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Nová naučná stezka Dědictví břidlice na Vítkovsku
Město Vítkov společně s Opolskim Klubem Krajoznawców a Občanským sdružením Zálužné otevřelo
novu naučnou stezku Dědictví břidlice.
Sobotní
deštivé
dopoledne
zahájili účastníci vlastivědným
sympoziem v Kulturním domě
v Melči. Hlavním tématem byla
historie i současnost těžby
břidlice, představení osobností
spojených s těžbou a ﬂóra i fauna
břidlicových hald.
Všichni účastníci se společně s občany Melče zúčastnili mše za
hrabata Razumovská. Po skončení mše byla na jejich počest
vypálena slavnostní salva z děla.
Ve 14.00 hodin proběhlo v areálu rekreačního střediska Bílá
holubice v Mokřinkách, které je výchozím bodem naučné stezky,
slavnostní přestřižení pásky. Návštěvníci měli možnost nejen

prohlédnout si trasu, ale také se zúčastnit komentované prohlídky
se samotným autorem a projektantem stezky Lumírem Moučkou.
Dozvěděli se tak mnoho zajímavostí, které se už na informační
tabule nevešly.
Program pokračoval v neděli druhou části vlastivědného sympozia,
jež se tentokrát věnovalo technologiím těžby, zpracování a využití
břidlice v České republice i v zahraničí.
Nechyběla ani prohlídka Muzea břidlice v Budišově nad Budišovkou
a Cesty česko-německého porozumění v Guntramovicích.
Informace o stezce najdete na www.vitkov.info nebo http://oszaluzne.webnode.cz/.
Náklady na vybudování naučné stezky činily cca 900.000 Kč.
Tento projekt byl spoluﬁnancován z prostředků Evropské unie.

1. října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů, který byl poprvé vyhlášen Organizací spojených národů v roce 1991. Na 1. říjen
připadají ještě čtyři další svátky - Mezinárodní den lékařů, Světový den cyklistiky, Světový den vegetariánství a Mezinárodní den
hudby. Na žádný jiný den v roce nepřipadá tolik významných nebo mezinárodních dnů.
Ale zpátky k seniorům. Víte, že u nás žije více než 3 miliony obyvatel starších 55 let? Stáří čeká na každého z nás. To ale vůbec
nemusí znamenat, že se jedná o pasivní část života. Mnoho seniorů je stále aktivních i po odchodu z pracovního procesu. A to
nejenom ve vztahu ke své rodině a svým koníčkům a zálibám, ale také se mnohdy angažují i v různých organizacích a spolcích. Naše
město podporuje organizace, ve kterých senioři aktivně pracují. Nejedná se pouze o Klub důchodců ve Vítkově a místní organizaci
Svazu postižených civilizačními chorobami Vítkov, ale například i včelaře a chovatele, mezi jejichž členy je mnoho seniorů.
Vážíme si všech seniorů a přejeme jim hodně zdraví a optimismu.
Pavel Smolka
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K rá tc e z rad n i ce
V uplynulém období se rada města sešla třikrát a městské
zastupitelstvo jednou. Rada města na svých schůzích 25.
srpna a 17. září projednala a schválila přijetí dotace 60.000 Kč
od Moravskoslezského kraje na aktualizaci webových stránek
informačního centra a dodatek ke smlouvě o dílo na zateplení
Mateřské školky v Klokočově, kterým byla snížena cena prací. Na
schůzi 3. září projednala a schválila městská rada mimo běžnou
agendu nájemní smlouvy na pronájem pozemků a zahrádek
žadatelům a vzala na vědomí zprávu o zřízení věcných břemen.
Schválila souhlas s podáním žádosti o povolení k ořezu a kácení
13 stromů v areálu gymnázia.
Schválila bezplatnou vypůjčku části nebytových prostor organizaci
Centrum pro zdravotně postižené za účelem realizace programu
„Na trhu práce máme své místo“. Dále projednala a schválila
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
včetně hospodaření s městskými lesy za 1. pololetí. Byl vybrán
nejvýhodnější dodavatel na opravu střechy středisku volného času
v Bezručově ulici. Opravu provede pan Lezna David z Moravského
Berouna za 241 tis. Kč včetně DPH. Schválen byl také příspěvek
5.100 Kč oddílu mažoretek Vítkov na výdaje spojené s účastí na
Mistrovství Evropy v Brně a poskytnutí dotace 3.000 Kč Českému
svazu ochránců přírody Nový Jičín pro záchrannou stanici zvířat
v Bartošovicích. Schváleno bylo doplnění bytového pořadníku na
2. pololetí 2013 a služební cesty zastupitelů do družebního města
Kalety. Rada rozhodla o přijetí účelové investiční dotace 200 tis. Kč
na realizaci stavebních úprav Hasičské zbrojnice ve Vítkově.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4. září rozhodlo
o přijetí dotací ve výši:
7.093,67 EUR na projekt Společně do společnosti z Euroregionu
Silesia, 50.000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky
dobrovolných hasičů (od MSK), 68.946 Kč Středisku volného času
Vítkov na projekt Sobě a všem pomůžem (od Nadace O2), 65.100

Zachrání město Vítkov
své kino?
Budova kina ve Vítkově je jednou z kulturních památek ve
městě. Z důvodu špatného technického stavu je kino bohužel
mimo provoz a pomalu začíná chátrat. Nastává otázka, co s ním.
Kino Panorama bylo postaveno v roce 1930. Až do roku 2011
se promítala řada ﬁlmů, z důvodu špatného technického stavu
však muselo být uzavřeno. Vybavení kina i technické zázemí
je původní, takže již nesplňuje požadavky pro promítání
nejmodernějších ﬁlmů. Od roku 2005 je budova zapsána na
seznam kulturních památek
Hlavním důvodem, proč se s budovou nic neděje, je nedostatek
peněz. Město, kterému budova patří, stále marně hledá
vhodnou dotaci, pomocí které by kino dostalo novou tvář. Aby
kino splňovalo nejmodernější požadavky, vyžaduje investici na
rekonstrukci v hodnotě přes 20 miliónů. Již třikrát žádalo město
o dotaci z Evropské unie, zatím pokaždé neúspěšně.
Další komplikací případné rekonstrukce je fakt, že budova
je kulturní památkou. Toto označení si vyžaduje speciﬁcké
a šetrnější práce při provádění oprav, které jsou ovšem
nákladnější.
Je to velká škoda, protože ve Vítkově ani v jeho nejbližším okolí
žádné podobné kulturní zařízení není.
Mnozí místní občané i lidé z blízkého okolí rádi s nostalgií
vzpomínají na své mládí, kdy televize nebyla žádnou
samozřejmostí a vítkovské kino bylo jediným místem, které
nabízelo řadu kulturních zážitků.

Kč ZŠ a gymnáziu na projekt Etický učitel – etický žák (od MŠMT).
Zastupitelstvo schválilo zprávu o plnění rozpočtu města za
1. pololetí. Příjmy za první pololetí dosahují 46,71% z plánovaných
příjmů, výdaje činily 35,31% z plánu. Největší výdaje máme
tradičně až v 2. pololetí. Letos o to větší, že se budeme
spolupodílet na výstavbě nového okruhu ve městě, který bude
navazovat na rekonstrukci silnice na Větřkovice. Bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace organizacím a spolkům na území města. Toto
rozhodování je rok od roku těžší. Celkem bylo požádáno v 2.
pololetí o 577.943 Kč, k dispozici jsme měli 150 tis. Kč. 250 tis. Kč
bylo rozděleno v 1. pololetí (žádáno bylo o 626.671 Kč). Nezbylo,
než žadatele krátit, na některé se nedostalo vůbec. Byly schváleny
smlouvy o prodeji nemovitostí a pozemků, na které byl již dříve
vyhlášen záměr. Opětovně byl vyhlášen záměr na prodej bytu 2+1
v bytovém domě na Husově ulici čp. 242. Prodej bude uskutečněn
obálkovou metodou, základní cena je 300 tis. Kč. Schváleno
bylo rozpočtové opatření č. 4/2013, které zahrnuje příjem dotací
a upřesňuje plánované výdaje. Schváleno bylo předﬁnancování
projektu „Řemesla našich předků“, o které požádala Základní škola
a gymnázium Vítkov. Projekt seznámí žáky se starými a možná
už i zanikajícími řemesly a pomůže jim orientovat se v oblasti
řemesel. Projekt bude stát 690 tis. Kč a z 85% bude zaplacen
z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika. Byla zrušena Obecně závazná vyhláška
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozovány
hrací automaty. Zákon, podle kterého byla vydána, byl zrušen.
V závěru zastupitelstvo zvolilo za přísedící soudce Okresního
soudu v Opavě paní Alenu Dobockou, paní Květoslavu Smolkovou
a paní Alenu Zemanovou.
Zdeněk Hegar
místostarosta města

V posledních letech se zde začíná rozvíjet turismus, a tak
nabídka rozšiřující kulturní vyžití by jistě byla přínosem.
Doufejme, že se městu podaří získat ﬁnanční prostředky dříve,
než kino dospěje do stavu, kdy jeho oprava nebude možná.
Vítkov by tak mohl přijít o jednu z nejhezčích historických budov.

