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Slovo starosty města

Stalo se již tradicí, že se téměř každoročně zástupci našeho
města zúčastňují Dnů Kalet. Letos se konal již XVIII. ročník.
Mnohdy se aktivně zapojujeme do programu. V několika
předchozích ročnících vystupoval Dechový orchestr Základní
umělecké školy Vítkov, Mažoretky Vítkova a také zástupci
různých organizací a spolků, kteří předváděli různé rukodělné
práce a nabízeli naše typické produkty.
Letos jsme byli vyzvání k mezinárodnímu fotbalovému utkání, jehož
týmy měly být vytvořeny ze zastupitelů a zaměstnanců obou měst.
Výzvu jsme přijali a začali jsme oslovovat zastupitele i zaměstnance,
abychom zjistili, kdo bude ochoten nastoupit v kopačkách na
fotbalový trávník. V sobotu 11. června vyjela z Vítkova dvě plně
obsazená osobní auta směr Polsko. Před příjezdem do centra
Kalet jsme si udělali krátkou „pracovní“ přestávku. Připevnili jsme
na žerdě vlajky a ty jsme vysunuli z oken aut. Na jedné vlála česká
vlajka a na druhé prapor našeho města. Takto ozdobeni jsme projeli
celé Kalety. Po příjezdu k úřadu města nás přivítal pan starosta
Klaudiusz Kandzia. Nejdříve jsme byli pozváni na společný oběd, po
kterém jsme se přesunuli na sportovní stadion.
Oficiální zahájení provedl Městský dechový orchestr města Kalet
s místními mažoretkami. Následovalo fotbalové utkání u příležitosti
95. výročí založení místního sportovního klubu KS Unia Kalety,
který se utkal s týmem Ruch Chorzów. Po tomto, dá se říci téměř
profesionálním výkonu, nastoupily na trávník dva týmy, které se
minimálně věkovým průměrem výrazně lišily od těch, kteří svůj zápas
již dohráli. V červeném nastoupili domácí pod vedením kaletského
starosty. Ve svém týmu měli i několik mladých tváří, přesto jsme se
nebojácně postavili v modrých dresech na trávník. Po slavnostním
nástupu zazněly hymny obou států, které zahrál místní orchestr
a zazněl úvodní hvizd z píšťalky sličné, blonďaté hlavní rozhodčí.
Hrálo se samozřejmě na velkém hřišti, jen délka utkání byla zkrácena
na 2 x 15 minut. Protože z Vítkova přijelo jen 9 hráčů a nehrající
trenér, bylo naše družstvo posíleno o tři polské fotbalisty.
V prvním poločase jsme byli opticky lepší a několika střelami jsme
otestovali kvalitu soupeřova brankáře. Za brankovou čáru se balon
nedostal na žádné straně hřiště. Po krátké pauze jsme nastoupili
do druhého poločasu. Na některých hráčích již bylo trochu znát, že
síly pomalu ubývají, přesto všichni hráli naplno. Po jednom z útoků
polských hráčů musel náš brankář vytahovat míč z brány, ale gól
to nebyl. Rozhodčí totiž zaznamenali, že gól padl z ofsajdu, takže

nebyl uznán. Do hvizdu, který ukončil utkání, jíž další brankáři
své svatyně uchránili. Konečný výsledek tedy byl 0:0. Chtěl bych
pochválit nestrannost rozhodčích a poděkovat bych chtěl třem
polským spoluhráčům, kteří doplnili náš tým a hráli opravdu naplno.
A kdo hájil barvy našeho města? Takže abecedně: Jiří Grigier,
Bohumil Hruboň, Oldřich Huška, Radek Peter, Josef Prusek, Pavel
Smolka, Miroslav Snášel, Dušan Šindelář, Pavel Vašátko a nehrající
trenér Oldřich Vícha. Všem děkuji nejenom za jejich výkony, ale i za
důstojné reprezentování města Vítkova.
Pavel Smolka

Aktuálně z radnice
7. června 2016 zasedala rada města. Další jednání rady
i zastupitelstva byla až po redakční uzávěrce zpravodaje. Informace
z těchto jednání přinese srpnový zpravodaj.
Rada doporučila ZM schválit neinvestiční dotaci ve výši 558.000 Kč
od Moravskoslezského kraje na podporu činnosti Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež – Tunnel. Dotace je poskytnuta v rámci
Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji na rok 2016.
Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři vyhlásila
cenu Senior roku. Cílem nadace je podpora seniorů jako významné
části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů,
počinů a prací. Rada města na toto ocenění nominovala Mgr. Petra
Zahnaše.
Při schvalování rozpočtu na rok 2016 vyčlenilo zastupitelstvo částku
na zabezpečení školských zařízení. Prioritou bylo zabezpečit
naše školská zařízení tak, aby se co nejvíce eliminoval vstup
nepovolaným osobám do objektů. Pracovní skupina posoudila
a vyhodnotila možnosti zabezpečení a posléze proběhlo výběrové
řízení na dodavatele. Cena se bude pohybovat kolem 459 tisíc korun.
Rada doporučila zastupitelstvu navýšení finančních prostředků na
realizaci tohoto projektu.
Z důvodu množících se stížností na parkování nákladních vozidel
na odstavné ploše v Budišovské ulici (naproti autobusové zastávce)
rada rozhodla o omezení parkování těchto vozidel v době od 21.00
– 06.00 hod. Rozhodla také o umístění dopravní značky zakazující
vjezd vozidel nad 10 tun v obci Jelenice u domu č. 9 a 15 - přetížená
vozidla poškozují komunikaci.
Rada města doporučila zastupitelstvu přijmout dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora
turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok
2016“ na realizaci projektu „Představujeme Vítkovsko“ v celkové
výši 51 800 Kč.
Z důvodu havarijního stavu zatrubnění potoka Čermná (je nutno
provést kompletní opravu) rada schválila výběr nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: „Zpracování projektové

dokumentace pro stavbu: Rekonstrukce mostu přes potok Čermná“.
Vybrána byla nejvýhodnější nabídka uchazeče MSS – projekt, s.r.o.,
Praha.

Z operačního programu pro životní prostředí byla vyhlášena 29.
výzva, která je určena na posílení přirozené funkce krajiny. V rámci
projektu by došlo k výsadbě stromů mezi Vítkovem a Prostředním
Dvorem, tedy k dokončení aleje vysázené v roce 2014. Zvolili
bychom dlouhodobě rostoucí stromy střídavě s jabloněmi, hrušněmi
a keři, například hlohyněmi.
Vzhledem k tomu, že výše dotace by činila 80% z uznatelných
nákladů, rada města doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

KRÁTCE Z FINANČNÍHO ODBORU
Podání žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016 –
2. kolo do konce července!
Město Vítkov poskytuje občanům půjčky z Fondu rozvoje bydlení, tj.
finanční prostředky na různé účely (viz Pravidla tvorby a užití Fondu
rozvoje bydlení města Vítkova na webových stránkách města).
Žádost o půjčku je nutno podat na formuláři, který je uveřejněn na
webových stránkách města v oddílu Formuláře finančního odboru,
nejpozději do konce července 2016, a to i s dalšími požadovanými
dokumenty.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu města v roce 2016 – 2. kolo
do konce července!
V roce 2016 jsou dotace z rozpočtu města poskytovány spolkům na
jejich činnost a další akce formou individuálních dotací, tj. na jejich
žádost. K podání žádosti je nutno použit formulář na individuální
dotace, který je uveřejněn na webových stránkách města v oddílu
Formuláře finančního odboru. Žádosti o dotaci na II. pololetí t. r.
budou přijímány do konce července 2016.
Platba poplatku za komunální odpad v roce 2016 – splatnost do
31. srpna!
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2016 zůstává pro občana,
který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech, stejný
jako v roce 2015, a to 540 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační chaty,
chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, je také 540 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.
Poplatek je pro všechny poplatníky splatný do 31. srpna 2016 (kromě
těch, kteří splácejí poplatek v měsíčním nájemném).

Změna parkování na náměstí
V severovýchodní části náměstí bylo zavedeno parkoviště
s parkovacím kotoučem s omezenou dobou stání na 2 hodiny od
pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin.
Toto parkoviště bylo zřízeno z důvodu zajištění možnosti
zaparkování vozidel řidičů navštěvujících úřady a prodejny na
náměstí.
Parkovací kotouč je možno zakoupit v infocentru MěÚ Vítkov,
u městské policie a také v některých prodejnách.

