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PŘEVZALI OCENĚNÍ

Slovo
starosty města
Jednou z pravomocí zastupitelstva města je rozhodování o nákupu
a prodeji nemovitostí. V bloku zpráv z finančního odboru se při každém zasedání zabýváme zejména prodejem pozemků. V drtivé většině tak reagujeme na žádosti našich občanů, majitelů rekreačních
objektů a jiných zájemců, kteří hodlají z nějakého důvodu odkoupit
od našeho města konkrétní pozemek. Protože se svým způsobem
jedná o nevratný krok, zvažujeme při prodeji všechny nám dostupné informace a fakta, které mohou mít vliv na naše rozhodování.
Zkoumáme tedy důvody uvedené žadatelem v žádosti. Dále nás zajímá, zda prodejem nebude ohrožen veřejný zájem, nebo na druhou
stranu, jestli je prodej v zájmu města. To se týká zejména pozemků,
které jsou určeny k podnikání. Při prodeji nám zákon ukládá zveřejnit
záměr o prodeji. Mohou se přihlásit další případní zájemci, ale také
nám mohou občané sdělit své názory pro či proti prodeji. Pokud se
prodávané pozemky nacházejí v místních částech, ptáme se také
na názor příslušného osadního výboru. Domnívám se, že při prodeji
mají zastupitelé dostatek informací, aby se mohli rozhodnout.
Více bych se chtěl věnovat nákupům pozemků. Město více pozemků prodává, než kupuje. Pozemky lze také získat směnou. I my
samozřejmě máme důvody, proč chceme některé pozemky koupit.
Důvodem je například získat pozemky, kde by bylo možno stavět
rodinné domky. Podle územního plánu je v našem městě několik lokalit, které jsou k tomuto účelu určeny. Bohužel jsou téměř všechny
ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob. Zájemcům o stavbu
rodinných domků nemůže město nabídnout žádný pozemek, proto
se intenzivně snažíme vhodné pozemky získat. Jednání s vlastníky nejsou jednoduchá. Neupínáme se však pouze k jedné lokalitě,
takže předpokládám, že v dohledné době budeme mít zájemcům co
nabídnout.
Dalším důvodem pro koupi pozemků je skutečnost, že je potřebujeme k výstavbě různých objektů. Abychom mohli vybudovat nové
parkoviště v Komenského ulici pod základní školou u autobusové
zastávky, musíme získat pozemky od Moravskoslezského kraje
a od státu. Už jsme podnikli z naší strany všechny potřebné kroky,
ale zejména jednání se státem jsou velice zdlouhavá. Jsem však
optimista a věřím tomu, že nejpozději o letních prázdninách bude
vybudováno.
Trochu teď odbočím, ale to, co chci napsat, má souvislost s parkovištěm v Komenského ulici u školy. Po jeho vybudování jsme chtěli
omezit vjezd osobních aut do areálu. Zejména ráno tam dochází
k mnoha situacím, které ohrožují žáky školy a jejich rodiče. Rada
rozhodla, že omezení vjezdu budeme realizovat již koncem března.
Omezení se nebude vztahovat na dopravní obsluhu a zaměstnance
školy. Bude také omezeno časově, a to od 7 do 10 hodin. Hlavním
důvodem je zvýšení dopravní bezpečnosti v areálu školy.
Další pozemek, o kterém v současné době jednáme s Moravskoslezským krajem, je parcela v Budišovské ulici naproti autobusové
zastávce. V současné době slouží jako parkoviště a mnozí občané
se na nás obracejí s dotazy, kdy dokončíme výstavbu chodníků. Pokud se nám podaří pozemek získat, je naším záměrem přesunout
sem autobusovou zastávku z náměstí a dobudovat potřebné chodníky.
Poslední lokalitou, kterou bych chtěl zmínit, je okolí „Rákosníčkova
hřiště“. Město vlastní zhruba polovinu travnaté plochy včetně hřiště.
Dalším velkým vlastníkem je Česká pošta, se kterou jsme zahájili jednání o převodu pozemků. Druhým vlastníkem je stát, přesněji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Předpokládáme, že se nám podaří v tomto roce všechny pozemky získat. V současné době nemáme konkrétní představu o jejich využití, ale jedná
se o pozemky v centru města, které bychom měli mít ve svém majetku, abychom mohli rozhodovat o jejich budoucím využití.
Pavel Smolka
starosta města