Vítkov úspěšně zatepluje
z evropských peněz!
Díky dotacím Evropské unie se ve Vítkově daří zateplovat
zejména veřejné budovy. V posledních letech se investovalo
přes 22 mil. Kč na zateplení a výměnu oken.
Letos se podařilo zateplit budovu a vyměnit okna ve středisku
volného času a také v mateřské škole a turistické ubytovně
v Klokočově. Město tak nadále pokračuje v úspěšné sérii žádostí
o dotace, které poskytuje Státní fond životního prostředí.
Již v minulých letech byly díky tomuto fondu zatepleny základní
a mateřská škola ve Vítkově.
Tyto projekty přišly městskou kasu na 7,2 mil. Kč, zbývající část
pokryly dotace získané z Evropské unie.
Tento fond podporuje také jakékoliv projekty, které jsou přínosem
pro životní prostředí. Město toho samozřejmě využilo a provedlo
např. plynoﬁkaci kotelny, rekultivaci skládky či postavilo novou
kompostárnu.
Jelikož je stále co zlepšovat, hledají se i nadále vhodné dotace,
z kterých by se mohly realizovat další projekty.
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Městská policie v srpnu 2013
Krátce po deváté hodině ranní 7. srpna byla MP Vítkov přivolána
na Selskou ulici, kde skupinka tří osob vnikla do zahrady jednoho
z rodinných domků, odkud odcizila kovový materiál. Jeden ze
skupinky měl hlídat okolí, další osoba vnikla do zahrady, odkud
třetímu ze skupinky podávala přes oplocení zcizené věci. Na místo
ihned vyjela hlídka MP, která u jednoho z kontejnerů v Selské
ulici zjistila tři mladíky odpovídající popisu. Všechny tři podezřelé
osoby byly předvedeny na Policii ČR k prokázání totožnosti, jelikož
ani jeden z nich neměl u sebe průkaz totožnosti. V mladících byli
zjištěni občané Vítkova ve věku 16 - 19 let. Na místě byl rovněž
zajištěn kovový materiál, který byl zcizen z uzamčené zahrady
u rodinného domku. Událost byla po zadokumentování postoupena
Policii ČR společně se zajištěným materiálem pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže vloupáním.
8. srpna kolem jedné hodiny odpoledne strážníci v součinnosti
s Policií ČR zajistili tři muže z Vítkova ve věku 18 – 29 let
podezřelé z krádeže dřevní hmoty v lesním porostu mezi
Vítkovem a Klokočovem. Hlídka MP Vítkov na místo vyjela na
základě oznámení revírníka společnosti Lesy ČR, který muže na
místě přistihl. V lesním porostu došlo k pokácení dvou vzrostlých
listnatých stromů, nakrácení dřevní hmoty na místě a přípravě
k odvozu. Všichni tři muži včetně pily skončili na služebně Policie

ČR, která věc řeší ve své kompetenci.
Podezřením ze spáchání přestupků narušování občanského
soužití a neuposlechnutí výzvy úřední osoby se bude zabývat
správní orgán, kam strážníci MP Vítkov postoupili spis, jehož
předmětem je pouštění hlasité reprodukce hudby v jednom z domů
v Klokočovské ulici. Strážníci byli na místo přivoláni 9. srpna krátce
před půl desátou večer. 36letý občan Vítkova, zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, na výzvy strážníků nereagoval
a hudbu ještě více zesílil. I přes zavřené dveře strážníci na místě
naměřili hodnotu hluku přesahující 61dB, čímž došlo k překročení
stanoveného limitu pro denní dobu o více než 21 dB. V případě,
že dotyčný bude uznán vinným ze spáchání uvedených přestupků,
může mu být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč.
Z přestupku proti majetku obvinili strážníci 16letého mladíka,
který 25. srpna večer zapálil a úmyslně tak poškodil část lavičky
u skateparku ve sportovním areálu ve Vítkově. I přes skutečnost,
že poškození lavičky není velkého rozsahu, mladíkovi jako
mladistvému hrozí za tento přestupek pokuta až do výše 2.000,Kč.
Roman Mišáček
MP Vítkov

ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ
Zákon, který upravuje podnikání v zemědělství (zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů), v § 2e deﬁnuje
zemědělského podnikatele jako fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou
a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.
Zemědělskou výrobou se rozumí např. rostlinná výroba (včetně chmelařství, vinohradnictví, pěstování hub, léčivých rostlin apod.),
živočišná výroba (obsahuje také chov sportovních a dostihových koní), výroba osiv a sadby, chov ryb a vodních živočichů, hospodaření
v lesích. Naopak za zemědělského podnikatele se nepovažuje fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, nebo
prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky.
Stanovenými podmínkami pro podnikání v zemědělství fyzickými osobami jsou dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům.
Odborná způsobilost ani bezúhonnost se již nepožaduje. Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna
se zaevidovat u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází jeho místo
podnikání nebo sídlo. Splňuje-li podnikatel všechny podmínky, příslušný úřad mu do třiceti dnů vydá osvědčení o zápisu do evidence
zemědělského podnikatele.
Zemědělský podnikatel je povinen oznámit změny údajů, které se zapisují do evidence, příslušnému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy
k těmto změnám došlo. Tato povinnost se netýká údajů zapisovaných do evidence obyvatel nebo obchodního rejstříku. Taktéž je třeba
oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců.
Andrea Koláčková
obecní živnostenský úřad
Město Vítkov vyhlašuje

ZÁMĚR NA PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY
v Husově ulici čp. 642 ve Vítkově o velikosti 2+1, včetně
spoluvlastnických podílů na společných částech. Prodej (fyzickým
osobám pro nepodnikatelské účely) bude uskutečněn výběrem
kupujícího obálkovou metodou za minimální základní cenu 300
000 Kč.
Prohlídka prodávané bytové jednotky se uskuteční v pondělí
7. 10. 2013 v 16.00 hod. v prodávané nemovitosti.
Žádosti zasílejte na Městský úřad ve Vítkově, ﬁnanční odbor,
nejpozději do 9. 10. 2013.
Výběr kupujícího proběhne ve čtvrtek 10. 10. 2013 v přízemí,
dveře číslo 113, v budově Městského úřadu ve Vítkově v 15,00
hod..
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí
J. Zajíce 7,
Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 402, osobně každé pondělí nebo
středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556
312 271.
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Máme tu opět volby
Vážení občané,
odbor správních činností Městského úřadu Vítkov by vás touto
cestou rád informoval, že ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhnou
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat, za podmínek
stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Obecní úřady začnou vydávat voličské průkazy nejdříve 15 dnů
přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 10. října 2013.
Volič může požádat již nyní o vydání voličského průkazu, a to
dvěma způsoby:
1. osobně na odboru správních činností Městského úřadu Vítkov,
kancelář č. 102, budova MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 7;

b) v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým
podpisem voliče a zaslané prostřednictvím e-mailu,
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Úřední ověření podpisu voliče provádějí:
• krajské úřady
• obecní úřady
• pošty, na kterých je umístěno logo Czech POINT
• notáři
V souladu se zákonem o správních poplatcích je v tomto případě
ověření podpisu od správního poplatku osvobozeno.
Posledním dnem pro doručení písemné žádosti o vydání voličského
průkazu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb je pátek 18. října 2013 a posledním dnem pro
osobní podání žádosti v místě trvalého pobytu je středa 23. října
2013 do 16:00 hodin.

2. podáním žádosti:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
a zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (žádost
je dostupná ke stažení na internetových stránkách města Vítkova
na adrese: www.vitkov.info/mestsky-urad/volby),

Případné dotazy k této problematice vám zodpoví Miroslava
Kalivodová, referentka odboru správních činností Městského úřadu
Vítkov, kancelář č. 102, budova MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 7,
telefonní číslo: 556 312 212.