ZDRAVÉ MĚSTO JAK MÁ BÝT
TOP 10 – STARTUJEME
Vítkov čeká 10 měsíců práce, během nichž bude potřeba vyřešit
nejpalčivější problémy, které vzešly z veřejného fóra Zdravého
města a následně byly ověřeny anketou.
V ověřovací anketě se řešilo 14 problémů vzešlých z veřejného fóra,
které proběhlo 10. května v kulturním domě.
Do ankety se zapojilo tři sta osmnáct respondentů. Šedesát
sedm anketních lístků muselo být z důvodu nedodržení podmínek
vyřazeno. Škoda, protože se téměř vždy jednalo o udělení priorit
více než dvěma problémům.
Výsledky ankety potvrdily osm problémů, kterými se bude město
v následujících deseti měsících zabývat.
1. Nedostatek odborných lékařů, centralizace ambulancí, chybějící
nemocnice.
2. Cyklo a in-line stezka s napojením na „Střechu Evropy“.
3. Kluziště s vlastním chlazením.
4. Zdravé náměstí – bez aut, více zeleně, tržnice, centrum života ve
městě.
5. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.
6. Oprava koupaliště a jeho vybavení (tobogán, půjčovna sportovních
potřeb a her).
7. Udržení odborného školství ve městě.
8. Rozšíření parkovacích míst – výstavba parkoviště v centru města.
Mimořádnou pozornost občanů v anketě vzbudilo také vyvolání
jednání ohledně nevyhovujících prostor vítkovské pošty, rekonstrukce
školního hřiště, oprava kina, krytý bazén nebo vybudování nových
moderních kotců pro odchycené psy.
O tom, jak se městu daří naplňovat jednotlivé požadavky, vás
budeme průběžně informovat.
Daniela Olbertová
koordinátorka Zdravého města a MA21

Knihovna i úřad – zelené budovy města
Město Vítkov vlastním příkladem podporuje letní výsadby i „zelená“
okna a snaží se, aby i jeho budovy v létě rozkvetly. Červené petúnie
v oknech městského úřadu a muškáty v městské knihovně oživily
vzhled objektů. Centrum je letos díky výsadbám mnohem veselejší
a přívětivější. Kašna osvěžuje vzduch a příjemné šumění vody zase
zklidňuje hektický střed města.

Přihlášky do letních soutěží

Nezapomeňte se hlásit do velkých letních soutěží v rámci celoroční
akce Za plotem. Nebojte se nakouknout k sousedovi pro inspiraci,
ale hlavně zalévejte, přihnojujte, sbírejte a zpracovávejte.
Stručná rekapitulace vyhlášených soutěží:
- Rozkvetlé okno – už se těšíme na
záplavy květin ve vašich oknech a na
balkonech.
- Voda v zahradě – pítka, jezírka
a potůčky. Vaše zahradní bazény jsou
určitě v horkém létě super, ale do této
kategorie nepatří.
- Marmeládové pokušení – … ať je
stejně sladké jako to loňské.
Pozor, jahodová sezona vrcholí!
Přihlášky najdete na webu města nebo v informačním centru.

Na kole okolo Vítkova
20. června – po uskutečnění kulatého stolu zaměřeného na
téma cyklistické trasy a stezky na Vítkovsku jsme se o krůček
přiblížili vizi lepších podmínek pro cyklistiky v okolí.
Vzhledem k tomu, že končí první etapa zpracování „Studie
cyklistických tras a stezek na Vítkovsku“, seznámili její zpracovatelé
občany města s výsledky průzkumů a rozborů. Zdůraznili především
silné a slabé stránky cyklotras v oblasti Vítkovska a nastínili možnosti
řešení této problematiky.
Ze strany občanů padaly především podněty na vybudování okruhů
vhodných pro rodiče s dětmi, seniory a zpevnění alespoň části
stezek tak, aby vyhovovaly podmínkám pro bezpečný pohyb in-line
bruslařů.
Druhé kolo, kde se již budou řešit varianty možnosti konkrétního
vedení cyklotras a stezek, vybavení nebo propagace, proběhne
v měsíci září.

U nás hotovost
nepotřebujete
Při vyřizování svých záležitostí na
Městském úřadu ve Vítkově vč.
informačního centra nepotřebujete
hotovost.
V hlavní pokladně městského úřadu
i v informačním centru můžete platit
buď hotově nebo platebními kartami
VISA, VISA Elektron, MASTER Card,
Maestro, V Pay, JCB, Diners Club
a Discover.

Město Vítkov získalo
osvědčení o úspoře emisí
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových,
jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení 11 uhlíkové stopy‘‘.
Úspora, kterou jsme dosáhli,
představuje: Emise C02 ekv.
320,489 tun.
Úspora energie: 7 452 362 MJ.
Vypočteno na základě studie:
Posouzení
systému
sběru
a recyklace obalových odpadů
z hlediska jejich vlivu na životní
prostředí, MT KONZULT (2011)

O putovní pohár
partnerských měst
Po čtyřech předchozích ročnících, kdy zvítězilo družstvo stolních
tenistů ze slovenského Vrbového, se tentokrát prosadili mladí hráči
z polských Kalet a suverénně zvítězili bez ztráty bodu. Vítkov hrál
bez svého nejlepšího hráče zraněného Jiřího Válka v této sestavě –
Karel Hoza, Vít Lebeda, Libor Radek. Konečné pořadí: 1. Kalety A,
2. Vrbové a 3. Vítkov.

NOC KOSTELŮ

Letos podruhé otevřely vítkovské kostely své brány návštěvníkům,
a to nejen těm vítkovským.
Letošní Noc kostelů probíhala ve Vítkově souběžně na dvou
místech. Návštěvníci si tak mohli vybrat z bohaté programové
nabídky. Velkému zájmu se těšila beseda s Vojtěchem Žitným
o rozvoji zemědělství v Kambodži nebo prohlídka zvonice a věže.
Na obou místech se pod hbitými prsty varhaníka Denise Dimitrova
plnou silou rozezněly varhany.
Akci letos připravila Římskokatolická farnost Vítkov, Českobratrská
církev evangelická ve Vítkově a město Vítkov.

ODCHYCENÍ PSI VE MĚSTĚ
Město Vítkov nemá zařízení, které by se přímo nazývalo „Psí
útulek“. Městská policie Vítkov však provozuje „Záchytné kotce“,
které využívá k umisťování nalezených a opuštěných psů v rámci
katastrálního území Vítkova. Na provoz našich záchytných kotců se
vztahují stejná pravidla jako pro provoz psího útulku, proto je naše
zařízení pravidelně kontrolováno pracovníky Krajské veterinární
správy pro Moravskoslezský kraj. V minulosti byly záchytné kotce
MP Vítkov provozovány výlučně ze strany pověřených strážníků,
kteří mají potřebná osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt
toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně
v útulcích pro zvířata.
Postupem času jsme začali spolupracovat s místním kynologickým
klubem, jehož někteří členové dobrovolně a nemalou měrou
přispívají k tomu, aby psi, kteří musí být umístěni z jakéhokoliv
důvodu v záchytných kotcích MP Vítkov, nestrádali. Odchycené
a nalezené psy prezentujeme jak na webových stránkách města
Vítkova, tak i na Facebookovém profilu města Vítkova. Psi umístěni
v záchytných kotcích jsou rovněž vyhlašováni městským rozhlasem
a prezentováni na informačních tabulích MP Vítkov. K širší
prezentaci umístěných psů přispívají rovněž zmínění dobrovolníci
z kynologického klubu, kteří fotografie psů zveřejňují rovněž na svých
facebookových profilech. Takto se daří najít náhradního majitele pro
většinu psů, kteří prošli záchytnými kotci a o něž se nepřihlásil jejich
původní majitel. Náhradní majitel je pak vybírán i pomocí adopčního

dotazníku, který musí zájemce o psa vyplnit a pokud je zájemců
více, je vybrán pokud možno ten nejvhodnější.
Venčení umístěných psů provádí jak pověření strážníci, tak zejména
zmiňovaní dobrovolníci z kynologického klubu, kteří mohou
na rozdíl od strážníků s těmito psy strávit při venčení více času.
Venčení dobrovolníky probíhá v rámci dohody a nejsou s ním žádné
problémy. Náklady na činnost záchytných kotců se nám podařilo
snížit právě i díky spolupráci s dobrovolníky z kynologického klubu,
Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat a občanů města, kteří
přispívají formou sponzorských darů, především ve formě krmiva,
různých pamlsků, ale i misek na krmivo, psích pomůcek a psí
kosmetiky.
Pomoc formou prezentace psů umístěných v záchytných kotcích
MP Vítkov nebo jejich venčení hodnotíme velmi kladně, jelikož
pověření strážníci nemohou vzhledem ke své další činnosti
v záchytných kotcích trávit více času. Ohlasy ze strany veřejnosti na
činnost v záchytných kotcích jsou bezesporu kladné, jelikož většině
občanů není osud umístěných psů lhostejný. Když už se stane, že
je nějaký pes ztracen nebo vyhozen svým majitelem a musí v našich
záchytných kotcích strávit delší čas, jsme rádi, že tito psi i díky
dobrovolníkům nestrádají a nic kromě hodného pána jim nechybí.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP

Městská policie v květnu 2016
8. května řešili strážníci v blokovém řízení ve výši 500 Kč rušení
nočního klidu v Luční ulici. V jednu hodinu po půlnoci byla na
místo přivolána hlídka MP Vítkov, která v jedné ze zahrad zjistila
hlasitou reprodukci hudby a několik hlučících osob. Strážníci v místě
provedli měření hluku a zjistili, že pro danou hodinu byly překročeny
hygienické limity hluku o více než 20dB. Po tomto měření byla
v zodpovědné osobě zjištěna 23letá žena z Kaménky, které bylo
nařízeno vypnutí reprodukované hudby a ztišení zábavy na únosnou
mez. Při opětovné kontrole místa již strážníci v místě nezjistili žádné
rušení nočního klidu.
S více než 3 promile alkoholu v dechu byl k vystřízlivění na PZS
v Opavě převezen 47letý občan Budišova nad Budišovkou,
kterého strážníci nalezli ležícího na zemi v blízkosti dětského hřiště
v Těchanovické ulici. Přestupkem vzbuzení veřejného pohoršení
se bude zabývat správní orgán, kam byl přestupek proti veřejnému
pořádku postoupen. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do
výše 5.000 Kč.

byl sepsán zápis o podání vysvětlení a podezření ze spáchání
přestupku bylo postoupeno správnímu orgánu. Ten v případě, že
se uvedené podezření prokáže, může uložit za takový přestupek
pokutu až do výše 20.000 Kč.
K prověření situace, kdy měl v Nové ulici spadnout z jízdního kola
muž, vyjela 25. května kolem šesté hodiny večerní hlídka MP Vítkov.
Na místě zjistili strážníci muže, který stál na cestě u jízdního kola.
Dle přítomných svědků spadl z kola a byl nějakou dobu v bezvědomí.
Než přijela na místo sanitka RZS, bylo u muže provedeno kontrolní
měření na přítomnost alkoholu v dechu, které se ukázalo jako
pozitivní s hodnotou téměř 2 promile. Na místo byla přivolána
dopravní policie, která si událost v silničním provozu převzala
k šetření. Muž v němž byl zjištěn 54letý občan ze Lhotky u Vítkova,
byl následně převezen do Slezské nemocnice v Opavě k dalšímu
vyšetření. Za opakovaný přestupek, kdy řídil jízdní kolo ve stavu
vylučujícím způsobilost, kterou si přivodil požitím alkoholického
nápoje nebo užitím jiné návykové látky, muži u správního orgánu
hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč.

Z přestupku narušování občanského soužití hrubým jednáním je
podezřelá 47letá žena z Prostředního Dvora, která měla 8. května
bezdůvodně slovně napadnout jiného občana obce. S poškozeným

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

REKONSTRUKCE DĚLNICKÉ ULICE
Vážení občané, do 39. 9. 2016 budou probíhat stavební práce: „Vítkov, ul. Dělnická - rekonstrukce kanalizačního a vodovodního
řadu“.
Stavební práce spočívají v uložení nového kanalizačního a vodovodního řadu, přepojení přípojek a úpravě povrchů do původního
stavu. Veškeré pozemky a příjezdové plochy budou dány do původního stavu. Po dobu výstavby bude zachován průchod k vašim
nemovitostem.
Průjezd ulicí bude do 15. 7. 2016 omezen. Ulice v úseku od parkoviště nad kulturním domem až po dům č.p. 741 bude uzavřena. Vývoz
popelnic nebude přerušen, jejich přemístění bude probíhat dle domluvy s dělníky stavební společnosti. Prosíme občany o zvýšenou
opatrnost při průchodu stavbou.
V případě žádosti o termíny realizací a případné další informace vám je poskytnou pracovníci na místě nebo na telefonním čísle 734
314 946 - p. Kamil Juřica.
Omlouváme se za případně potíže způsobené stavbou.

PLÁŽOVÁ KNIHOVNA
NA KOUPALIŠTI
Městská knihovna ve Vítkově ve
spolupráci s Technickými službami
města Vítkova připravila na letošní
sezonu pro návštěvníky koupaliště
novou službu PŮJČOVÁNÍ KNIH
A ČASOPISŮ na městském koupališti.
Návštěvníci si tak mohou zkrátit
dlouhou chvíli zapůjčením knih
i časopisů z několika desítek titulů.
K dispozici je literatura pro děti i pro
dospělé. Kdo nerad čte, může si
zalistovat v časopisech.

VÝPRODEJ
VYŘAZENÝCH KNIH
V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat
v období od 15. srpna do 9. září 2016 výprodej
vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na
webových stránkách města. Seznam knih
nebude v průběhu výprodeje aktualizován.

SEZONA NA
KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA:
10.00 hod. - 19.00 hod.
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

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

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ V PLÁŽOVÉ KNIHOVNĚ

• Plážová knihovna je provozována v prostorách městského koupaliště ve Vítkově.
Její provoz je podřízen Provoznímu řádu městského koupaliště ve Vítkově.
• Zapůjčení knih je poskytováno vždy v otevírací době koupaliště.
• Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům koupaliště.
• Zapůjčení knih je bezplatné. Není potřeba žádné registrace čtenáře.
• Pokud vás kniha zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou knihou, kterou do
knihovničky přinesete.
• Také knihy v plážové knihovně si zaslouží slušné zacházení.
• Zapůjčené knihy a časopisy po přečtení neponechávejte mimo prostor knihovničky.
Návštěvníci koupaliště si mohou knihy půjčit bezplatně a po prohlédnutí či přečtení
zpět vrátit do plážové knihovničky.
Případné připomínky k provozu sdělte prosím na knihovna@vitkov.eu

Půjčovní doba městské knihovny ve Vítkově v době
letních prázdnin (1. 7. – 31. 8. 2016)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
zavřeno

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00

Krásné léto přejí knihovnice Městské knihovny ve Vítkově.

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: František Vrchovecký
Provozovatel: Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01
Vítkov, tel. 556 300 695

Víte, že ...
kašna na náměstí po rekonstrukci krásně svítí? Každý den od deváté večerní až do
půlnoci ... Tak se třeba přijďte večer podívat.

MALÉ
OHLÉDNUTÍ ZA
DNEM MĚSTA

Město Vítkov zahájilo sérií letních koncertních produkcí pod širým
nebem ve Vítkově Dnem města – Vítkov 2016.
4. června na vítkovský stadion namísto fotbalové jedenáctky nastoupilo
sedm kapel. Na pódiu se střídaly nejrůznější žánry – začínali jsme
dechovkou a končili rockem. Takže snad každý si v bohatém programu
našel to své oblíbené.
Děti se bavily s Pepínem Prckem, při hrách a soutěžích nebo v dílničce.
Rodiče, kteří se nechali přesvědčit a vyrazili s dětmi na bublinovou show
Matěje Kodeše, určitě nebyli zklamaní.
Mimo klasické občerstvení mohli letos návštěvníci nakupovat také
med, šperky nebo chutné domácí marmelády. V teplém dni stály za
ochutnávku také koktejly, které k létu neodmyslitelně patří.

Poděkování patří dobrovolníkům z vítkovského
Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám obětavě
pomáhali zajišťovat pořadatelskou službu během
celé akce. Děkujeme všem sponzorům, kteří tuto
akci finančně podpořili.
V září už budeme zastupitelstvu města předkládat
nový záměr na Den města – Vítkov 2017. Do té
doby vybírejte z dalších skvělých letních akcí,
které se pro vás ve Vítkově připravují. Na většinu
z nich (i když není pořadatelem město) si můžete
zakoupit vstupenky v předprodeji prostřednictvím
informačního centra.

Velká sláva v Klokočově
Šedesát let od založení tělovýchovné jednoty v Klokočově! To
už je velký důvod k pořádné oslavě. Přičteme-li k tomu nově
zrekonstruovanou sokolovnu, pak je jasné, že Klokočovští
připravovali program velice pečlivě. Co do poslední chvíle nedokázali
odhadnout, bylo počasí. Ale připraveným přeje štěstí. Po několika
deštivých a studených dnech se vyjasnilo a slunce bylo dokonalou
kulisou krásného dne.

