, pracovitosti a krásy, jež zaujala, pobavila, poučila
a zvedla náladu svou mladistvou energií všem přítomným.
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí SŠ, Odry

Děti jsou k přijímání nových informací
otevřenější než dospělí
Dle údajů české Mensy obsahuje mozek nenarozeného dítěte dvakrát větší počet neuronů, než kolik jich budeme kdykoliv během života schopni využít. Největší „mozkový“ potenciál totiž mají děti do
10 let. Z toho plyne, že dětský mozek dokáže přijmout a vyhodnotit
více informací než dospělý. To potvrzují i lektoři vzdělávacích projektů společnosti EKO-KOM. Na osvětu třídění odpadu mezi dětmi
společnost úspěšně sází již 20 let.
Společnost EKO-KOM i v roce 2016 realizovala své výukové programy zaměřené na rozšíření povědomí o prospěšnosti třídění obalového odpadu. PETky, plastové kelímky, plastové nádobky nebo
papírové či skleněné obaly se úspěšně vracejí k recyklaci také díky
intenzivní vzdělávací činnosti společnosti zaměřené na děti a širokou veřejnost. Jen v minulém roce byla realizována komplexní environmentální výuka na 655 základních školách, které se v téměř
6 tisících skupinách zúčastnilo více než 137 tisíc dětí. Nezisková
společnost EKO-KOM ji organizuje od roku 1997 a za 20 let tak celkově oslovila zhruba 2 a čtvrt milionu dětí. Také proto patří mladší
generace mezi nejaktivnější třídiče.
A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi mezi nejlepší v Evropě.
Každá třídící domácnost totiž ročně vyseparuje v průměru 4 barevné
kontejnery odpadu – každý z nás vytřídí v průměru přes 42 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
„Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili přes osm milionů tun
odpadu. Za tuto praktickou každodenní snahu chránit naši přírodu
a krajinu je nutné ocenit každou třídící rodinu,“ říká Lucie Müllerová,
tisková mluvčí společnosti a dodává: „Je potěšitelné, že počty třídičů postupně stoupají, a že jsme k tomuto nárůstu přispěli mnohaletou, cílenou edukativní činností. Projektem jako Tonda Obal prošlo
zhruba 2 a čtvrt milionu dětí a toto ohromné číslo je současně i náš
závazek pokračovat.“
Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celostátní systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového
odpadu. Tento systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a společností nakládajících s odpady a zajišťuje,
aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny
sběrovou technikou, upraveny, dotříděny a konečně využity jako náhrada primárních surovin. Aby byl systém dostatečně efektivní, je
třeba motivovat společnost ke třídění, a to jak děti, tak dospělé.
Vzdělávací programy a projekty společnosti EKO-KOM podporují
komunikační kampaň „Má to smysl, třídím odpad!“, která si klade za

cíl maximalizovat počet českých a moravských občanů ochotných
třídit. „Naším cílem je samozřejmě co nejvyšší účast spotřebitelů,
ale jsme realisté. Pomocí vzdělávacích a komunikačních kampaní
a programů chceme v následujících letech poskytovat spotřebitelům informace tak, aby se dnešních 72 % třídičů přiblížilo 80 %, což
by nás opět posunulo k absolutní evropské špičce“, uzavírá Lucie
Müllerová.

ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO
SLEZSKÁ DUBINA, 747 43 VĚTŘKOVICE 198

Přijme pracovníky do
živočišné výroby na
pozici ve směnném
provozu:
• Dojička na mléčné farmě
• Ošetřovatel skotu
Nabízíme:
• práci v moderním provozu
• dobré platové podmínky
• dovolená 5 týdnů
• příspěvek na obědy a rekreaci
• při dosahování dobrých pracovních výsledků jistotu zaměstnání
Požadujeme:
• kladný vztah ke zvířatům
• dobrou pracovní morálku
Bližší informace podá předseda družstva Ing. František
Hellebrand, tel. 608465295 nebo zootechnička p. Šenková
Lenka, tel. 608243254.