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne
25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 26. října
2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v Agitačním středisku v Nových Těchanovicích
pro voliče bydlící v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužná,
Lhotka

Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v prostorách Městského úřadu ve Vítkově, nám.
Jana Zajíce 7 pro voliče bydlící v ulicích: Budišovská, B. Němcové,
Klokočovská, nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova,
Těchanovická 274, 275, 315, 492
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící v ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v Mateřské škole Husova 345, Vítkov – vchod
z ulice Sadové - pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova, Husova,
Hřbitovní, Krátká, Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí
pole, Stará, Švermova, Vodní, Úvozní, Příkrá
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Lesů České republiky, Opavská 27,
Vítkov pro voliče bydlící v ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová,
Polní, Rybniční, Spojovací, Těchanovická, (mimo č.p. uvedená
v okrsku č. 1), U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny
směrem nahoru, Nemocnice, místní část Prostřední Dvůr
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v Mateřské škole Klokočov, Vítkov 3 pro voliče
bydlící v celé místní části Klokočov

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v Kulturním domě v Jelenicích pro voliče bydlící
v celé místní části Jelenice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově Střední školy, Vítkov Podhradí pro
voliče bydlící v celé místní části Podhradí, Nýtek
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
Parlamentu České republiky hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

AMNESTIE NA
UPOMÍNKY
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne knihoven
(30. 9. - 4. 10. 2013) tzv. amnestii na upomínky. V tomto týdnu
mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny knihy a dokumenty, které
již mají delší dobu půjčeny, a poplatek za upomínku jim bude
odpuštěn.
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Povídání o stromech, díl 5 - jeřáb
„Stromy jsou svatyně. Ten, kdo jim umí naslouchat, se dozví
pravdu.“
Hermann Hesse (1877 – 1962)
Jeřáby jsou velmi atraktivní stromy s půvabnými zpeřenými
listy. Smetanově bílé nadýchané květy vyrůstají ve velkých
chocholičnatých latách, podobných květenství černého bezu.
Na podzim se větve prohýbají pod tíhou jasně červených až
šarlatových plodů, které zůstávají na stromě až do- zimy a jsou
vyhledávanou pochoutkou pro ptactvo.
Jeřáb ptačí je původní a rozšířenou dřevinou většiny evropského
a značné části asijského kontinentu. Často se vyskytuje jako
soliterní strom nebo ve stromořadích podél cest, jindy jako vtroušená
dřevina světlých listnatých lesů, roztroušeně na zarostlých skalách
v horských oblastech, často vytváří přípravné porosty na holinách
a v ředinách.
V rámci svých osvětových a vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy
ČR již řadu let jednu z lesních dřevin jako dřevinu roku, kterou
v daném roce přibližují široké veřejnosti. Pro letošní rok byl
v pořadí již patnáctou dřevinou roku vybrán jeřáb.
Mezi domácí druhy jeřábů náleží téměř 20 druhů dřevin stromovitého
anebo keřovitého vzrůstu. Nejznámější a nejrozšířenější druhy
jsou jeřáb ptačí, jeřáb muk, jeřáb břek, jeřáb prostřední, jeřáb
horský (mišpule) a jeřáb oskeruše - jedná se o prastarou ovocnou
dřevinu v minulosti velice ceněnou (plody dozrávající od září do
října jsou žlutozelené a mají tvar malého jablíčka či hruštičky, po
dozrání mají chutnou, jedlou sladkokyselou dužninu, která po
zhniličení ještě více zesládne).
Ještě nedávno byl jeřáb bohužel považován za neužitečnou
dřevinu a jeho rozšíření v lese i mimo něj bylo často omezováno.
V dávné minulosti ale byla situace jiná a některé druhy jeřábů
byly považovány za důležité ovocné dřeviny. V současné době,
kdy výnosové lesní dřeviny mají často velké potíže s kyselými
dešti a dalšími imisními vlivy způsobovanými lidskou činností,
se tato situace opět lepší a jeřáb je jedním z dřevin používaných
v takto postižených oblastech. Živí ptactvo i zvěř a ve všech
ohledech přispívá k ekologické lesní rovnováze. Díky své velké
mrazuvzdornosti a celkové nenáročnosti je také využíván při
zalesňování chudých půd či při rekultivaci. Stále častěji je také
používán jako příměs do nově zakládaných remízků či slouží
k výsadbě do stromořadí podél komunikací od nížin až do horských
oblastí. Také naše město se snažíme obohatit o výsadbu těmito
stromy. Řada jeřábů roste v Opavské ulici a v průběhu nedávných
let byly jeřáby vysazeny ve větším množství v našem městském
parku a na sídliště Wolkerova – Budišovská.
I jeřábu jsou připisovány léčivé vlastnosti - nálev z jeřabin je
antiseptické kloktadlo, vhodné při bolestech v krku, zanícených
mandlích a chrapotu.
Anglické jméno jeřábu - „rowan“ vzniklo ze starého skandinávského
slova „runa“ neboli „kouzlo“. Jeřáb je jedním z nejuctívanějších
stromů v celé severozápadní Evropě, jehož vážnost předstihovala
dokonce i vážnost buku a dubu. Toto prastaré uctívání jeřábu
se nejzřetelněji dochovalo ve Skotsku, kde tradice nedovoluje
používat dřevo, kůru, listy, či plody tohoto stromu k jiným než
posvátným účelům. Jeřábu se připisovala ochranná moc, zvláště
proti čarování a blesku. Na severu Británie se větévky jeřábu
přivazovaly nad chlévy, aby chránily dobytek, podobně i nade dveře
příbytků, k ochraně obyvatel před čáry a kouzly. Ve Strathspey
proháněli farmáři z téhož důvodu kozy kruhem z větviček jeřábu
a ve Walesu se jeřáb vysazoval na hřbitovy, aby chránil zesnulé.
Ženy ze Skotské vysočiny nosily věnce z jeřabin jako magickou
ochranu a věnčily jimi také rohy dobytka a krky vepřů, protože se
věřilo, že jeřabiny jsou zárukou zdraví a bezpečí. Do Irska podle
legendy přinesli jeřáb Danaové - předchůdci Keltů, ze Země ohňů.

V Irsku jim upadla jedna jeřabina na zem a na tomto místě zapustil
kořeny první jeřáb. Ten, kdo snědl jeho plody, nikdy nezestárl
a navždy žil v radosti.
A jedna přírodní zajímavost na závěr: Hruškojeřáb ouškatý - je
výsledkem mezirodového šlechtění a křížení hrušně s jeřábem
mukem. Plody dozrávají v polovině září a mají svéráznou, velmi
dobrou a příjemně sladkou chuť. Původ má hruškojeřáb v Alsasku
u dolnorýnského města Bollville, kde byl nalezen před rokem 1650
jako náhodný semenáč. Z tohoto semenáče se později vyšlechtil
nový ovocný druh.
Zdroje: http://www.lesycr.cz/media/tiskove-zpravy/Stranky/lesy-crstromem-roku-2013-je-jerab.aspx,
http://www.ekozahrady.com/jeraby.htm,
http://ovoce-zelenina.atlasrostlin.cz/jerab-ptaci,
http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2008080041

Seznam žadatelů, kterým byly
poskytnuty dotace města na
II. pololetí roku 2013
ORGANIZACE
ZŠ a gymnázium Vítkov, p.o.
Mateřská škola Vítkov
Základní umělecká škola Vítkov
ZŠ Vítkov, náměstí Jana Zajíce
Středisko volného času Vítkov, p.o.
Svaz postižených civil. chorobami
CANTES,o.s., skupina Opavsko
Český svaz včelařů, o.s., Vítkov
Sdruž. hasičů Čech…SDH Vítkov
Karate klub Vítkov
Sdružení stol. tenistů města Vítkova
Fotbal club Klokočov
TJ Sokol Klokočov
Český svaz chovatelů - ZO Vítkov
TJ Vítkov
CELKEM:

DOTACE v Kč
25 000
8 500
8 000
5 000
12 000
5 000
3 000
4 000
7 000
2 000
6 000
10 000
8 000
10 000
33 500
147.000
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Svoz objemového odpadu z domácností – říjen 2013
Přistavena
12.00 – 14.00 hod.

Odvezena
(v odpoledních hodinách)

Místo

4. 10. 2013

5. 10. 2013

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

7. 10. 2013

8. 10. 2013

hostinec U Berana
obchod Fučíkova – parkoviště
Fučíkova – pohostinství Váňa

8. 10. 2013

9. 10. 2013

Křivá ul. – naproti p. Zubíka
bytovka - ul. Těchanovická 889
Wolkerova ul. – Česká pošta, s.p.

9. 10. 2013

10. 10. 2013

Lesní ul. – u První Vítkovské, a.s.
Komenského ul. - kotelna u rybníka
Bezručova ul. – u parčíku

10. 10. 2013

11. 10. 2013

Wolkerova ul. – kotelna
Hřbitovní ul. – pod garážemi
Opavská ul. - naproti bazaru

11. 10. 2013

12. 10. 2013

Nové Těchanovice – autobusová zastávka
Podhradí – u obchodu + Nýtek
Podhradí – parkoviště u Sl. hotelu

14. 10. 2013

15. 10. 2013

Boženy Němcové
Budišovská ul. – autobusová zastávka
Budišovská ul. – sídliště (u kontejnerů)

15. 10. 2013

16. 10. 2013

Těchanovická ul. – u p. Bláhy
Bývalá obřadní síň – parkoviště
Úřad práce – parkoviště

16. 10. 2013

17. 10. 2013

Švermova – bytovky Vakusu
nádraží ČD
Selská ulice - u ﬁ rmy Rigó

18. 10. 2013

19. 10. 2013

Klokočov – u LDN
Klokočov - u hřbitova
Klokočov – u požární zbrojnice

21. 10. 2013

22. 10. 2013

Skřivánčí pole – SVČ Vítkov
Oderská – u p. Janíka
Oderská – servis p. Šromota

22. 10. 2013

23. 10. 2013

SBF parkoviště pro Opavská 16, 17, 18
Zahradní ul.
Skřivánčí pole – p. Gazdík

23. 10. 2013

24. 10. 2013

Garáž - p. Folovský
nemocnice - parkoviště
stará farma – váha

24. 10. 2013

25. 10. 2013

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkova 2013
26. 10. 2013 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních
částí města Vítkova mají možnost na čelo sběrného vozidla
odevzdat složky komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny,
zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky, mrazničky,
vyjeté motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie
a akumulátory, televizory

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 u obchodu

Harmonogram svozu:
08,00 – 08,30 hod.
08,45 – 09,15 hod.
09,30 – 10,00 hod.
10,15 – 10,45 hod.