Program byl postaven tak, aby zaujal dospělé i děti. V tělocvičně
byly připraveny nejrůznější výstavy. Návštěvníci si mohli prohlédnout
výstavu fotografií z historie Klokočova, myslivecké trofeje členů
mysliveckého sdružení, fotografie a publikaci o léčebně dlouhodobě
nemocných, dokumenty a zprávy z tisku o úspěších fotbalového
mužstva. Další částí výstavy byly fotografie z historie hřebčína ve
Františkově Dvoře, činnosti Československého svazu žen a svazu
dobrovolných hasičů. Tyto podklady byly zajišťovány již delší dobu.
Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří poskytli
fotografie, záznamy a kroniky z činnosti těchto spolků.
Po slavnostním zahájení, o které se postaraly nejmenší mažoretky
z Vítkova, byli přítomní seznámeni se stručnou historií obce
Kolokočov v časovém rozpětí od 14. do 20. století. Podklady připravil
pan Stanislav Šustek, v jehož sbírkách se pomalu shromažďuje velký
objem informací o historii obce. Po otevření výstavy bylo velice milé
pozorovat návštěvníky, jak poznávají své vrstevníky, rodiče nebo
příbuzné na archivních fotkách a nezřídka bylo vidět gestikulaci,
jak se mezi sebou svolávali a ukazovali si své úlovky, nebo naopak
přivolávali pomoc tam, kde paměť zklamala.
Oslava sportu bez jeho ukázek, to by bylo jako lyžování bez lyží.
Organizátoři přitom čerpali z vlastních zdrojů a ukázalo se, že
jsme sice malá vesnice, ale i u nás jsou skvělí sportovci. Ukázku
fotbalových dovedností si připravil Jakub Pokorný, žák sportovní
školy v Ostravě a hráč žákovského mužstva Baníku Ostrava. Po
něm se do pomyslného ringu postavili vicemistr ČR 2015 Marek
Fryc a Karel Pirnos, oba nadějní mladí boxeři, které připravil bývalý
reprezentant ČSSR a trenér Klokočova pan Petr Hlavna. Poslední
ukázkou byla exhibice stolních tenistů a tenistek, kterou připravil pan
Pavel Kučerka. Ten celou exhibici také konferoval a zval všechny
přítomné, aby se přidali k jejich tréninkům, protože stolní tenis je hra,
kterou můžete hrát do pozdního věku. Ukázky sportu uzavřel krátký
zápas mezi Pavlem Kučerkou a Vladislavem Leherem.
V prostoru sokolovny a vnějšího prostranství byl připraven
doprovodný program hlavně pro děti. Kromě kolotoče a ukázek
kovářské práce byl připraven na vyjížďky koňský povoz z Vítkovské
zemědělské a pod sedlem poník paní Gabriely Haluškové. V rohu
vedle sokolovny byly vítanou atrakcí skákací hrad a cukrová vata.
V klubovně se odehrávaly ukázky drátkování paní Chroustové
a Novákové a šití ozdobných předmětů a hraček pod vedením paní
Oršové. U vstupu byly všechny děti obdarovány reflexními páskami
a poukázkami na jednotlivé atrakce, rodiče měli možnost koupit si

hrníček se znakem Klokočova. Dalším zajímavým zastavením byl
stánek pana Krauseho, kde byla k vidění technika broušení skla
s možností práci si vyzkoušet. Nestorem všech akcí v Klokočově
je neúnavný propagátor včelařství pan Stanislav Brožek. Hned
vedle byly vystaveny krásné keramické výrobky z chráněné dílny
nevidomých a zrakově postižených ve Vlaštovičkách u Opavy. Paní
Zdenka Formánková měla připravenou bylinkářskou poradnu, vedle
ní voněly produkty domácí kuchyně rodiny Leherových.
Z hlediska kontaktu s historií bylo velice zajímavým počinem
zpřístupnění hrobky pánů z Badenfeldu, která se nachází v místním
kostele Svatého Ondřeje. Za její zpřístupnění děkujeme místním
farníkům.
O to, aby nikdo z přítomných nestrádal hladem, nebo, nedej bože,
žízní, se celou dobu starali Zdeňka Vysloužilová a Alois Babica se
svými pomocníky.

Vrcholem sobotního odpoledne bylo slavnostní odhalení praporu
a znaku místní části Klokočov, o jehož návrh a výrobu se největší
měrou zasloužili manželé Šárka a Stanislav Šustkovi.
Celý krásný den byl zakončen velice milým koncertem cimbálové
muziky Zbyňka Hrdličky ze Šumperka, jejímž zpěvákem je Ivan
Krajcar z Klokočova. Taková globalizace po moravsku… Po celou
dobu koncertu panovala vynikající atmosféra a byla to skvělá tečka
za nádhernou akcí.

Poděkování patří pořadatelům z TJ Klokočov, osadnímu výboru
a všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě podíleli. Velké
poděkování také sponzorům, městu Vítkov a MAS Opavsko.
Ivan Petrtýl

Jak dopadla výstava voříšků ...
11. června 2016 se v areálu
Kynologického klubu ve Vítkově
uskutečnil 11. ročník Výstavy voříšků
a psů bez průkazu původu (PP).
Zpočátku jsme podmračenou oblohu
sledovali s obavami, ale slabounký
letní deštík byl pro hafany spíše
příjemný a psovodi zpravidla nejsou
z cukru. Nakonec se z toho vyklubal
docela hezký den, a tak jsme usoudili,
že ti, kdo řídí počasí, nejspíš mají rádi
psy.
Vystavovaní chlupáči byli rozděleni
do skupin podle velikosti a plemen.
Během programu se střídaly skupiny
psů bez PP se skupinami kříženců,
u nichž jeden nestačí žasnout nad
kreativitou matky přírody. Každý
z nich má své kouzlo a rozhodovat
o tom, který je hezčí, je velmi těžké.
Role posuzovatelek se letos úspěšně
zhostily dvě mladé dámy - Milli
Vaněčková a Martina Bednářová
– obě zkušené vystavovatelky
a chovatelky. Zpočátku měly obavy,
že svůj úkol nezvládnou, ale po
prvním kole je tréma opustila a už šlo
všechno jako po másle. Program hezky plynul, všechno klapalo,
sportovní soutěže byly jako vždycky veselé a diváci fandili.
Zkrátka - skvělá atmosféra. Chvilka napětí před vyhlášením
vítězů k tomu všemu tak nějak patří – z vítězů v jednotlivých
kolech je třeba vybrat toho NEJ voříška a NEJ psa bez PP.
Vyhrát ovšem může jen jeden. Kategorii kříženců ovládl pes
Coudy pana Lukáše Družby z Vratimova a mezi psy bez PP
nakonec zvítězil bígl Erik paní Nikoly Stohelové z OstravyPoruby.
Pokládáme za důležité poděkovat sponzorům, bez nichž by
podobné akce neměly šanci na úspěch. Velmi si vážíme podpory
vítkovských podnikatelů a města Vítkova. Všem mnohokrát
děkujeme - celý seznam sponzorů i jejich loga můžete najít
na stránkách klubu, stejně jako umístění vystavovatelů
dle jednotlivých skupin. Mezi našimi příznivci můžete najít
chovatele z celé Moravy, ale i ze Slovenska. Jsou nám věrni
a jezdí k nám rádi. Škoda, že se mezi vítkovskými pejskaři najde
jen málo těch, kdo věří, že ten jejich kamarád je ten nejhezčí na
světě a že všem ukážou! Vždyť o nic nejde – vykoupat, učesat,
sladit vodítko s tričkem a polovina úspěchu je tady. Tak o tom
přemýšlejte. Šanci budete mít za rok zase v červnu. Budeme
se na vás těšit.
Olga Menčíková

Úspěch ve
IV. ročníku
soutěže Jom
ha-šoa
Jom ha-šoa je akce, jejímž cílem je vzpomenout na oběti bezpráví,
které v Evropě a ve světě rozpoutala ideologie německého sociálního
nacionalismu. V rámci ní vyhlásil Institut Terezínské iniciativy již
IV. ročník soutěže pro školy, jejíž téma letos znělo „Pomoc lidem
v nouzi“.
Zapojilo se 32 základních, středních a uměleckých škol, dětských
domovů a klubů mládeže z 24 měst celé České republiky. Celkem
se sešlo 164 prací ve všech čtyřech kategoriích - výtvarné, literární,
filmové a hudební - v nichž soutěžili žáci a studenti od 6 do 25 let.
Sára Šromová z kvinty se rozhodla zúčastnit se filmové kategorie, kde
bylo úkolem vytvořit klip o délce maximálně 5 minut ve stanoveném
formátu. S prací nazvanou „Za plotem“ nejprve postoupila do
krajského kola, kde 18. dubna 2016 uspěla a umístila se na 1. místě.
16. června 2016 proběhlo ústřední kolo, v němž hodnotící komise
rozhodla, že Sářina práce bude oceněna 23. září 2016 v prostorách
Hudební školy a gymnázia hlavního města Prahy v rámci festivalu
Ze stínu: hudba a divadlo ze židovského archivu. Blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

(1. stupeň základních škol) a postoupili tak do mezinárodního finále.
To se uskutečnilo ve dnech 17. – 19. 6. 2016 v hotelu Pramen
v Praze a probojovalo se do něj celkem 21 týmů z České republiky,
Slovenska, Německa a Turecka, rozdělených do tří kategorií (1.
stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy).
Naši školu reprezentovali Václav Stec, Martina Kristiánová, Martina
Jochcová a Lucie Konečná. V pátek proběhla pódiová vystoupení
jednotlivých týmů, při nichž měli soutěžící za úkol během pěti minut
představit svůj tým a vlastní vybraný pokus z oblasti fyziky. V naší
kategorii jsme obsadili 5. místo, což je v mezinárodní konkurenci
obrovský úspěch.
Hana Halamíčková
vedoucí týmu

1. ročník žákovské
ekologické konference
V pátek 3. 6. 2016 se u příležitosti Světového dne životního prostředí
uskutečnil 1. ročník žákovské ekologické konference , který byl
finančně podpořen nevládní neziskovou organizací Tereza v rámci
projektu Litter Less. Konference se zúčastnily celkem 4 školy:
Základní škola a gymnázium Vítkov, Masarykova střední škola
zemědělská Opava, Základní škola Komenského Fulnek a Základní
škola Březová.