CANISTERAPEUTI VE ŠKOLCE
S panem Liborem Dohnalem a jeho týmem jsem se setkala
v LDN ve Vítkově, kde kynologové se svými vycvičenými pejsky
přinášejí pacientům radost, dobrou náladu, úsměv, pohodu, léčebný kontakt a příjemné rozptýlení.
Mateřskou školu v Klokočově navštívil canisterapeutský tým
Cantes Opavsko pod vedením pana Dohnala 31. 1. 2017. Pejskové Besi, Brixei, Ema a Kerrynka si okamžitě získali přízeň
dětí. Proběhla zajímavá přednáška o chování a o soužití s pejsky. Děti se dozvěděly, co znamená u pejska stažený ocas či
cenění zubů. Vyzkoušely si bezpečné krmení piškotky. Pejsky si
mohly pohladit, povodit na vodítku, přitulit se k nim a vyzkoušet
si různé povely i aportování. Všichni jsme obdivovali poslušnost
pejsků, válení sudů, prolézání mezi nohama, couvání, zaštěkání i přiběhnutí na povel.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému týmu canisterapeutů Cantes za jejich obětavost, vstřícnost, lidskost i čas,
který si pro nás i pro druhé lidi ve svém volném čase dělají.
Děkujeme!
J. Stehlíková, L. Pazderová
MŠ Klokočov

Uzlové závody ve Vítkově
SDH Vítkov ve spolupráci se SVČ Vítkov
pořádalo v sobotu 28. ledna již 6. ročník
uzlových závodů. Letošní uzlové závody jsou součásti uzavřené „Ligy 4 okrsků“
- vítkovský, hradecký, březovský a budišovský. Zasoutěžit o hezké ceny si mohla
přijet i mimoligová družstva, která se však
nepočítala do ligové tabulky. Ve vítkovské
sokolovně se tak utkalo téměř 100 mladých
hasičů, a to z Budišova nad Budišovkou,
Březové, Dolních Životic, Hrabství, Jančí, Leskovce, Louček a Vítkova. Soutěžilo
se v kategoriích mladších a starších žáků,
ve družstvech i v jednotlivcích. Pětičlenná družstva měla za úkol v co nejkratším
čase uvázat dohromady pět uzlů (zkracovačka, plochá spojka, lodní uzel, tesařský
a úvaz na proudnici). V druhé části závodů soutěžili jednotlivci a zde musel každý
sám za sebe v co nejkratším čase uvázat
bezchybně všech pět uzlů. V kategorii
družstev se mladší žáci (Radim Kugler,
Jiří Kostka, Filip Matuška, Jana Burdíková
a Zlata Řehulková) umístili na skvělém 1.
místě a do ligové tabulky si tak přinesli 10
bodů! V soutěži mladších jednotlivců se z 51 závodníků
umístila Jana Burdíková na 3. místě a Samuel Ontkóc na
1. místě! V kategorii starších jednotlivců se z počtu 42
soutěžících umístil Adam Bryndač na 2. místě a Zuzana Krejčí absolutně zvítězila! Na závěr proběhla soutěž
v kategorii vedoucích mládeže a zde Martina Krejčí za
SDH Vítkov vybojovala 1. místo.
Tento ročník se nám díky skvělé organizaci všech členů
SDH Vítkov velmi vydařil a výsledek přinesl velkou radost nejen dětem, ale i vedoucím mladých hasičů.
Závěrem bych chtěla poděkovat městu Vítkov za finanční podporu, díky níž se mohla soutěž uskutečnit.
Martina Krejčí
SDH Vítkov

PŘIJĎTE SI NECHAT
ZMĚŘIT CÉVNÍ VĚK
Víte, kolik let je ve skutečnosti vašim cévám? Stejně jako stárne
náš zevnějšek, stárne i to, co skrýváme uvnitř. Výjimkou nejsou ani
naše cévy. Kondici cév budeme měřit v týdnu od 20.3. do 24.3.2017,
termín měření si můžete domluvit předem, buď osobně v lékárně
nebo na telefonním čísle 556 300 188. Cévní věk vám vyhodnotí
speciální přístroj, který je podobný tlakoměru, celé měření potrvá
asi 15 minut.
Těší se na vás kolektiv Alphega lékárny Na náměstí.