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu. Občané
samotného města Vítkova mohou odevzdat nebezpečné složky
komunálního odpadu každou první sobotu v měsíci v době od 8,0011,00 hod. do sběrného dvora na Dělnické ul. č.p.705 ve Vítkově.
Zpracovala: Marie Králová – TS Vítkov

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN léčebna
Klokočov, zastávka u has. zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr
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Z Moravskoslezského kraje
Ve čtvrtek 19. září se konalo 6. zasedání Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje. Vzhledem k tomu, že se několik bodů
týkalo Vítkova a okolí, chtěla bych vás s některými z nich seznámit.
• Byla schválena dotace na úpravu Hasičské stanice ve Vítkově.
• Hasičským záchranným sborům v kraji (i Vítkovu) bude rozděleno
materiální vybavení.
• Městu Vítkov bude poskytnuta dotace na vybavení výstavní síně.
• Bude zahájena příprava projektu „Výsadba a obnova alejí
v MSK“, jehož součástí je i alej Vítkov – Klokočov.
• Odbor sociálních věcí koupí ve Vítkově byt 3+1 za účelem
vybudování chráněného bydlení.
• Zastupitelstvo kraje rozhodlo o převzetí budovy bývalé Základní
školy na Opavské ulici a o předání nemovitosti k hospodaření
organizaci Střední škola, Vítkov - Podhradí, příspěvková
organizace, Vítkov - Podhradí, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví

krajem vkladem práv do katastru nemovitostí.
• Schválilo pana Zdeňka Hegara novým členem výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
• Členové Zastupitelstva MSK byli seznámeni s ukončením činnosti
a zrušením organizace Gymnázia Vítkov, Komenského 145,
příspěvková organizace.
Zároveň se několik bodů týkalo našeho blízkého okolí – lyžařského
areálu v Guntramovicích, Větřkovic, Mikroregionu Moravice
a Místní akční skupiny Opavsko, jejichž jsme členy.
Připravuje se rekonstrukce opěrných zdí na silnici Zálužné – Staré
Těchanovice a Budišov n. Bud. – Staré Oldřůvky.
Alena Grosová
členka Zastupitelstva MSK

Mějte přehled díky mobilu
Vlastníte novější mobilní telefon či tablet s fotoaparátem, s přístupem na internet a možností instalace aplikací? Znáte QR kódy? A víte,
že díky obojímu máte možnost získat informace?
Jistě už většina z vás někde v letáku, novinách či na plakátu zahlédla černobílý čtverec, který připomínal „rozsypaný čaj“. Jedná se
o QR kód, což je 2D čárový kód nesoucí informace. Těmi může být prakticky cokoliv –
webová adresa, telefonní číslo, vizitka, GPS souřadnice nebo obyčejný text. Při přístupu
k těmto informacím je potřebujete dekódovat, na což postačí vaše mobilní zařízení. Většina
současných přístrojů s operačními systémy umožňuje instalaci QR čtečky a během několika
vteřin již víte, co vám kód má sdělit.
Možná si říkáte, proč bychom měli „luštit“ nějaké kódy, když máme v telefonu internet a vše
si můžeme najít. To je samozřejmě pravda, ale někdy hledání té konkrétní situace nemusí být
zrovna rychlé. A dnes přece chceme vše vědět co nejdříve.
Proto se město Vítkov rozhodlo do plakátů a informačních materiálů tyto kódy umisťovat také.
A kam že vás navedou? Buď na vítkovské webové stránky, kde získáte další informace bez
zdlouhavého hledání, nebo vám nabídnou stažení dalších materiálů, třeba ve formátu PDF,
který si ve svém mobilním zařízení můžete kdykoliv otevřít. Město Vítkov by rádo využilo tyto
kódy do budoucna i při turistických akcích - propojením s navigací nebo nově vznikajícím
turistickým průvodcem.
Pokud vás tato možnost zaujala, ale nevíte si rady se svým mobilem či tabletem, pracovníci
oddělení kultury MěÚ Vítkov vám ochotně poradí.

Jasanová alej
Vítkov – Klokočov
Alej podél silnice z Vítkova do Klokočova je viditelná z města
i z okolí. Alej je registrována orgánem ochrany přírody jako
významný krajinný prvek. Kromě funkce krajinoestetické plní
i funkci ekologickou a chrání komunikaci proti nárazovým větrům,
závějím sněhu, v mlze a za tmy je navigačním bodem.
Vlastníkem silnice i jasanové aleje je Moravskoslezský kraj,
správu nemovitostí ve vlastnictví kraje zajišťuje Správa silnic
Moravskoslezského kraje.
V letech 2008 a 2009 byla část aleje ošetřena - jednalo se o úsek
z Vítkova přibližně k lesíku po levé straně cesty. V ošetření se dále
nepokračovalo z důvodu nedostatku ﬁnančních prostředků.
Na základě podnětů a stížností občanů na špatný stav
stromů a ohrožení bezpečnosti na silnici zajistila Správa silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Opava, v letošním roce
odborné posouzení stavu všech stromů v aleji.
Bylo zjištěno, že v aleji roste 290 stromů, jasany ztepilé a jasany
úzkolisté. Jsou mezi nimi stromy vitální, zdravé nebo jen málo
poškozené i poškozené, ale stále pro dohlednou dobu perspektivní.
Další skupinu tvoří stromy poškozené a proschlé, které je třeba

sledovat, a stromy suché a výrazně poškozené, jejichž stav
vyžaduje likvidaci v nejbližší době nebo ihned.
Ke zlepšení zdravotního stavu dřevin a zajištění bezpečnosti na
silnici bylo v aleji doporučeno kácení 34 jasanů a navržen ořez
suchých větví, pahýlů a úpravy korun.
O vydání povolení ke kácení 34 jasanů již správa silnic požádala.
V současné době probíhá v této věci správní řízení.
Ošetření a kácení stromů v aleji bude prováděno postupně podle
stupně naléhavosti a ﬁnančních možností organizace.
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NOVÁ SLUŽBA PRO PODNIKATELE A FIRMY
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska připravilo pro
podnikatele a ﬁrmy novou službu, v rámci které bude zájemcům
poskytnuto právní poradenství při vytvoření nových obchodních
podmínek, případně kontrola stávajících obchodních podmínek.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska nedoporučuje
kopírovat obchodní podmínky konkurence, ale doporučuje být
originální a hlavně při tvorbě nových obchodních podmínek mít
oporu v právu. Obchodní podmínky jsou základem podnikání.
Blíží se účinnost nového občanského zákoníku a bude potřeba,
aby všichni podnikatelé a ﬁrmy zrevidovali své obchodní podmínky
a přizpůsobili je nové právní úpravě.
SOS MaS provede revizi obchodních podmínek tak, aby byly
v souladu s aktuálním zněním nového občanského zákoníku.
V případě akceptace navrhovaných řešení a po závěrečné kontrole
bude zájemcům uděleno osvědčení s nově vytvořeným logem OK
Obchodní podmínky, které je registrováno u Úřadu průmyslového
vlastnictví.
Právník sdružení, Ing. Mgr. Horáková k tomu dodává: „Naše OK
logo sdělí zákazníkům, že se podnikatel nebo ﬁrma chová vůči

spotřebitelům v souladu se zákonem, obchodními podmínkami
a dokonce i v souladu s dobrými mravy.
Umístěním loga OK obchodní podmínky na webových stránkách
či v kamenném obchodě bude ﬁrma deklarovat nejen to, že jsou
její obchodní podmínky v souladu s platným právem a dobrými
mravy, ale také svůj prozákaznický přístup k podnikání, což může
znamenat významnou konkurenční výhodu“.
Zákazníkům pak přináší logo OK obchodní podmínky jistotu,
že obchodní podmínky dané ﬁrmy jsou v souladu se zákonem
a usnadňuje jim tak orientaci na trhu.
Osvědčení bude uděleno na časově omezenou dobu s možností
obnovení po předchozí kontrole aktuálního stavu obchodních
podmínek a jejich relevance s aktuálně účinnou právní úpravou.
Společným cílem Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
a prodávajících je spokojený spotřebitel - zákazník!
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, tel/fax: 596 111
252, mobil: 608 722 582, email: ostrava@sos-msk.cz