Pohár vědy ROJKO 2016

5. místo v mezinárodní konkurenci
Třída V. A se v letošním školním roce zúčastnila Poháru vědy
ROJKO 2016. Tato fyzikální soutěž letos uctila památku doc. Milana
Rojka, předního českého fyzika, který byl čestným prezidentem
Asociace mladých debrujárů, jež celý pohár organizuje. Letošní
ročník proběhl pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, Akademie věd České republiky a mnoha dalších
organizací. Soutěž má mezinárodní rozměr, jelikož se jí účastní také
Alžírsko, Egypt, Turecko, Tunisko, Irán, Libye, Malajsie, Slovensko

a Německo. Každý z přihlášených týmů musel projít celkem čtyřmi
koly, které se vždy skládaly ze tří částí – kreativita žáků, teorie a
výzkum, praxe a projekt. Během jednotlivých kol jsme tak vytvořili
např. přístroj na přelévání vody, Archimédův šroub či kuličkodráhu.
V silné konkurenci zhruba 5.000 týmů jsme ziskem 395 bodů (ze 400
možných) obsadili v rámci České republiky 5. místo v naší kategorii

Program konference zahájila ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová.
Následovala prezentace Davida Machače na téma Globální
katastrofy aneb bič nového života. V dopoledním bloku proběhly
prezentace ZŠ Březová - Ochrana památných stromů, ZŠ Fulnek Mr. and Mrs. Trash, SŠ Opava - Je cirkus týrání zvířat a kontroverzní
Pravda o mase, která rozpoutala bouřlivou diskusi. Po přestávce
na občerstvení následoval Monitoring vybraného úseku vodního
toku Odra Kamily Scholasterové a Petry Švecové, ekofilm Třídíme
s Horstem Lucie Marethové, Dana Popka a Dominika Satkeho, který
žáci natočili pro soutěž Envofilm MSK. Po náročných prezentacích
byl tento počin příjemným oživením a publikum zaujal nejvíce. SŠ
Opava zakončila celou konferenci díly Mořský rybolov a Třídíme
odpady. Všichni prezentující byli oceněni účastnickými listy a flash
disky. Ukázalo se, že ekologická témata a globální problémy lidstva
nejsou mladým lidem lhostejné.
Milena Mačáková

ZLATÝ LIST – národní kolo
44. ročník národního kola ZLATÉHO LISTU se konal v Telči
(Vanov u Telče) od 13. 6. do 18. 6. Národního kola se zúčastnilo
15 družstev mladší kategorie a 15 družstev starší kategorie
z celé České republiky. Žáci druhého stupně – Kryštof Wojnarovský
a Klára Bradáčová ze 7. A, Zuzana Šrubařová a Eliška Plačková
z 8. A, Zuzana Rychtecká a Anežka Šrubařová z 9. B – reprezentovali
naši školu v kategorii starších žáků. Jejich úkolem bylo obhájit práci
pro přírodu a následně podstoupit pětikilometrovou stezku s 9.
stanovišti, na kterých odborníci z různých oborů biologie (botanika,
entomologie, mykologie, dendrologie, ornitologie, ichtyologie
atd.) ověřovali znalosti žáků. Zároveň jsme se po celou dobu
pobytu účastnili spousty biologických exkurzí. Body z obhajoby
a „poznávačky“ se sečetly a výsledkem je pěkné 14. místo z celé
České republiky.
Kamila Kokešová

PROJEKT GRAB THE READER
– ANGLICKÁ KNIHOVNA

zúčastnili Kateřina Sobolová, Karolína Haasová, David Jirout, Eliška
Halamíčková, Petr Zemánek a Alexandr Pisani. Do finále, kde
o konečném pořadí rozhodovali hlasováním diváci, postoupil
Alexandr Pisani z IX. A. Umístil se v kategorii Gigabajtíci na skvělém
druhém místě se svou nápaditou webovou prezentací. Gratulujeme!
Dana Kajzarová

GLOBE GAMES
Na letošní GLOBE GAMES jsme se rozjeli do Karviné. Konaly se od
2. 6. do 5. 6. 2016 a měly mezinárodní účast – (Slovensko, Polsko,
Chorvatsko, Lotyšsko, Norsko, Nizozemsko). Malí vědci naší školy
– Erik Ontkóc (8. B), Ondřej Macíček (8. B), Martina Maléřová (9. B)
a Vendula Lichovníková (8. B) – během třídenního pobytu v Karviné
prezentovali před žáky třiceti čtyř škol výsledky svého bádání,
zúčastnili se terénních her a spousty doprovodných programů, které
je obohatily o nové zkušenosti a znalosti z přírodovědných oborů.
I tento rok se nám podařilo všechny ohromit nápaditými kostýmy.
Slavnostní finále studentských GLOBE GAMES proběhlo na náměstí
města Karviné formou festivalu, kterému předcházel průvod v čele s
hornickou kapelou a obří nafukovací zeměkouli.

V prosinci roku 2015 jsme podali žádost v rámci projektu Grab the
Reader. Nakladatelství Macmillan nabízelo 5 školám v republice
5 sad adaptované četby anglických knih dle vlastního výběru
a poukázku 1000 Kč jako příspěvek na pořízení knihovničky.
Vypracovanou žádost jsme odeslali a v březnu jsme se dověděli, že
jsme ve velké konkurenci obstáli.

Kamila Kokešová

Dračí lodě 2016
– závody partnerských škol

Dne 25.5. 2016 přijela na školu zástupkyně nakladatelství paní Pavla
Milerski a knihy s poukázkou nám předala. Také nás informovala
o nových učebnicích a dalších publikacích, které zmíněné
nakladatelství vydává. Těšíme se na práci s knihami, protože význam
četby je pro rozvoj jazyka a motivaci žáků a studentů nepopiratelný.
Děkujeme nakladatelství Macmillan za velkorysý dar.
Jana Ambrožová

Proběhlo finále 11. ročníku
počítačové soutěže Bajtík
Ve středu 25. 5. 2016 proběhlo na základní škole Boženy Němcové
v Opavě finálové klání počítačových prací žáků základních škol
a víceletých gymnázií počítačové soutěže Bajtík. Odborná porota
vybrala jedenáct nejlepších prací na téma Karel IV. ze základního
kola. Prvního kola, které proběhlo 13. 5. 2016, se z naší školy