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018
Zápis dětí do mateřských škol na školní
rok 2017/2018 proběhne v úterý 2. května 2017 od 9,00 do 15,00 hod. V průběhu
měsíce dubna si mohou rodiče vyzvednout
v jednotlivých mateřských školách Žádost
o přijetí dítěte do mateřské školy nebo si
žádost stáhnout z webových stránek www.
vitkovms.cz. Na zadní straně přihlášky je
nutno doplnit razítko dětského lékaře. Vyplněnou žádost donesou rodiče do jednotlivých mateřských škol v době zápisu, tj. 2.
5. 2017.
NOVĚ JE STANOVENA POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 1.9.2017.
30.05.2017 – v 15,30 hod. proběhne na MŠ
Husova informativní schůzka s rodiči nových dětí.
31.05.2017 – v 15,30 hod. proběhne na MŠ
Opavská informativní schůzka s rodiči nových dětí.
Pro adaptaci nových dětí v MŠ Opavská
a MŠ Husova budou určeny adaptační hodiny v těchto termínech:
15. 5., 22. 5., 29. 5. 2017 v době od 15.30
do 16.30 hod. Za doprovodu rodičů se budou děti seznamovat s prostředím mateřské
školy (vezměte dětem přezůvky).
Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov,
MŠ Radkov a MŠ Čermná se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami
v jednotlivých školách.
Mgr. Miluše Špoková
ředitelka MŠ

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

Nabízím tyto služby:
- Geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Cizí světy ve
Vesmíru

Přednáška bývalého studenta
gymnázia Mgr. Marka Skarky,
Ph.D.
Svět kolem nás roste. Vzdalují se hranice poznání. Zeměkoule je
nám malá. Sluneční soustavu poznáváme sondami. Pohled na oblohu nám otvírá naši Galaxii Mléčné dráhy. Naskýtá se otázka, kterou
si lidstvo klade již dva tisíce let. Je tam někde ve vesmíru jiná planeta podobná Zemi ? Astronomickou odpověď na tuto otázku žákům
naší školy dala přednáška Mgr. Marka Skarky, Ph.D., pracovníka
Maďarské akademie věd v Budapešti.

Zvláštní poděkování patří žákům, jejichž rodiny celý týden stážisty
ubytovávaly, jmenovitě Johaně Šosté, Kateřině Kanické, Ester Novákové, Anně Kazimírové, Sáře Haluškové a Veronice Dittrichové.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Florbalový úspěch chlapců roč. 20032005

Ten seznámil účastníky přednášky s metodami a postupy při hledání
exoplanet ve hvězdných soustavách v naší i v cizích galaxiích. Nadšeně prezentoval výsledky astronomických pozorování, která jsou
na špičce lidského poznání a jejichž pokrok má nezanedbatelný přínos i v našem běžném životě. Například v přenosu velkých souborů
dat či ve zdokonalení fotografických prvků v mobilních telefonech.
Petr Ambrož

Již počtvrté k nám zavítal projekt
EDISON

Naše škola se již počtvrté zapojila do projektu EDISON, který organizuje společnost AIESEC. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující
se mezikulturní bariéru. V letošním roce k nám v týdnu od 6. – 10.
2. 2017 zavítali stážisté z Malajsie, Jordánska, Číny, Taiwanu a dva
z Ruska, kteří seznámili žáky gymnázia a druhého stupně základní školy se svými zeměmi. Dorozumívacím jazykem byla angličtina.
V odpoledních hodinách stážisté navštívili HeiPark v Tošovicích,
Slezské muzeum v Opavě a pražírnu kávy ve Vítkově. Organizace celé akce je velmi náročná, a proto patří velké poděkování Mgr.
Petře Bartoschové, Mgr. Michaele Hasalové, Mgr. Andrei Mášové,
PhDr. Janě Ambrožové, Mgr. Jitce Složilové, Lukáši Váňovi, Barboře
Valové a Petře Navrátilové za pomoc při organizaci celého týdne.