Mistrovství Evropy mažoretek

30. srpna se vítkovské mažoretky vydaly do Brna, kde na ně
čekal vrchol sezony - Mistrovství Evropy. Pořadatelem akce byla
asociace EMA (Evropsaká asociace mažoretek), do níž děvčata
z Vítkova patří.
Po slavnostním zahájení Mistrovství Evropy na brněnském
výstavišti a průvodu účastníků jsme se začaly připravovat na
vlastní vystoupení. Míšino a Katčino duo dopadlo ke všeobecné
spokojenosti. Netrvalo dlouho a také naši skladbu uzavřela
závěrečná póza. Vysloužily jsme si pochvalu trenérek a šly fandit
dalším vystupujícím týmům.
Na nedělní program nás přijeli podpořit téměř všichni naši rodiče.
Když už jsme čekaly opět na startovní čáře, rozhodli se rozhodčí,
že si dají pauzu, a tak jsme již v základním postoji čekaly několik
minut. To na klidu nepřidalo, ale při vystoupení jsme si užívaly
skvělou atmosféru, kterou pro nás připravili fandící rodiče.
Skončily jsme 11., ale možná se poštěstí další rok. Co se týká
českých týmů, byly jsme 2., takže v tomto směru jsme byly
spokojené.
Mistrovství jsme si užily všechny, nejvíce asi ty, pro které toto
mistrovství znamenalo také poslední akci s mažoretkami, neboť je
v následujícím roce čeká maturita. Městu Vítkov patří poděkování
za ﬁnanční příspěvek, díky němuž jsme se mohly mistrovství
zúčasnit.
Olga Jüstelová

U příležitosti konání „Týdne
sociálních služeb ČR“ vás
srdečně zveme 8. října 2013
k návštěvě Domova Vítkov
Program:
08.00 – 10.00
10.00 – 12.00
13.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Pečení frgálů
Výtvarná dílna – výroba látkových ptáků a
dárkových tašek
Výtvarná dílna – výroba látkových ptáků,
míčků a růží z listí
Pěvecké vystoupení domovského sboru
„SLUNEČNICE“
Malé občerstvení – frgál, káva, čaj
Posezení u cimbálové muziky s tanečním
vystoupením skupiny „ISCHIAS“

Na vaši návštěvu se těší uživatelé a zaměstnanci Domova
Vítkov, příspěvková organizace.

S p o rt

ŘÍJEN 2013

STRANA 9

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Ve dnech 6. - 7. září 2013 proběhlo v Praze celorepublikové
ﬁnále OVOV. Z osobních a sportovních důvodů jsem byl na
této akci přítomen, Vítkov byl zastoupen žákem ZŠ Komenská,
Vítkov - Stanislavem Brožkem. Doufám, že nejen za sebe mohu
hovořit o naprosto úžasné sportovní akci, kde byly vidět nejen
vynikající sportovní výkony, ale také celá plejáda osobností
československého a českého sportu - namátkou pánové Dalert
(cyklistika), Mácha (zápas), Kůrka (střelba), hvězdy atletického
nebe – Kašpárková, Dvořák, Změlík, Šebrle, vyjmenovat všechny
by zřejmě vydalo na zvláštní přílohu Vítkovského zpravodaje. Punc
výjimečnosti dala ﬁnále OVOV přítomnost sportovních legend paní Čáslavské a paní Zátopkové. Když se přidaly výkony, a to
nejen sportovní, dvojice Kohák, Pavlásek (známí z reklamy na
nejmenovaného mobilního operátora), to vše s komentářem pánů
Smetany (ČT) a nestora sportovních přenosů Štěpána Škorpila,
lze hovořit o jedinečné sportovní akci. Je skutečně potěšující, že
do ﬁnále se dostal (do OVOV se zapojilo 39.000 žáků z ČR) kluk
z Vítkova. Domnívám se, že jde o skutečně výjimečný sportovní
výkon, který by zcela určitě neměl zůstat zapomenut, protože být
19. v republice (celkové konečné umístění) je víc než výborný
výsledek. Je nutno připomenout, že se nejednalo o jednu, ale
o deset zcela odlišných disciplín během dvou dnů. Věřím, že
Standa Brožek byl prvním, ale určitě ne posledním ﬁnalistou, a že
ve Vítkově lze udělat podmínky pro růst jeho následovníků.
Pro mne bylo ﬁnále i silně inspirativní, u kávičky v přítomnosti
světové rekordmanky Jarmily Kratochvílové. Sport ve Vítkově si
v roce 2015 připomene 90 let trvání a mým osobním přáním je při
této příležitosti některé z uvedených osobností přivítat ve Vítkově.
Celé ﬁnále na Strahově zakončila desetibojařská exhibice
osobností se zajímavými výsledky. Napadlo mě, jak by to dopadlo
ve Vítkově? Takže příští rok je výzvou, doufám, že nejen pro mne.

Pro motivaci několik výsledků:
60 m – Šebrle 7,74 sec, Standa 8,24
Dálka – Změlík 628 cm, Standa 5,42
Míček – Gawlas (senátor) 47,5 m, Standa 58
Sed,leh – Červíček (policejní prezident) 28, Standa 70
... a vy?
Sportu zdar
Josef Jakubec
místopředseda TJ Vítkov

TJ V ít k o v – r o zlo so ván í m u žů a dorostu
n a říjen a listo p ad
5. 10. 2013 So

15:30 TJ Ludgeřovice

A

venku

6. 10. 2013 Ne

15:30 TJ Sokol Chvalíkovice

B

venku

6. 10. 2013 Ne

13:15 SK Meteor Strahovice

D

venku

12. 10. 2013 So

15:30 TJ Sokol Kozmice

A

doma

13. 10. 2013 Ne

15:30 TJ Spartak Budišov n/B

B

doma

D

doma

13. 10. 2013 Ne

TJ Spartak Budišov n. B.

20. 10. 2013 Ne

15:00 TJ Sokol Markvartovice

A

venku

19. 10. 2013 So

15:00 SK Nové Sedlice

B

venku

19. 10. 2013 So

10:00 FK AVÍZO Město Albrechtice

D

venku

26. 10. 2013 So

15:00 FK Bolatice

A

doma

27. 10. 2013 Ne

15:00 TJ Vítěz Březová

B

doma

D

doma

27. 10. 2013 Ne

TJ Klimkovice

3. 11. 2013 Ne

14:30 TJ Slavia Píšť

A

venku

3. 11. 2013 Ne

14:30 TJ Sokol Holasovice

B

venku

3. 11. 2013 Ne

12:00 FK SK Polanka

D

venku

14:00 TJ Sokol Slavkov

A

venku

10. 11. 2013 Ne
9. 11. 2013 So
9. 11. 2013 So

14:00 TJ Sokol Slavkov „B“
15:00 ??

A-muži A, B-muži B, D- dorost

TJ Hradec nad Moravicí

B

venku

D

venku

Dětský domov a Školní jídelna,
Melč 4, p.o. pořádá

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
ANEB ŽIVOT
NA ZÁMKU
16. 10. 2013 od 10 do 16 hodin.
Pro hosty bude připraveno malé
občerstvení, kulturní program a
tvořivé dílny

STRANA 10

Š k o l s tv í

ŘÍJEN 2013

Z života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Adaptační kurz 2013

Kadeřnický salon ve Vítkově

Adaptační kurz je výbornou příležitostí, jak nenásilnou a zábavnou
formou stmelit nový kolektiv žáků, kteří přicházejí po absolvování
základní školy na nové působiště. Kurz slouží k tomu, aby se
noví spolužáci vzájemně oťukali mezi sebou a navázali kontakt
s třídními učiteli i učiteli odborného výcviku. I pro učitele je snadnější
poznat učně 1. ročníku v přírodě, při hře a neformální besedě
než v lavicích. Přechod na jiný typ školy, poznávání neznámého
prostředí i vrstevníků nemusí být proto pro mládež tak stresující,
seznámí se rychleji, dříve si porozumí, lépe se začlení do třídy
a nacházejí pevné místo v nově vznikajícím kolektivu.
Na Střední škole ve Vítkově-Podhradí mají adaptační kurzy více
než desetiletou tradici. V letošním školním roce proběhl 4. 9. 2013
pouze jednodenní kurz v prostorách letního tábora Spálovský
mlýn, kde souběžně probíhal také adaptační kurz žáků Střední
školy v Odrách.
Údolí řeky Odry přivítalo účastníky velkým chladem, to ve
Vítkově bylo rozhodně tepleji. Ale pravdou je, že během hodiny
při sportování bylo horko i těm největším zimomřivcům. Nejdříve
si však žáci mohli prohlédnout památné poutní místo Panna
Maria ve skále. Po příchodu do tábora proběhla první část kurzu
v režii třídních učitelů – seznamovací hry a beseda o vybraném
učňovském oboru. Po přestávce se chlapci vrhli na fotbalový míč,
poté proběhl zápas v odbíjené a někteří se věnovali stolnímu tenisu
v budově tábora.
Slunce, které po chladném ránu vysvitlo, doprovázelo naše žáky
i v další části dne, jež byla věnována turistice. Zpáteční cesta
vedla pěšky vrchy, lesem i rozlehlými klokočovskými pláněmi až
do jedenáct kilometrů vzdáleného Vítkova. I přes náročné stoupání
přetrvávala veselá nálada, včetně přestávky k občerstvení
v Klokočově.
Stručně shrnuto: cíl byl splněn. Skupina žáků prolomila prvotní
vzájemné bariéry ostychu a učitelé si udělali počáteční obrázek
o dětech, se kterými budou následující tři roky pracovat.