Každoročně pořádáme sportovní akce pro naše partnerské školy
(Kalety – Polsko, Vrbové – Slovensko). V loňském roce proběhl
mezinárodní orientační běh. Letos jsme 17. června vycestovali do
Hranic na Moravě, kde na řece Bečvě proběhly závody dračích lodí.
Každá škola vytvořila dvě posádky, které čítaly 20 žáků (10 děvčat
a 10 hochů). Také bylo třeba zvolit „bubeníka“, jehož úkolem je
udávat rytmus pádlování pomocí úderů do bubnu.
V samotném závodu musely jednotlivé týmy dopádlovat k mostu,
obeplout pilíř a zase zpět. Jednalo se o vzdálenost kolem 600
m. Tuto trať všichni absolvovali dvakrát a lepší čas rozhodoval
o celkovém pořadí. Vzhledem k náročným povětrnostním podmínkám
byl závod dosti náročný, ale všechny posádky jej úspěšně dokončily.
Na závěr si trať vyzkoušela smíšená posádka učitelů a žáků v čase
5:10.
V příjemném prostředí loděnice v Hranicích jsme strávili krásný den
a odvezli si plno zážitků. I ve větrném počasí, díky němuž nezůstala
žádná posádka suchá, všichni bojovali ze všech sil.
Děkujeme městu Vítkov za finanční příspěvek, partnerským školám
za účast a organizátorům z klubu Hranice Dragon’s.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2016
Vítkovská lávka 2016 nám už pomalu klepe na dveře. Letos se
bude lávka konat 30. 7. a opět nás čeká spousta zábavy, soutěží
a občerstvení… Pro nás je to letos pátý ročník, tedy takové malé
jubileum, které nás těší. V roce 2012 se nám podařilo obnovit
tradici akce, u jejíhož zrodu ve Vítkově stáli v roce 1999 pan
Jaroslav Petera a Zdeněk Hegar.
Nač se můžete těšit? Samozřejmě na oblíbené přejezdy přes
lávku na trakařích a na kolech v různých kategoriích, na soutěže
družstev a také na doprovodný program – kapely Ahard, Verona,
Tanja, ohnivé show a opět také taneční zábavu pro všechny. Pod
taktovkou manželů Bartošových bude opět probíhat plážový volejbal.
Nezapomněli jsme samozřejmě ani na děti, které si s námi mohou
zasoutěžit, nechat si namalovat něco pěkného na obličej, zaskotačit
si s klauny, protáhnout tělo ve skákacím hradu či v oblecích Sumo
zápasníků (tato atrakce je samozřejmě i pro dospělé), či si zajezdit
na minimotorkách.
Díky štědrosti sponzorů, kteří jsou s Vítkovskou lávkou již dlouhodobě
spojeni, čekají na všechny soutěžící pěkné ceny, u přejezdů budou
oceněni vždy první tři, počet soutěžících není omezen. Jinak to je u
soutěže družstev, kdy se mohou přihlásit pouze 4 družstva se čtyřmi
členy. Vítězné družstvo získá celou pečenou kýtu, druzí v pořadí
dostanou soudky piva a třetí balíčky s autokosmetikou.
Každý si na Vítkovské lávce najde své místo, program a také dobré

občerstvení, které opět zajišťuje firma Řehulková - Dostál. A jaké
pochoutky si pro vás připravili?... langoše, bramboráky, hamburgery,
hranolky, grilovaná lákadla, točenou zmrzlinu, dobře vychlazené
pivo a další dobroty.
Lávka potěší nejen sportovně založené jedince, kteří se utkají
v soutěžích a svými výkony určitě pobaví ostatní návštěvníky, ale
i ty, kteří si přijdou na lávku jen odpočinout, popovídat s přáteli, či si
zatančit, zazpívat, občerstvit se.
Pro ty, kteří by možná zapomněli, připomínáme, že se Vítkovská
lávka koná na koupališti ve Vítkově a bude probíhat i za deštíků,
před kterými nás ochrání velké party stany. Vstupné zůstává opět
lidové – 50 Kč, děti do 120 cm mají vstup zdarma. Soutěžní družstva
se již teď mohou hlásit na tel.: 605 55 11 36, nebo na e-mailu svc.
reditelka@gmail.com, do přejezdů přes lávku se stačí přihlásit
v den konání akce do 14,45 hod. Všechny další informace najdete
v informačních letáčcích, které jsou k dispozici v Informačním centru
MěÚ, v místní knihovně a ve Středisku volného času, které pro vás
zajišťuje program i zábavu.
Za organizátory vás všechny srdečně zve
Šárka Medunová,
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

MAŽORETKY SVČ VÍTKOV
V sobotu 9. dubna 2016 vítkovské mažoretky reprezentovaly své město
i Českou republiku na soutěži pořádané slovenským klubem Taktik
v Sobotišti. V této soutěži se děvčata poprvé předvedla s novými skladbami
a za svá vystoupení sklidila ovace. Ze Slovenska si mažoretky dovezly
jedno druhé místo a dvě místa první.
Po této soutěži již děvčata pokračovala v bojích o postup do finále České
republiky, nejprve v regionálním kole v Brušperku mažoretky obsadily tři
druhá místa a v sólo formaci pom-pom obsadila Vendula Lichovníková
první místo a vybojovala si postup na finále ČR.
Na Mistrovství Moravy ve Vyškově 7. května kadetky potvrdily svou pozici
na druhém místě a juniorky se svým vystoupením obsadily prvním místo.
Do finálových bojů, které se uskutečnily od 27. do 29. května v Hradci
Králové, šla děvčata plná očekávání, neboť šlo o postup na mistrovství
světa. Děvčata svá vystoupení zvládla a v kategorii pom-pom kadet a baton
junior se stala vicemistryněmi České republiky a postup na MS do Poreče
vybojovala.
V kategorii baton kadet získala děvčata čtvrté místo s postupem na
ME, které se uskuteční v Púchově. Skvělého úspěchu dosáhla Vendula
Lichovníková, která svým výkonem porotu přesvědčila o svém umu. Ta ji
odměnila zlatou medailí a titulem mistryně ČR v sólo formaci pom-pom.
Držme našim mažoretkám palce!
vedoucí mažoretek

OPRAVA SILNICE V KLOKOČOVĚ
Do 31. července budou probíhat stavební práce pro stavbu „Oprava silnice III/44210 Klokočov - k léčebně“
Stavební práce spočívají v odfrézování stávajícího živičného povrchu a položení nových asfaltových vrstev vč. výškových úprav poklopů
a mříží. Předmětná stavba bude realizována na silnici III/44210 v Klokočově na úseku mezi křižovatkou se silnicí III/4429 a vjezdem do
areálu lečebny. Práce budou prováděny za částečné uzavírky
Pro případné dotazy nebo bližší informace kontaktujte stavbyvedoucího společnosti Kareta s.r.o. - Martin Rajnoha, tel. 721 588 250
Omlouváme se za případné potíže způsobené stavbou. Děkujeme za pochopení.

Základní
škola a gymnázium
Vítkov
Provoz v době hlavních prázdnin
Školní jídelna
Školní jídelna je v provozu od pondělí do
pátku v době od 6,00 do 14,30 hod. po
celou dobu hlavních prázdnin. Obědy se
vydávají od 11,00 do 12,30. Jídelní lístek
a ceny stravného jsou uvedeny na www.
zsgvitkov.cz
Kontakt: Dana Brožová, 556 300 775
Školní družina
Školní družina je v provozu od pondělí do
pátku v době od 7,00 do 15,30 v prostorách nad školní jídelnou v těchto dnech
a týdnech:
1. 7. 2016
4. 7. – 8. 7. 2016 – mimo státní svátky 5.
a 6. 7. 2016
15. 8. 2016 – 19. 8. 2016
22. 8. 2016 – 26. 8. 2016
29. 8. 2016 - 31. 8. 2016
Další informace jsou uvedeny na www.zsgvitkov.cz
Kontakt: Karína Kopecká, 556 300 229
Příměstské tábory:
11. 7. 2016 – 15. 7. 2016 Putování s dinosaury
11. 7. 2016 – 15. 7. 2016 Máme rádi zvířata
15. 8. 2016 – 19. 8. 2016 Volání divočiny
15. 8. 2016 – 19. 8. 2016 Tábor šampionů
15. 8. 2016 – 19. 8.8 2016 Tábor prvňáčků
Sportoviště
Sportoviště jsou k využití od pondělí do
pátku v době od 7,00 do 14,30 po předchozí telefonické domluvě. Poplatek za halu je
170 Kč na hodinu, poplatek za malou tělocvičnu nebo za venkovní tenisové hřiště je
100 Kč. Pronájem se platí na místě.
Kontakt: Václav Říčný nebo Josef Vávra,
603 984 949

Informace o provozu
zdravotnických
zařízení
Ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost - MUDr. Tratschke Hana
Během prázdnin ordinace beze změn
Kontakt: 556 300 540

LÉTO

Ordinace
praktického lékaře pro děti
a dorost - MUDr. Marie Mazurová
Dovolená: 25.7.- 29.7. - zastupuje MUDr.
Ivana Kolev
Kontakt: 556 314 257
Ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost - MUDr. Ivana Kolev (Přikrylová)
Dovolené:
18.7. - 22.7.2016
8.8. - 30.8.2016
Zastupovat bude MUDr. Marie Mazurová:
Pondělky
11:00 – 13:00
Středy
11:00 – 13:00
Pátky
11:00 – 13:00
V ostatní dny ve své ordinaci ve VítkověÚterky
7:00 – 11:00
Čtvrtky
7:00 – 11:00
Více na: http://www.mudrivanakolev.cz/
aktuality/

Nabídka
aktivit
Střediska
volného času v době
letních prázdnin
PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU
SVČ Vítkov nabízí veřejnosti k pronájmu
TENISOVÝ KURT č. 2. u sokolovny.
Po – Pá od 7,30 – 20,00 hod,
So – Ne od 10,00 – 19,00 hod.
Cena za 1 hodinu pronájmu 100 Kč.
Sociální zařízení včetně sprchy k dispozici.
Kontakt pro objednání kurtu tel.: 734 540
224, 734 540 176
Středisko volného času Vítkov na dobu
letních prázdnin nabízí především pro děti
a mládež pobytové a příměstské tábory.
Pobytové tábory jsou zaměřeny především
na turistiku, přírodovědu, koupání, výlety,
dobrodružné zážitky, atd. Tábory jsou pro
děti od 7 – 17 let, dle programového zaměření.
• Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla
koně v Klokočově 17. - 23. 7. 2016
• Zážitková bomba II v Jižních Čechách
31. 7. – 7. 8. 2016
• Hledači pokladů v Klokočově 7. – 13. 8.
2016
Pobytové tábory jsou zajištěny a programově připraveny pro 100 dětí z Vítkova
a okolí, podrobné informace najdete na
www.svc-vitkov.cz/aktivity/tábory

2016

30. 7. 2016
od 13.00 hod. organizuje SVČ
na vítkovském koupališti pro děti, mládež
a veřejnost „Vítkovskou
„Vítkovskou lávku 2016
2016“.
“. Je
připraven bohatý program pro děti, soutěže pro dospělé, vystoupení kapel, občerstvení.