Mladším chlapcům, ročník narození 2003-2005, se skvěle vydařilo
už okrskové kolo na ZŠ Otická v Opavě, protože ho vyhráli bez
porážky a postoupili do okresního finále mezi nejlepších 8 škol.
Ve finálové skupině opět neprohráli a postoupili do semifinále proti
soupeřům ze ZŠ E. Beneše, které porazili 4:3. Ve finále čekali na
naše hráče florbalisté z Kylešovic a zápas skončil 1:1. O vítězi
musely rozhodnout samostatné nájezdy, ve kterých byl úspěšnější
náš soupeř. Celkové druhé místo je ale pro nás skvělým výsledkem,
všichni hráči nechali na hřišti srdíčko a prezentovali se výborným
výkonem. V obou kolech nastupovali tito hráči: Dominik Mader,
Patrik Moravec, Matěj Bek, Ondřej Moravec, Daniel Fabík, Tomáš
Šustek, Adam Faldýn, Josef Mader, Aleš Till, Ondřej Švestka, René
Lazecký. Hoši, děkujeme!!! Blahopřejeme ke 2. místu v okrese
Opava!!!

V kategorii mladších dívek (6., 7. roč.) se konalo okrskové kolo
florbalové soutěže v Opavě na ZŠ E. Beneše. Děvčata porazila
domácí výběr i soupeřky z opavské školy Vrchní. Pouze tým
ze Stěbořic byl nad naše síly. Přesto děvčata z druhého místa
postoupila do okresního finále. To se konalo na ZŠ Otická v Opavě.
I přes tři vyrovnaná utkání naše florbalistky nevyhrály žádný zápas
a obsadily šestou příčku.

semnému testu, nejúspěšnějších osm pak bylo ústně přezkoušeno
komisí tvořenou doktorandy Slezské univerzity v Opavě.

Za kabinet TV Petr Molek

Sněhuláci pro Afriku

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila tradiční akce
Sněhuláci pro Afriku. Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláky
nepostaví. Některé z nich se ale ani nedostanou do školy. Na
první informaci nic nezměníme, tu druhou však můžeme společně

ovlivnit. A tak organizátoři neziskové organizace Kola pro Afriku
ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava - Hrabůvka opět vyhlásili
celorepublikovou akci pod záštitou Ministerstva školství a mládeže
ČR - Sněhuláci pro Afriku. Cílem projektu je pomoci dětem v Africe
dostat se ke vzdělání. Každá škola, která se projektu účastní,
postaví nebo vyrobí během ledna a února co nejvíce sněhuláků,
přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom,
že se za každého sněhuláka vybere startovné ve výši 50,-Kč. Také
naše škola se opět velmi aktivně zapojila do akce. Přestože sněhové
podmínky letošním sněhulákům přály, vyráběli jsme i sněhuláky z
jiných materiálů. Do projektu se zapojili hlavně žáci nižšího stupně,
školní družiny a školního klubu. Finanční sbírka ve výši 2963 Kč
bude věnována organizaci Kola pro Afriku na přepravu dalších kol
do Afriky, neboť kola jsou pro africké děti mnohdy jediný způsob,
jak se dostat do školy. Jsme moc rádi, že se naše škola podílela na
realizaci projektu a těšíme se na příští ročník Sněhuláků pro Afriku.
Jana Špoková

Opět úspěch v krajském kole Dějepisné
soutěže gymnázií Moravskoslezského
kraje

V pátek 27. ledna 2017 se dva zástupci naší školy zúčastnili XI. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií Moravskoslezského kraje, kterou
pořádají Mendelovo a Slezské gymnázium ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Téma letošního ročníku znělo „A křehký
mír se definitivně zhroutil. Období let 1918 - 1938 z celosvětového
hlediska. Osoba J. V. Stalina.“
Všech devatenáct účastníků z naší školy se nejprve podrobilo pí-

Po písemné části se na průběžném 2. místě držel Alexandr Pisani
z kvinty, který si toto místo udržel i po ústním přezkoušení. Získal
celkových 130 bodů a za vítězem zaostal pouze o 2 body. Kamila
Scholasterová z oktávy se umístila na 14. místě.
Naše škola má již čtyři roky po sobě své zástupce mezi vítěznou
trojicí. Dvakrát jsme byli první a dvakrát druzí. Můžeme jen doufat,
že stejně úspěšní budeme i v následujících letech.
Miroslav Bučánek

Úspěch v soutěži Nebojme se myslet!