Také v letošním školním roce nabízíme služby našich kadeřnic
a kadeřníků v prostorách školního kadeřnictví na Oderské ulici ve
Vítkově, kde probíhá výuka odborného výcviku tohoto učebního
oboru. Zájemci o nový účes z řad veřejnosti se mohou dostavit
v těchto otevíracích dobách:
- Sudý kalendářní týden: od 8.00 do 14.00 hod.
- Lichý kalendářní týden: od 7.00 do 18.00 hod.

Školní autoservis na Podhradí
V areálu střední školy na Podhradí si ve školním autoservisu
mohou zájemci nechat opravit svůj automobil, přezout pneumatiky
před zimní sezonou, změřit emise, či připravit vozidlo na STK každý
pracovní den v době od 7.00 do 13.30 hod. Věnovat se jim budou
žáci oboru mechanik opravář motorových vozidel a oboru karosář
pod odborným dohledem zkušených učitelů odborného výcviku.

SVČ Vítkov hodnotí …
Poslední srpen každého roku je dnem, kdy pro střediska volných časů a domy dětí a mládeže v celé ČR „konečně“ končí školní rok
a současně „konečně“ začínají nový. Je to den, kdy začínáme rekapitulovat naši celoroční školskou a volnočasovou činnost. Jaká tedy
byla? Hodnocení nechám na vás…
Do 32 kroužků docházelo pravidelně 321 dětí, příležitostných akcí jsme uspořádali 505 s celkovým počtem 17.883 účastníků, do činnosti
a další zájmové činnosti konané mimo místo SVČ se zapojilo celkem 366 účastníků.
Na nový školní rok máme v nabídce 42 zájmových kroužků a doufáme, že sloučení dvou základních škol a gymnázia přinese
v rekapitulacích dalších školních roků jen rostoucí čísla.
Šárka Medunová, ředitelka SVČ Vítkov, p.o.
8. 11. 2013

SNOW FILM FEST
... večer plný špičkových ﬁlmů!
... sníh, led, adrenalin!
... extrémní lyžování, zimní
lezení, snowkiting, skialpinismus
a další zimní šílenosti!
Promítáme od 16 hodin v nově
zrekonstruovaných
prostorách
NZDM Tunnel v 1. patře
Kulturního domu ve Vítkově
(bývalý
Night
Club),
více
informací na www.SnowFilmFest.
cz. Bar s občerstvením bude k
dispozici. Vstupné: 20 Kč
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Simply You Pharmaceuticals a. s.
Výrobce a distributor kvalitních doplňků stravy
a farma-kosmetiky, jedna z nejvýznamnějších
společností na trhu, dodávající své produkty výhradně
do lékáren.
Hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

Telefonní operátor – Telefonista/ka
Náplň práce:
- telefonické oslovování stávajících a nových zákazníků –
zejména lékáren
- nabízení produktů a služeb společnosti – zajišťování
telefonních objednávek
- administrativní činnost spojená s prací v call centru
- řešení situací spojených s reklamacemi
- průzkum trhu, pravidelný reporting
- zákaznická podpora on-line projektů
Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- výborné komunikační schopnosti
- zkušenost z oblasti komunikace a prodeje po telefonu
(není podmínkou!)
- spolehlivost, zodpovědnost
- znalost práce na PC (excel!)
- zvládání konﬂiktních situací po telefonu
- příjemné a asertivní vystupování
- pozitivní přístup k práci
Nabízíme:
- zajímavou práci u farmaceutické společnosti
- komplexní zaškolení
- práci v perspektivním oboru (farmacie)
- mladý a profesionální kolektiv
- atraktivní odměnu, v závislosti na přístupu a výsledcích

ŘEZNICTVÍ
KUŘECÍ A KRŮTÍ MASO

Typ pracovního poměru:
- trvalý pracovní poměr
Nástup:
- dohodou
Hlavní provozovna: (provozovna call centra) Vítkov,
Oderská 2, okres Opava

na autobusovém nádraží ve Vítkově

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj
strukturovaný životopis a motivační dopis na simona.
balcarova@simply-you.eu.

oznamuje změnu prodejní doby:

Simply You Pharmaceuticals a. s.
IČ: 25385381, DIČ: CZ25385381
Sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
Ofﬁce a doručovací adresa: Oderská 2, 749 01 Vítkov
tel.: 556 688 678, www.simply-you.cz

Pondělí - Pátek
od 7.00 do 18.00 hodin
Sobota
od 7.00 do 10.30 hodin
Velký výběr kuřecího a krůtího masa za
nejlepší ceny.
Výborné výrobky z drůbežího masa.

Těšíme se na vaši návštěvu

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Vítkov Mgr. Miluše Špoková
děkuje touto cestou ﬁrmě SEVEN SPORT s.r.o, (jmenovitě
panu Romanu Košťálovi) za sponzorský dar.
Tři dětské trampolíny jsou umístěny v hernách mateřských
škol.
Děkujeme.
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Základní škola a gymnázium Vítkov

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“
je spoluﬁnancovaný z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Letošní školní rok zahájili učitelé Základní školy a gymnázia Vítkov další aktivitou z dvouletého projektu „Kuk aneb objevujeme
česká a slovenská zákoutí“. Ve dnech 21. – 23. srpna jsme se vydali za svými slovenskými kolegy z partnerské Základní školy
ve Vrbovém. Setkání pedagogů probíhalo v nádherném prostředí v Bzincích
pod Javorinou. Krásná příroda Bílých Karpat lákala k turistickým vycházkám.
Vystoupali jsme na horu Velká Javorina na moravsko-slovenském pomezí
a navštívili jsme také impozantní Trenčianský hrad. Protože se blížil přípravný
týden, pustili jsme se také do práce. Proběhla zasedání předmětových komisí,
kde zástupci jednotlivých předmětů diskutovali nad výukou. Dohodli jsme se
na společné přípravě kalendáře na téma Pohádkové bytosti a vypracovali jsme
program společných videokonferencí, jež započaly již v minulém školním roce
v učebnách, které z grantu k tomuto účelu vznikly na obou základních školách.
Zaměřili jsme se především na nové metody a formy práce a společně jsme
připravovali další aktivity, kterých se zúčastní žáci našich partnerských škol.
Žáci se tedy mohou těšit na zářijové Putování po hradech a zámcích v okolí řeky
Moravice, únorovou Lyžařskou školičku na Malé Morávce a květnové Putování
po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu. Setkání pedagogů se opravdu vydařilo
a věříme, že i žáci naší školy se už těší na své slovenské kamarády.

„VODA PRO ŽIVOT“ WORKSHOP VE VÍTKOVĚ A V KALETÁCH
V rámci projektu „Voda pro život“, který je spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se od dubna do června uskutečnilo
pět aktivit s daným námětem. Žáci se během čtyř dnů zaměřili na to, odkud se voda bere, na prameny řek, léčivé prameny, zadržování
vody, úpravu vody, její distribuci, čištění vody, využití vody i nebezpečí, které voda přináší. Po skončení každé akce žáci vypracovali
powerpointové prezentace a portfolia. V měsíci říjnu proběhnou dva workshopy, jeden ve Vítkově a druhý v Kaletách, kterých se zúčastní
žáci partnerských škol a na kterých budou představeny prezentace a fotograﬁe z jednotlivých aktivit i ostatním žákům škol. Součástí
workshopů bude také „Vodní raut“ – ochutnávka různých druhů minerálních vod dostupných na našem trhu. Prezentujícím žákům bude
odměnou pobyt v aquaparku v Tarnowskich Górach.
Jana Kravčíková
koordinátor projektu
Tento projekt je spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Překračujeme hranice“

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace vás srdečně zve v rámci 20. výročí česko-polské spolupráce
a mikroprojektu

DĚJINY UMĚNÍ JINAK
na vernisáž výstavy žákovských prací v pátek 11. října 2013
ve výstavní síni KD Vítkov v 16 hodin s hudebním doprovodem Jazzového tria Adély Tomanové
Výstava potrvá do konce října.
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013, projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03552, název
mikroprojektu „Dějiny umění jinak“
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Slavnostní imatrikulace nových studentů
V pondělí 2. září 2013 proběhl na MÚ ve Vítkově vůbec poprvé
v dějinách školy slavnostní obřad imatrikulace, při němž byli uvedeni
do svých nových rolí žáci prvních ročníků čtyřletého a osmiletého
studia gymnázia Základní školy a gymnázia Vítkov. Slavnostního
aktu se vedle žáků a jejich rodičů zúčastnili představitelé města,
vedení školy a příslušní vyučující obou tříd. Vydařená akce by
měla zahájit novou tradici v dějinách školy.

jsem byla poctěna tím, že jsem mohla přečíst „slib žáka“. Doufám,
že si jej všichni mí spolužáci vzali k srdci stejně jako já.“
Petra Švecová
kvinta