Na den 27. 8. 2016 pro vás SVČ ve spolupráci s městem Vítkov připravuje akci na
konec prázdnin „Ahoj,
„Ahoj, prázdniny
prázdniny“,
“, odpolední soutěžení pro děti bude zakončeno
opékáním párků a prvním promítáním v letním kině (v případě pěkného počasí), občerstvení zajištěno.
V době letních prázdnin je pro děti
a mládež otevřen areál SVČ Vítkov včetně venkovního multifunkčního hřiště od
pondělí - neděle od 10. 00 – 19.00 hod.
Děti si musí donést své vlastní sportovní
pomůcky, možnost využívat bez nutnosti
objednávek. Nutnost dodržovat provozní
řády jednotlivých herních ploch a herních
prvků!
V provozu o prázdninách bude také sokolovna/tělocvična SVČ Vítkov, kterou
mohou využívat rodiče s dětmi a také
skupiny. Provoz v sokolovně dle rozvrhu
a domluvy se správci na tel. 734 540 176
Matuška, 734 540 24 Michlíček.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH
ŠKOL V DOBĚ HLAVNÍCH
PRÁZDNIN
MŠ HUSOVA: 01.7. - 29.7. 2016
MŠ OPAVSKÁ: 01.8. - 26.8. 2016
MŠ KLOKOČOV: 11.7. - 26.8. 2016
MŠ ČERMNÁ: 11.7. - 26.8. 2016
MŠ RADKOV: 11.7. - 26.8. 2016
V době uzavření MŠ Opavská je v provozu
MŠ Husova a naopak, takže vždy je zajištěn provoz alespoň jedné mateřské školy.
MŠ VÍTKOV HUSOVA PŘIJME
OD 1.9.2016

ASISTENTA PEDAGOGA
NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK
INFORMACE U ŘEDITELKY ŠKOLY
TEL. 605 122 619

Informace nejen pro záb
avu

Opavská cena J.M.Olbricha pro kostel ve Vítkově
Udílení Ceny J. M. Olbricha má za úkol propagovat dobrou
architekturu, informovat a angažovat veřejnost, iniciovat diskuzi
a zájem o architekturu a prostředí, které nás obklopuje. Cena je
vyhlašována pravidelně již od roku 2007 za kvalitní architekturu,
rekonstrukci nebo urbanistické řešení na území Opavska. Střídají
se ceny za novostavbu a rekonstrukci.
Odborná komise hodnotila celkem 13 nominovaných objektů. Slovní
hodnocení odborné poroty pro vítěznou rekonstrukci vítkovského
kostela:
Zdařilý příklad rekonstrukce historického objektu za omezených
finančních podmínek. Realizace přesahuje svým měřítkem lokální
význam a svým způsobem i symbolicky završuje nejen pohnuté
osudy kostela v průběhu 2. světové války, kdy došlo k jeho rozsáhlé
devastaci, ale v širším pohledu i komplikovanou etapu moderní
historie tohoto regionu.
Projekt rekonstrukce zpracovali Ing. Dobroslav Janko, Ing. Lubomír
Koraba a David Niklasch v roce 2011, realizace provedla firma H &
B delta s. r. o. v roce 2014 pro stavebníka - Římskokatolickou farnost
Vítkov (nominace 03).
Slavnostní předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci
2014 - 2015 pro kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově
proběhlo 3. května 2016 v Galerii Cella v Opavě.
Dobroslav Janko

Vyúčtování veřejné sbírky na
regeneraci kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Vítkově

Veřejná sbírka se konala v období 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015. Před
datem zahájení byla osvědčena (schválena) Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) č. j. MSK 104784/2014.
Veřejná sbírka byla konána formou získávání finančních prostředků
na zvláštní bankovní účet.
Dary celkem
Úroky z účtu
Náklady (bankovní poplatky)
Čistý výtěžek činil
K splacení půjčky použito

18 800,00 Kč
44,18 Kč
- 405,50 Kč
18 438,68 Kč
18 438,68 Kč

Na konto přispělo celkem 15 dárců. Nejvyšší dar byl 5.000 Kč,
nejnižší 100Kč.

Získanými prostředky byla částečně pokryta půjčka finančních
prostředků na opravy – regeneraci kostela.
Sbírka byla dle zákona řádně vyúčtována a celkové vyúčtování bylo
schváleno KÚ MSK dne 5. 11. 2015. Nebylo shledáno porušení
povinností stanovených zákonem o veřejných sbírkách.
Všem dárcům děkujeme.
P. Miroslav Ševiola

Smíšený pěvecký sbor Komenský
Důstojnou tečkou za jarními koncerty SPS Komenský bylo
vystoupení v kostele Navštívení Panny Marie ve Vésce. Kostel
v barokním slohu znásobil slavnostní atmosféru celé Noci kostelů.
Uplynulý půlrok byl pro náš sbor nabitý koncertní činností. Na
pravidelných zkouškách i dvoudenním soustředění jsme se zaměřili
na obměnu stávajícího repertoáru. Byl doplněn o nové skladby
v italštině, starofrancouzštině, angličtině a latině. Zazněly spirituály
i upravené lidové písně – dvě z nich pro náš sbor upravil náš člen
Ing. Váňa.
Velkou pozornost jsme věnovali organizaci Vítkovského jara. Pozvali
jsme čtyři výborné žákovské sbory a v průběhu jejich vystoupení jsme
se přesvědčili, že sborový zpěv ve Vítkově zcela jistě nezanikne.
7. května jsme zahajovali otevírání turistické sezóny v Hradci nad
Moravicí. I když jsme se trochu obávali zpívání v otevřeném prostoru
u „Bílé věže“, dopadlo vše skvěle.
Milým překvapením pro náš sbor bylo pozvání Lašského smíšeného
pěveckého sboru Baška na Mezinárodní festival pěveckých sborů.
4. ročník probíhal ve dnech 13. – 15. května a byl věnován vzpomínce

na spolupráci s Eduardem Hakenem. Každá účast na přehlídkách
pěveckých sborů je pro nás přínosná a motivuje nás do další aktivní
pěvecké činnosti.
Moravskokrumlovské setkání pěveckých sborů za účasti dvou
místních dětských sborů, dále pak Pěveckého sdružení Vítězslava
Nováka ze Znojma a Smíšeného pěveckého sboru Karla Němečka
z Moravského Krumlova přivítalo 28. května i náš sbor. Vynikající
akustika v kapli zámku i nadšení posluchači nás zcela okouzlili.
Další dva koncerty nás čekaly ve Znojmě. První se uskutečnil
v kostele sv. Kříže, v neděli 29. května se k nám ve slavné katedrále
sv. Mikuláše připojil i znojemský sbor.
Na všechna pěvecká vystoupení jsme se velmi těšili a měli jsme
radost, že naši posluchači odcházeli spokojení…
Děkujeme našim dirigentům Mgr. Balejovi a pí Malaníkové, Dis. za
čas, trpělivost a skvěle sestavené koncertní programy. Vřelý dík
patří také všem našim příznivcům i sponzorům.
curdma