16. prosince 2016 se na Katedře filosofie Filosofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci konalo první kolo 7. ročníku
soutěže „Nebojme se myslet!“, kterého se zúčastnilo 127 studentů z
celé České republiky. Naši školu zastupovalo 8 zájemců ze septimy
a oktávy.
Úkolem soutěžících bylo napsat během 90 minut esej v rozsahu
minimálně dvě normostrany na jedno ze čtyř témat, založených na
citacích z významných filozofických děl. U každé z esejí byl dvěma
hodnotiteli klasifikován vztah k tématu, filozofické porozumění,
přesvědčivost argumentace, koherence a originalita.
20. 1. 2017 byl zveřejněn seznam jednadvaceti nejúspěšnějších
studentů, kteří postupují do 2. kola, jež je zároveň kvalifikačním
kolem pro účast na Mezinárodní filozofické olympiádě v Rotterdamu.
Gabriel Pisani ze septimy se umístil na 10. - 11. místě.
Blahopřejeme a všem účastníkům z naší školy děkujeme za
reprezentaci.
Miroslav Bučánek

Kamenná prodejna a internetový obchod ve Fulneku.
(vedle autobusového nádraží)
Potřebujete koupit zahradní skleník, kultivátor, sekačku na trávu? Jaro je tady…
Navštivte náš internetový obchod, nebo se stavte osobně do naší prodejny ve Fulneku.
S výběrem vám rádi pomůžeme, popř. stroj sestavíme, předvedeme, dovezeme až domů.
Pro všechny naše stroje zajišťujeme rychlý servis.
Platit můžete hotově, kartou, na splátky.
Kde nás najdete?
VašeNářadí.cz
Mgr. Mročková
Masarykova 359
Fulnek, 742 45
Tel. 608 820 551
Mail: info@vase-naradi.cz

www.vase-naradi.cz

ŠPIČKOVÁ OKNA ZA VÝHODNOU CENU – ANO JDE TO!

Za ceny
y nižší, než si myslíte....
Stačilo spojit německé profily REHAU a české ruce ze Zábřehu, tak vznikají jedinečná spolehlivá okna SULKO.
Za každým oknem je příběh a věřte, že za 15 let kdy dodáváme okna a dveře SULKO na Vítkovsku, jsme již
namontovali stovky oken, které po celou dobu bez závad slouží svým spokojeným uživatelům. Přidejte se k nim
a nechte si zpracovat i od nás z darma cenovou nabídku. Více jak 180 k lie
entům jsme vyřídili dotace na zateplení
a výměnu oken.. Také se za námi zastavte pro radu, jak si nechat proplatit až 50% nákladů.