Mgr. Milena Mačáková
třídní učitelka primy
„Bezesporu to byla jedinečná událost, na úrovni. Všichni jsme byli
napjatí a nervózní, protože imatrikulace je běžnější na vysokých
školách, nikoli gymnáziích. Mohu ovšem za celou třídu říci, že jsme
si to užili. Báli jsme se trapných situací, jako například zakopnutí,
či uklouznutí, ale nic takového se naštěstí nestalo a myslím si, že
jsme si všichni oddychli. Pan učitel Ambrož nám říkal, že až příště
půjdeme stejnou cestou, jakou jsme šli dnes na městském úřadě,
budeme se s naší školou loučit, protože nám budou předána
maturitní vysvědčení. Do té chvíle jsem si to neuvědomila, ale měl
pravdu, imatrikulací jsme začali jakousi pomyslnou cestu, vedoucí
k dospělosti. Abych řekla pravdu, nedokáži si představit lepší start
do nového školního roku a začátku čtyřletého snažení. Zároveň

EXPEDICE TIS
Na začátku letošních prázdnin jsem se rozhodl připojit k „Expedici
TIS“, která je jednou z aktivit „Talnetu“, projektu Národního institutu
dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
založeném na individuálním přístupu k nadaným žákům v oblasti
přírodních věd, technických disciplín a matematiky, ale také žákům
humanitně založeným. Expedice nabízela mladým badatelům
možnost účastnit se různých vědeckých činností.
Samotné expedici předcházela online příprava, kde se badatelé
věnovali svému tématu a hlavně přípravě do terénu. Já jsem se
přidal do sekce antropologie, kterou vedla zkušená antropoložka
Mgr. Petra Beran-Cimbůrková, Ph.D.
Po příjezdu do Biskoupek v okrese Rokycany, kde měla naše
expedice základnu, jsem na vlastní kůži okusil práci antropologa,
a to na pravých lidských ostatcích. Začali jsme simulací nálezové
situace, kdy jsme daný objekt dokumentovali jak fotograﬁcky,
tak i přesným zakreslením na milimetrový papír. Následně jsme
přikročili k mytí, což je zvláště při práci se starým kosterním
materiálem velmi obtížné. Po usušení jsme se dali do lepení kostí,
zhodnotili jsme celkový stav a začali určovat věk, pohlaví, výšku
a případně i choroby či příčinu smrti zkoumané osoby, pokud se
dala z daného kosterního materiálu vyčíst. Měl jsem také možnost
zkoumat ostatky žárového hrobu, u kterých jsem určoval teplotu
spálení.
Samotná antropologie ovšem nebyla jediná naše badatelská
činnost. Se svým garantem jsem například prováděl dotazníková
šetření k povědomí obyvatel o archeologických nálezech v regionu,
díky čemuž se nám během dvou hodin povedlo hluboko proniknout

do života obce. Výsledky zkoumání spolu s údaji z archeologických
databází hodláme podat jako jeden z mnoha podnětů expedice
k plánované naučné stezce v oblasti Radnicka.
Týden věnovaný vědě uběhl sice velmi rychle, ale získané
zkušenosti jsou skutečně k nezaplacení. A jelikož jsme byli
součástí Expedice TIS, dostal každý účastník na konci za svou
snahu a badatelské úsilí malý stromeček tisu, jako pozornost od
organizátorů.
Vít Mužík
sexta

ÚSPĚCH ŽÁKA ŠKOLY
Žáci naší školy se pravidelně v rámci environmentální výchovy účastní řady soutěží. Klub ekologické výchovy v Praze ve spolupráci se
Zeleným křížem ČR a sekretariátem České komise pro UNESCO vyhlásil v minulém školním roce XVI. ročník celostátní výtvarné soutěže
a XI. ročník literární soutěže VODA PRO ŽIVOT. Žák 5. ročníku Jan Gazdík se umístil v literární soutěži na krásném 3. místě se svou
básní VODA. Cenu převzal na slavnostním vyhlášení vítězů této soutěže 18. září 2013 na ministerstvu zahraničních věcí v Černínském
paláci v Praze. Součástí slavnostního předání byla také prohlídka prostor Černínského paláce.
Kateřina Grománková
koordinátorka EVVO
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Nabízíme
ZIMNÍ PNEUMATIKY
za akční ceny!
Štěpán Hutník s.r.o. Budišovská 908, Vítkov,
tel. 556 301 301, 721 177 177

http://www.stepan-hutnik.cz
Najdete nás také na Facebooku (www.facebook.com/stepanhutnik)
Ceník zimních pneumatik pro sezonu 2013/2014

pneu 205/55 R 16 WR D3 91H Nokian

2 188 Kč

Pneumatiky osobní

pneu 205/60 R 16 92H Alpin A 4 GRNX Michelin

2 719 Kč

Název

cena s DPH

pneu 215/60 R 16 Eskimo HP 99H Sava

2 225 Kč

pneu 165/70 R 13 Eskimo S3 +79T Sava

885 Kč

pneu 225/45 R 17 XL 94H WR D3 Nokian

3 330 Kč

pneu 165/70 R 13 Polaris 3 79T Barum zimní

836 Kč

pneu 205/55 R16 Eskimo S3+ 91T Sava

1 765 Kč

pneu 165/70 R 13 Winter G-Max8 79T BF Goodriche

613 Kč

Pneumatiky dodávkové

pneu 165/70 R 14 Polaris 3 81T Barum

974 Kč

pneu 215/60 R 16C 103T VancoWinter 2 Continental

3 646 Kč

pneu 165/70 R 14 Eskimo S3+ 81T Sava

996 Kč

pneu 215/75 R 16 C WR C Cargo 116/114S Nokian

3 144 Kč

pneu 165/70 R 14 W+(W) 81T Nokian

1 084 Kč

pneu 225/65 R 16 C 112R RW 06 Hankook

3 213 Kč

pneu 165/70 R 14 W442 81T Hankook

1 062 Kč

pneu 235/65 R 16 C RW06 113/115R Hankook

3 380 Kč

pneu 235/65 R 16C WR C Cargo 121/119R Nokian

3 925 Kč

pneu 165/70 R 14 Winter G 81T Goodrich

719 Kč

pneu 175/65 R 14 82T W+(W) Nokian

1 155 Kč

pneu 175/65 R 14 82T W442 Hankook

1 099 Kč

pneu 175/65 R 14 Eskimo S3+ 82T Sava

1 018 Kč

Ceny platí do vyprodání zásob.

Ceník plechových kol 2013
cena s
DPH

pneu 175/65 R 14 Polaris 3 82T Barum

996 Kč

Číslo disku

pneu 175/65 R 14 Winter G-Max 82T BF Goodriche

764 Kč

.R1399.5210.6Q0601027R03C SKODA FABIA

5Jx14

710 Kč

pneu 175/70 R 13 Polaris 3 zimní Barum

932 Kč

.R1672.7250.6Q7601027B03C SKODA
ROOMSTER

6Jx14

740 Kč

.R1200.7280.6Q0601027P03C SKODA FABIA

6Jx14

780 Kč

.R1519.8000.6Q0601027M03C SKODA FABIA

6Jx15

790 Kč

.R1229.8380.1J0601027AB03C SKODA
OCTAVIA

6Jx15

790 Kč

.R1489.9165.1K0601027C03C SKODA
OCTAVIA

6Jx15

790 Kč

.R1492.9535.8P060102703C SKODA YETI

6Jx16

890 Kč

.R1491.9915.1K0601027K03C SKODA
OCTAVIA

6,5Jx16

990 Kč

.R1754.9257.3C0601027M03C SKODA
SUPERB

7Jx16

950 Kč

.R1361.9490.8D0601027A03C SKODA
SUPERB

6Jx16

950 Kč

.R1414.9925.3B0601027F03C SKODA
SUPERB

7Jx16

1 200 Kč

pneu 185/60 R 14 82T Polaris 3 Barum

1 071 Kč

pneu 185/60 R 14 Eskimo S3+ 82T Sava

1 105 Kč

pneu 185/60 R 14 W+(W) 82T Nokian

1 284 Kč

pneu 185/60 R 14 W442 82T Hankook

1 137 Kč

pneu 185/60 R 14 Winter G-Max 82T BF Goodriche

805 Kč

pneu 185/65 R 14 Eskimo S3+ 86T Sava

1 125 Kč

pneu 185/65 R 15 88T Polaris 3 Barum

1 146 Kč

pneu 185/65 R 15 Eskimo S3+ 88T Sava

1 169 Kč

pneu 195/55 R 15 Eskimo HP 85H Sava

1 634 Kč

pneu 195/65 R 15 91T Polaris 3 zimní Barum

1 127 Kč

pneu 195/65 R 15 91T ContiWinterCont. TS850
Continental

1 420 Kč

pneu 195/65 R 15 Eskimo S3+ 91T Sava

1 165 Kč

pneu 195/65 R 15 SP WS 3D 91T Dunlop

1 397 Kč

pneu 195/65 R 15 W442 91T Hankook

1 248 Kč

pneu 195/65 R 15 WR D3 91T Nokian

1 416 Kč

pneu 205/55 R 16 91T ContiWinterCont. TS 850
Continental

2 332 Kč

pneu 205/55 R 16 91T W442 Hankook

1 815 Kč

pneu 205/55 R 16 Polaris 3 91T Barum

1 654 Kč

pneu 205/55 R 16 W+(WR) 91T Nokian

1 950 Kč

pneu 205/55 R 16 Winter G-Max BF Goodriche

1 070 Kč

.R1345.9680.1J0601027AD03C SKODA
OCTAVIA

6,5Jx16

780 Kč

.R1829.6795.1S060102703C SKODA CITIGO

5Jx14

790 Kč

7755 SKODA Octavia III, Golf VII

6Jx15

850 Kč

8247 SKODA OCTAVIA III

6Jx16

950 Kč

8667 SKODA OCTAVIA III

6,5Jx16

950 Kč

Nabízíme také prodej technických plynů Messer Gas
a propan-butanů. Ceník propan-butanů: 2 kg - 91 Kč, 10 kg 375 Kč a 33 kg - 1 192 Kč s DPH.
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Rocková tečka za prázdninami

ZMĚNA LETNÍHO
A ZIMNÍHO ČASU

Závěr prázdnin se v Městské knihovně ve Vítkově nesl v rockovém
duchu. Místní amatérská skupina Speciál Band přilákala v pátek 30.
srpna 2013 na zahradu knihovny řadu svých fanoušků. V dobré náladě
a za krásného slunečného počasí se poslechový koncert ve večerních
hodinách proměnil v taneční show. Vítkovští se tímto v pořadí třetím
prázdninovým koncertem v knihovně stylově rozloučili s létem.