Jarní úspěchy mladých hasičů
První letošní soutěží našich mladých
hasičů bylo 14. května jarní kolo Hry
Plamen konané v Kajlovci. Navazovalo
na již proběhlou podzimní část. Zde
se soutěžilo ve třech disciplínách štafeta CTIF na 100m, štafeta 4x60m
s překážkami a požární útok. Ve
výsledku se v celoročním hodnocení
Hry Plamen podzim/jaro 2015/2016 tým
z Vítkova v kategorii mladších žáků
umístil z osmi družstev na 2. místě,
straší žáci z jedenácti družstev také na
krásném 2. místě. Mladší žáci mimo jiné
v požárním útoku obsadili 1. místo!
21. května pořádal Sbor dobrovolných
hasičů Vítkov ve spolupráci se SVČ již
2. ROČNÍK SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM
ÚTOKU O VÍTKOVSKÉHO SOPTÍKA.
Soutěž se konala ve sportovním areálu
na stadionu ve Vítkově. Počasí se velmi
vydařilo, sluníčko svítilo celé odpoledne
a pro všechny zúčastněné to byl
příjemně strávený čas. Celkem soutěžilo
osm družstev v kategorii mladších
a starších žáků. Každé družstvo mělo
dva pokusy a do výsledku se počítal
lepší čas. V kategorii mladších i starších žáků mladí hasiči z Vítkova
obsadili 3. místo. K provedení požárního útoku byla použita souprava
nástřikových terčů s elektronickou časomírou, kterou získalo SVČ
Vítkov z dotace Moravskoslezského kraje. Za poskytnutou dotaci na
organizaci této soutěže bych chtěla moc poděkovat městu Vítkov.
Díky patří také sponzorům, kteří věnovali do soutěže velmi hodnotné
ceny. Mezi sponzory patří firmy: Štěpán Hutník s.r.o., Davidův Mlýn,
SimplyYou, Profily, Insportline. Za spolupráci a technickou výpomoc
děkujeme panu Tomáši Indrákovi z SDH Budišov nad Budišovkou,
panu Ferdinandu Scholasterovi z obce Březová a všem členům
SDH Vítkov. Těšíme se na další ročník.

Další soutěž letošní sezóny se konala 4. června v Kajlovci. Na
Memoriálu Jana Drašáka v požárním útoku se vítkovští mladí hasiči
z osmi družstev umístili na 3. místě. V běhu na 60m s překážkami
celkem z 24 soutěžících náš Adam Bryndáč absolutně zvítězil! Patří
mu velká gratulace, stejně jako celému týmu. S dobrým pocitem
zúročených tréninků jsme se před polednem vraceli zpět do Vítkova,
kde nás čekal Den města – Vítkov 2016.
Blahopřejeme našim mladým hasičům ke všem úspěchům letošní
sezóny. Je to skvělá parta dětí, které drží při sobě jako jeden tým.
Martina Krejčí
Starostka SDH Vítkov

DĚTSKÝ DEN
A KÁCENÍ MÁJE
V PROSTŘEDNÍM
DVOŘE
28. května 2016 proběhla na našem hřišti společná
akce dětí a dospělých - Dětský den a kácení máje.
Dětský den pořádáme každoročně, ovšem kácením
máje chceme navázat na tradice let dávno minulých.
Dětský den začal „honbou“ za pokladem, který
hlídala v blízkém lese „lesní“ kočka. Měla pro děti
připravené domácí medové perníčky a vitamíny,
kterými je obdarovala výměnou za písničku nebo
básničku. Děti byly překvapené a trochu zaražené,
ale tréma brzy opadla a všechny s kočkou vesele
komunikovaly. Poté, co byl poklad nalezen a rozdělen, jsme se vrátili na hřiště, kde na děti čekaly oblíbené soutěže: střelba z luku, hod
míčem na cíl, stříhání bonbónů, transport vejce na lžičce po určené trase, kolo štěstí či přetahování lanem. Na závěr si děti opekly špekáčky.
Pochvala patří starším dětem, které nezkazily legraci a společně s malými se celé akce zúčastnily. Po ukončení Dětského dne následovalo
kácení máje, to už plně v režii dospělých. Úkol „shodit“ májku byl svěřen mladému muži Jakubovi. Ten do toho vložil všechnu svou energii
a za povzbuzování ostatních májku pokácel. Dřevo bylo rozřezáno a použito na táborák. Volná zábava pokračovala do pozdních nočních
hodin. O tom, že se nám akce vydařila, se můžete přesvědčit na našem facebooku.
Za osadní výbor Hana Odstrčilová

Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad
Budišovkou

výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích
spotřebičů,

CELOSTÁTNÍ KOLO
ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE

Ve dnech 15.-17. června proběhlo v Kladně celostátní kolo
sportovních her mládeže. Adriana Ferencová, žákyně 8. ročníku
Základní školy na náměstí Jana Zajíce, se probojovala z krajského
kola a doplnila družstvo dívek z Moravskoslezského kraje, které
v závěrečném hodnocení v této soutěži ZVÍTĚZILO!!! Sama
Adriana přispěla k úspěchu svého týmu třetím místem v hodu
kriketovým míčkem a celkově dobrým umístěním v soutěži, kde
se ve velké konkurenci umisťovala do 10. bodovaného místa.
Adrianě gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme jí za vzornou
reprezentaci školy.

hledá muže nebo ženu na pozici

MISTR VSTŘIKOVNY TERMOPLASTŮ
Náplň práce, okruh činností:
řízení (kontrola, vyhodnocení a přijímání nápravných
a preventivních opatření) a organizace výrobního
procesu vstřikovny termoplastů z hlediska zajištění
výrobních termínů podle plánu, produktivity a kvality,
nákladovosti dle technologických a kontrolních postupů
řízení práce seřizovačů, manipulačních dělníků
a výrobních dělníků střediska
zodpovědnost za realizaci metody štíhlé výroby na
řízeném středisku
zodpovědnost za přesnou a úplnou identifikaci
a zpětnou sledovatelnost rozpracované výroby a za
skladování a manipulaci s rozpracovanými výrobky
úzká spolupráce s ostatními odbornými pracovišti
společnosti

Požadujeme:
US vzdělání technického, strojírenského nebo
plastikářského směru
praxe na pozici s obdobnou náplní práce výhodou
praxe v řízení týmu cca 40 zaměstnanců
časová flexibilita, organizační, řídící a komunikační
schopnosti, pečlivost, zodpovědnost
pokročilá znalost MS Office
ŘP sk. B

Nabízíme:
zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní
a rozvíjející se společnost
platové ohodnocení dle dohody, měsíční odměny ve
výši až 25% ze základní mzdy
jednosměnný pracovní režim
 zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní
stravování s příspěvkem zaměstnavatele, mobilní
telefon, zvýhodněné volání u mobilního operátora
Místo výkonu práce:

Budišov nad Budišovkou

Termín nástupu:

dohodou

Další informace poskytne: Jana Haubeltová,
haubeltova@linaset.cz, 556 317 324

Zájemci mohou zaslat svůj životopis:
na adresu personalistika@linaset.cz
nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace

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

Nabízím tyto služby:

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

Firma se
150tiletou tradicí
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KALENDÁŘ AKCÍ
23. 6. – 27. 7.

MORIONKOVÝ JARMARK
Jarmark pro výherce Morionů v soutěži Lovci
perel
Vždy v půjčovní době knihovny
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

9. 8.
8.30 – 11.30 h.

PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY
S DĚTMI
Městská knihovna ve Vítkově

9. 8.

TURNAJ MÖLKKY (2. ROČNÍK)
- 15.00 hod. turnaj pro děti,
- 19.00 hod. turnaj pro dospělé.
Bližší informace + přihlášky v knihovně
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově

10. 8.
CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
15.00 – 19.00 h. Zábavné odpoledne pro malé čtenáře
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Nutno se předem přihlásit v knihovně
11. 8.
25. 8.
27. 8.

KONCERT - CIMBÁLOVKA
Knihovna Vítkov – zahrada
KONCERT - JAZZ
Knihovna Vítkov – zahrada
AHOJ, PRÁZDNINY
Pořádá SVČ ve spolupráci s městem Vítkov.
Odpolední soutěžení pro děti bude zakončeno
opékáním párků a prvním promítáním v letním
kině (v případě pěkného počasí).
Občerstvení zajištěno.

DEN SLEZSKÉHO
NORICKÉHO KONĚ
60 let TJ Sokol Klokočov
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Plán na prázdniny v NZDM Tunnel
Červenec
6. 7. 2016:

23. července 2016 od 11.00 hod.
Hřebčín a ekofarma Františkův Dvůr

12. 7. 2016:
19. 7. 2016:
27. 7. 2016:

Program: rej kočárů, chovatelská přehlídka, soutěž
chladnokrevných spřežení
Doprovodný program: pony games, dáma v sedle, jízda na koni
a kočárem, hry a soutěže pro děti, dílnička pro děti ...
Večer vystoupí kapela Docuku

Srpen
3. 8. 2016:
13. 8. 2016:

Vstupné: den 50 Kč, den i večer 90 Kč, důchodci 30 Kč, den i
večer 70 Kč, děti do 12 let zdarma.

16. 8. 2016:
23. 8. 2016:
31. 8. 2016:

Světový den polibků – prezentace, zajímavosti,
beseda…
Venkovní hry
Venkovní hry
Filmový den
Filmový den
Den leváků - prezentace, zajímavosti, beseda,
hry…
Venkovní hry
Výlet s klienty do okolí Vítkova
Filmový den

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