x

ŠIROKÝ VÝBĚR PROFILŮ, BAREV A PŘÍSLUŠENSTVÍ

x

NĚMECKÉ PROFILY A ČESKÁ VÝROBA

x

TRADICE, KTERÁ NÁS ZAVAZUJE

x

DODÁVÁME PLAST, HLINÍK I DŘEVO

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

ODERSKÁ 2, VÍTKOV, TEL.: 739 662 155, OKNA@RAVIN.CZ

Firma se
150tiletou tradicí
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Vítkovský pivovar
Pivo se ve Vítkově vařilo nepochybně již ve 13. století. Možnost
vařit a šenkovat pivo patřilo k základním právům spojeným s držbou
měšťanského domu. Měšťané se podle toho dělili na dvě skupiny:
plnoprávní vlastnili dům s právem vařit pivo a neplnoprávní toto
právo neměli. Do věcí veřejných mohli zasahovat pouze plnoprávní
měšťané. Protože byly tímto právem nadány nejstarší městské
domy, jejichž počet se v průběhu doby zpravidla příliš neměnil, lze
na základě urbáře z roku 1640 usuzovat, že už v době založení
města zde bylo asi 47 domů.
Pivo se zprvu vařilo v jednotlivých domácnostech, přičemž část
produkce byla určena pro vlastní potřebu, přebytky mohly být
šenkovány v domě várečníka. Vařilo se podle pořadníku a každému
byla určena výše várky, kterou mohl vyrobit, respektive prodat.
Postupně se pak v pivovarnictví začal prosazovat tzv. nákladnický
systém, který spočíval v tom, že se výroba soustřeďovala do pivovarů
a byla zajišťována najímanými specialisty. Původní vrchnostenský
pivovar s mázhauzem byl zřízen v Dolním Vikštejně nedaleko mlýna
u řeky Moravice, aby měl zajištěn dostatek vody, přičemž obě stavby
již byly kamenné. Před třicetiletou válkou, která zcela rozvrátila
veškeré hospodářství, se zde vařily dvě várky týdně, každá z 12
měřic ječmene a z várky se vystavilo osm beček. Poválečná výroba
pak v roce 1640 činila pouze dvě várky po šesti měřicích ječného
sladu, z každé várky se vystavily tři bečky o šesti vědrech.
V listině vydané roku 1650 tehdejším majitelem panství Kryštofem
Ecksteinem z Ehrenecku byla městu Vítkovu obnovena a rozšířena
jeho dřívější práva včetně práva vařit a šenkovat pivo v okruhu jedné
míle. O vzniku malého měšťanského pivovaru zřízeného u centra
města bohužel nemáme prakticky žádné informace. Každopádně
poměr mezi městským a vrchnostenským pivem byl druhé polovině
17. století vyrovnaný, roku 1679 činil výstav vrchnostenského piva
420 věder, město navařilo 386 věder. V letech 1713 – 1714 nechal
majitel panství František Karel Wipplar z Ušic v Horní Vsi vystavět
zámek a v jeho blízkosti nový panský pivovar a palírnu, čímž byly
hrubě porušeny městské výsady. Městské pivo v nové konkurenci již
nemohlo obstát, protože vrchnost si odebírání svého piva dokázala
vynutit.
V souvislosti se zrušením nevolnictví v roce 1781 zanikla i povinnost
odebírat vrchnostenské pivo a pálenku, což ulehčilo ekonomický
rozvoj města. V roce 1795 navíc všech 46 právovárečných měšťanů
odkoupilo od vrchnosti pivní regál spolu s pivovarem a mázhauzem
včetně veškerého vybavení. Tito měšťané vlastnící domy s právem
vařit a šenkovat pivo založili právovárečné cechovní společenstvo.
Každý člen musel zaplatit inkorporační poplatek, který se v průběhu