V České republice dochází dle dohody z roku 1996 ke
změně letního a zimního času takto:
Letní čas: Poslední neděle v březnu +1 hodina
Zimní čas: Poslední neděle v říjnu -1 hodina
Příští změna času proběhne v neděli 27. října 2013. Hodinky
si posuneme o jednu hodinu vzad - do standardního
časového pásma (hovorově zimní čas). Naším základním
časem je středoevropský čas - SEČ. V současnosti je
naším občanským časem tehdy, když není zaveden letní
čas.

ÚSPĚCH VE
VOLEJBALU
Každý rok se zaměstnanci Městského úřadu ve Vítkově
účastní turnaje v odbíjené mezi Městskými úřady. Ani
letošní rok nebyl výjimkou Tentokrát se turnaj konal
v Prostějově. Další družstva přijela z Hranic, Oder
a Přerova. Tým z Vítkova vyhrál 1. místo. Vidíte tedy, že
nejen úřadujeme, ale také sportujeme. Touto cestou chci
poděkovat za ochotu a obětavost všem spoluhráčům, kteří
pravidelně s námi jezdí za ochotu a obětavost.
Za tým Pavlína Bartošová

Moudrost podzimu
Anna Dudová
Nevysmívej se mi, strome,
nechci bydlet ve tvém domě,
z tebe všechna krása spadne,
nebylo by žití snadné.

Můj letokruh hodně skrývá,
různé ptactvo šťastné bývá,
listí spadne, zimu přečkám,
na jaře se listí dočkám.

Proč človíčku, proč naříkáš,
pročpak vlastně stále vzlykáš,
historii píši tomu,
kdo si sedne k mému stromu.

Měj rád teplo svého domu,
zvuky řeky, výhled z lomu,
vítr, déšť i lesa šumění,
jelení říje, srnek vábení.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
29. 10.
8.00 hod.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V ODRÁCH (jízdy na
kolech, koloběžkách a elektromobilech).
SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI V
SOKOLOVNĚ (hry s míčem).
Sraz v SVČ Vítkov. S sebou: sportovní
oblečení a obuv, celodenní stravu, pití,
pláštěnku, 90 Kč.

29. 10.
18.00 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz v SVČ Vítkov, s sebou lampión
V parku budeme hledat strašidýlka a
pohádkové postavičky.

30. 10.

PUTOVÁNÍ ZA VĚTRNÝMI MLÝNY A
ROZHLEDNAMI V MORAVSKOSLEZSKÉM
KRAJI I.
Odjezd autobusem z AN Vítkov v 8.45 hod.,

návrat v 15.30 hod., vhodné pro celou rodinu i
seniory! Navštívíme rozhlednu Šanci v
Jakubčovicích u Opavy a Bezručovu vyhlídku v
Hradci nad Moravicí a seznámíme se s historií,
která se s navštívenou vyhlídkou a rozhlednou
pojí. Cena: 60 Kč.
30. 10.
8.00 hod.

VÝLET ZA KOŇMI
Sraz v SVČ. Výlet do Klokočova ke koním s
prohlídkou stájí a projížďkou na koních.
Autodráha na TZ Klokočov a soutěže. S sebou:
sportovní oblečení a obuv, celodenní stravu,
pití, pláštěnku, 70,-Kč

STRANA 16

Nabí dka k u ltu rn í c h a k c í

ŘÍJEN 2013

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 31. 10.

VÝSTAVA KNIH NA TÉMA FENG-ŠUEJ
ANEB HARMONIE V ŽIVOTĚ
Vystavené knihy si čtenáři mohou zapůjčit.
Městská knihovna ve Vítkově

3. 10.
15.00 hod.

CYKLISTICKÝ VÝLET DO OKOLÍ VÍTKOVA
Sraz v SVČ Vítkov. S sebou: přilbu, svačinu,
pití, možnost zapůjčení kola i přilby.

3. 10.
17.00 hod.

AUSTRÁLIE
cestopisná přednáška Jiřího Máry.
Vstupné 20,- Kč
Městská knihovna ve Vítkově – multifunkční sál

4. – 5. 10.

SERIÁL MORAVA OPEN V JIHLAVĚ
Účast vítkovských automodelářů na závodě.
Akce SVČ Vítkov

5. 10.
9.00 – 11.30 h.

PODZIMNÍ SROCOVÁNÍ
Setkání maminek s dětmi.
Městská knihovna ve Vítkově

7. 10.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov

11. 10.
18.00 hod.

STRAŠIDELNÁ PÁRTY S PŘESPÁNÍM
A DISKOTÉKOU NA SVČ VÍTKOV
Zábavný rej masek na středisku, diskotéka,
stolní hry, večerní stezka odvahy, snídaně
zajištěna. S sebou: jídlo a pití na pátek,
spacák, pyžamo, hyg. pomůcky.
Cena: 80,- Kč. Odchod: v sobotu v 10,00 hod.

12. 10.
15.00 hod.

DRAKIÁDA
Zveme všechny děti a rodiče na Drakiádu,
která proběhne na louce u druhého Paveláku.
Budeme soutěžit o nejlépe létajícího draka.
Nejlepší soutěžící budou sladce odměněni.
S sebou draka a na sebe teplé oblečení.
Akce SVČ Vítkov

17. 10.
19.00 hod.

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

SETKÁNÍ S OLGOU KRUMLOVSKOU
Jak načerpat energii, zóny a prameny, zvířata a
tajemná místa, léčivé kameny, muzikoterapie,
aromaterapie, léčivé barvy, homeopatie, jóga
prstů.
Kulturní dům Vítkov

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
700 ks
10 / 2013
2. října 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

18. – 19. 10.

SERIÁL HONDA CUP V BRNĚ
Účast vítkovských automodelářů na závodě.
Akce SVČ Vítkov

22. 10.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
V KLOKOČOVĚ
Turistická ubytovna v Klokočově
Akce SVČ Vítkov

23. 10.
14.00 hod.

TURNAJ VE FLORBALU
Pro všechny kluky i holky, kteří rádi sportují.
Sraz v v tělocvičně gymnázia. S sebou:
sportovní oděv a obuv. Pro vítěze diplomy a pro
všechny sladká odměna.
Akce SVČ Vítkov

24. 10.
15.00 hod.

MALÝ CYKLISTA
Pro všechny děti, které si chtějí vyzkoušet svou
zdatnost při jízdě na kole. Po vyznačené trase
plnění různých úkolů z dopravní tematiky. Sraz
v parku. S sebou: správně vybavené kolo,
přilbu, případně zapůjčíme naše, nutno
předem nahlásit. Pro nejlepší cyklisty diplom a
sladká odměna.

29. 10.

ZÁJEZD DO AQUACENTRA V HRANICÍCH
PRO DĚTI A RODIČE
Děti můžete přivést už v 7.00 hod. do SVČ
Vítkov, nebo mohou přijít na vlak. nádraží v
9.45 hod. Příjezd je v 18.00 hod. S sebou:
plavky, ručník, pití, jídlo, 10 Kč na žeton do
šatny. Cena: 200 Kč, dospělí: 220 Kč. Přihlášky
ve Středisku volného času Vítkov nejpozději do
26.10.2013. Tel.: 553 038 200, mob.: 702 596
719.

6. 11.

KLUBOVÝ POŘAD V NETRADIČNÍM
SLOŽENÍ
Bohumil Klepl a Kamil Střihavka
Kulturní dům Vítkov

17. 11.
9.30 hod.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Pietní setkání u hrobu Jana Zajíce a pochod
údolím Moravice

19. 11.

VYHAZOVAČI
Divadelní představení Divadla Radka
Brzobohatého, Praha
Kulturní dům Vítkov

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH

Uzá v ě rk a p ří š tíh o č ís l a
je 1 8 . ří jn a 2 0 1 3 v 9 :0 0 h o d in