doby měnil (v roce 1850 činil 15 zlatých, v roce 1865 jen 6 zlatých).
V čele stáli dva vedoucí, kteří společenstvo svolávali, voleni byli na
jeden rok. Všichni členové si byli rovni. Na počátku 19. století byl
starý pivovar ve městě rozšířen a menší pivovar v Horní Vsi zrušen.
Přestavba pivovaru, kterou provedl místní stavitel Thomas Paller,
byla dokončena v roce 1804 a stála okolo 4000 zlatých. Pivo vařili
jednotliví měšťané stále podle pořadníku. Obrovskou ranou pro
město byl velký požár 27. září 1851, který zasáhl mimo jiné i pivovar.
Později měl vítkovský pivovar své nájemce, respektive majitele, jimiž
byli postupně Anton Kunz, Josef Philipp a naposledy Rudolf Philipp.
V průběhu druhé světové války byl provoz pivovaru zastaven,
k obnově došlo záhy po osvobození a ještě v průběhu roku bylo
vyrobeno 3 433 hektolitrů piva. Národním správcem pivovaru byl
Karel Pavelka. Při reorganizaci v roce 1949 ztratil pivovar svou
samostatnost a byl začleněn do národního podniku Moravskoslezské
pivovary v Ostravě. Do roku 1950 stoupla výrobní kapacita na
10 000 hl piva a 2000q sladu ročně. Vedle slabého 3,50 piva, se
zde od roku 1950 vařilo rovněž 70 a 100 pivo. Výroba sladu sloužila
nejen pro vlastní potřebu, ale i pro ostravský pivovar a jistou dobu
se vítkovský slad dokonce vyvážel i do ciziny. Vedoucím vítkovského
závodu byl tehdy sládek Bořivoj Hloh. V letech 1953-1955 byl
pivovar přidružen k samostatnému národnímu podniku Opavské
pivovary a poté fungoval jako samostatný závod národního podniku
Ostravské pivovary. Vedoucím vítkovského pivovaru byl od února
1954 Jaromír Stratil, od listopadu 1956 olomoucký sládek Leopold
Gruml, později Plahký. Po územní reorganizaci uskutečněné v roce
1960 byly všechny pivovary v nově vytvořeném Severomoravském
kraji sloučeny pod Severomoravské pivovary, národní podnik Přerov,
a vítkovský pivovar byl přidružen jen jako provoz k závodu Opava.
Do roku 1965 stoupla produkce na 24 747 hl světlého 100 piva. Po
celou dobu od konce války se však do pivovaru příliš neinvestovalo s
odůvodněním, že je malý a neperspektivní. Již koncem šedesátých
let proto bylo rozhodnuto, že pivovar ve Vítkově bude zrušen,
a to i přesto, že pivo, které se zde vařilo, mělo dobrou pověst,
a zásobováno jím bylo nejen nejbližší okolí, ale i Budišovsko, Odersko,
Fulnecko, Bílovecko a Studénka. K zastavení vlastní výroby piva
došlo roku 1971 v důsledku otevření nového pivovaru v Nošovicích
a při následné rozsáhlé reorganizaci českého pivovarnictví v roce
1975 byl zdejší provoz úplně zrušen. Areál pivovaru ovšem zůstal
zachován a budovy poté sloužily ke skladovým účelům.
Branislav Dorko

1. dubna od 8.00 hodin

JARNÍ
DEKORACE ZE
STARÝCH KNIH

Rukodělný kurz
Učebna kulturního domu ve Vítkově
Přineste si jen drobné jarní či
velikonoční ozdoby

Přihlášky v Informačním centru MěÚ
Vítkov, tel. 556 312 255.
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KALENDÁŘ AKCÍ
3. 3.
18.00 hod.

7. 3.
15.00 hod.

9. 3.
16.00 hod.

RALLY SRDCEM!
Výstava fotografa a závodního jezdce Jana
Duška z prostředí automobilových soutěží.
K vidění vedle fotografií i závodní rekvizity.
Výstava bude otevřena každou středu od 16 do
17 hodin, nebo na základě telefonické domluvy
(604 502 354).
Velká výstavní síň KD Vítkov
TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ V SOKOLOVNĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si chtějí
vyzkoušet svou střeleckou mušku, lukostřelecký
turnaj. S sebou sportovní obuv (ne s černou
podrážkou). Nejlepší střelce čeká odměna a
diplom. Všichni zúčastnění dostanou sladkou
odměnu.

tříd. Děti musí zvládnout různorodé úkoly. Vyhrává nejrychlejší a nejzdatnější družstvo, na které
bude čekat odměna.
Areál SVČ
17. 3.

CARMINA BURANA
ZŠaG Vítkov pořádá zájezd do Slezského divadla
v Opavě. Odjezd v 18.00 hodin od Kulturního
domu ve Vítkově.
Cena 200 Kč.

17. 3.
20.00 hod.

PLES SPORTOVCŮ
Kulturní dům Vítkov

20. 3.
8.30 - 15.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola Vítkov
zve všechny rodiče s dětmi a širokou veřejnost
do mateřských škol. Přijďte se podívat, co se
změnilo v mateřských školách.
Srdečně zvou pracovníci MŠ.

25. 3.

PIVOVARNICTVÍ VE VÍTKOVĚ
- od 13.00 hod. - jarmark
- ve 14.00 hod. - koncert skupiny Poutníci
- v 15.00 hod. - odhalení pamětní desky
- v 15.45 hod. - MimOni (pantomima)

30. 3.
15.00 hod.

ENKAUSTIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Můžete se seznámit s touto technikou a vyrobit
si svůj vlastní obrázek, který si odnesete domů.

NÁSTRAHY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
ZšaG Vítkov zve rodiče dětí 5. - 8. ročníků na
přednášku pořádanou v rámci Klubu pro rodiče.
Budova školy.

10. 3.
EXPEDIČNÍ KAMERA
17.00 – 21.00 h. Promítání adrenalinových TOP filmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha.
Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno
Městská knihovna ve Vítkově – Multifunkční sál
14. 3.
14.00 hod.

MALÝ ŠIKULA
SVČ Vítkov pořádá soutěž pro týmy děti z 1. – 5.

KALENDÁŘ AKCÍ
Jedná se o jednoduchou techniku malování
voskem pomocí enkaustické žehličky. Veškeré
pomůcky a materiál je zajištěn. Cena: 80 Kč
Středisko volného času Vítkov
31. 3.

1. 4.

NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování v knihovně pro zvané
dětské čtenáře
Knihovna Vítkov
JARNÍ DEKORACE ZE STARÝCH KNIH
Rukodělný kurz
Kulturní dům Vítkov - učebna

7. 4.

DEN ZDRAVÍ

8. 4.

UKLIĎME ČESKO

9. 4.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL
- VELIKONOCE

5. 5.
15.30 hodin

AKADEMIE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠaG VÍTKOV
Kulturní dům Vítkov.

12. 5.
15.30 hodin

AKADEMIE ŽÁKŮ 2. A 3. STUPNĚ ZŠaG
VÍTKOV
Kulturní dům Vítkov.

Program na měsíc březen 2017 v NZDM Tunnelu
1. 3. Filmové odpoledne – Klepání na nebeskou bránu
6. 3. Turnaj v piškvorkách
7. 3. Filmové odpoledne – Trainspotting
8. 3. Beseda -Mezinárodní den žen
13. 3. Beseda – Co je NZDM ….
16. 3. Beseda - NZDM – jaká máme pravidla a jaká jsou tvá práva…
20. 3. Dílničky - jaro
22. 3. Filmové odpoledne - Khumba
23. 3. Taneční odpoledne
27. 3. Beseda - Co NZDM nabízí…
29. 3. Společenská hra – Hádej, kdo jsem
Nabídka příměstských táborů školní družiny a školního
klubu ZŠaG Vítkov
31. 7. – 4. 8. 2017
HUDEBNĚ – MALÍŘSKÝ
(pro žáky 1. – 5. ročníku)
7. 8. – 11. 8. 2017
VÝTVARNĚ – TURISTICKÝ
(pro žáky 1. – 4. ročníku)

14. 8. – 18. 8. 2017
ŠIKULOVÉ
(pro žáky 1. – 4. ročníku)
21. 8. – 25. 8. 2017
SPORTOVNÍ TÁBOR
(pro žáky 5. – 9. ročníku)
21. 8. – 25. 8. 2017
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
9. 7. – 15. 7.
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně
TZ Klokočov.
Cena: 2 300 Kč
9. 7. – 15. 7.
Vodácký tábor Hobit – nekonečná cesta
Věřňovice u Bohumína. Cena: 2 200 Kč
16. 7. – 22. 7.
Pevnost Boyard
TZ v Klokočově. Cena: 2 250 Kč
30. 7. – 6. 8.
Zážitková bomba 3
Česko -Slovenský tábor. TZ Klokočov. Cena: 2 200 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
pro děti od 1. - 4. tř.
1. týden 3. – 4. 7. a 7. 7.
Cena: 330 Kč
2. týden 10. – 14. 7.
Cena: 550 Kč
3. týden 17. – 21. 7.
Cena: 550 Kč
4. týden 24. – 28. 7.
Cena: 550 Kč
Kontakt pro přihlášení: 553 038 200, 732 607 373, email: svc.dubova@gmail.com
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá
Letní tábor v Kaménce
pro děti od 7 - 15 let.
Termín: 5. - 12. srpna 2017
Cena: 2.200 Kč
Přihlášky si vyžádejte mailem nebo telefonicky P. Vaňásek, e-mail:
dr.vanasek@seznam.cz, tel: 608 444 722

Uzávěrka příštího čísla je 20. března 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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