26. února převzal Tomáš Vítek z rukou starosty města
Vítkova Cenu Jana Zajíce.
V letošním roce byli nominováni na ocenění Cenou Jana Zajíce tři
žáci škol z Vítkova a okolí.
V 1. kategorii Erik Švidra za úspěchy v motokrosu a Tomáš Vítek
za úspěchy v cyklokrosu; ve 2. kategorii Lenka Bílková za úspěchy
v ekologických a dějepisných soutěžích.
Cena Jana Zajíce byla udělena letos pouze v 1. kategorii. Jejím držitelem je Tomáš Vítek, žák 8. ročníku Masarykovy základní a mateřské školy v Melči.
Tomáš má široké spektrum zájmů. Mezi jeho největší koníčky
však bezesporu patří sport. Je důležitou součástí hasičského týmu
v Mikolajicích, úspěchy však sklízí také v přespolním běhu, florbalu,
kopané, basketbalu, snowboardingu či lehké atletice a velmi intenzivně se v posledních letech věnuje cyklokrosu.
I když s tímto netradičním sportem začal Tomáš teprve v roce 2012,
několikrát již stanul na příčkách vítězů.
Za Tomášovými úspěchy stojí bezesporu také jeho rodiče. Jejich
podpora mu dodává energii a chuť do dalších závodů.
Jsme rádi a velmi si vážíme toho, že každoročně můžeme ocenit
úspěšné mladé lidi, kteří jsou příkladem pro své okolí nejen díky
svým úspěchům, ale také pro svůj čistý charakter, slušné a vstřícné
chování, pro svou píli a vytrvalost.
Srdečně Tomášovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních i studijních úspěchů.

DEN UČITELŮ
Rádi bychom vyjádřili obdiv všem učitelům a pedagogickým pracovníkům. Město Vítkov jim u příležitosti Dne učitelů, který si
připomínáme každým rokem 28. března, přeje mnoho zdraví,
spokojenosti, úspěchů a také sil v jejich nelehké práci.
Jako poděkování jsme pro ně připravili na 14. 3. 2016 v
KD Vítkov odpolední program s občerstvením a předáním
ocenění navrženým kandidátům. Všichni školští pracovníci
jsou srdečně zváni prostřednictvím zástupců svých škol.
Velice si jejich práce vážíme a přikládáme jí hluboký význam,
řečeno slovy Jana Ámose Komenského „Takový je příští věk, jak
jsou vychováváni příští jeho občané“

AKTUALITY
Z RADNICE
Z jednání rady města ze dne 2. 2. 2016.
Pravidelně vždy na začátku roku předkládají jednotlivé odbory a oddělení
MěÚ zprávy o své činnosti. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti oddělení dopravy a silničního hospodářství, odboru správních činnosti
a obecního živnostenského úřadu, odboru výstavby a územního plánování,
odboru vnitřní správy, oddělení kultury, odboru životního prostředí, odboru
sociálních věci, o činnosti na úseku školství a také zprávu o činnosti Městské policie Vítkov. V jednotlivých zprávách je zhodnocena práce za rok
2015, někdy také doplněna tabulkami a grafy. Tyto zprávy jsou následně
předloženy také zastupitelstvu města.
Radě města byl Technickými službami Vítkov p.o. předložen ke schválení
ceník prací pro město Vítkov včetně kalkulací z důvodu stanovení nových
tarifů zaměstnancům TS. Původní ceník totiž neřešil práce pro město konané o sobotách, nedělích a svátcích a dále došlo k navýšení o mzdové
náklady. Ceník byl schválen.
Dopravní komise, která je poradním orgánem rady města, předložila zprávu ze svého jednání ze dne 7. 1. 2016, se kterou rada souhlasila. V této
souvislosti rada města rozhodla, že dojde ke změně dopravního značení
v Selské ulici, a to tak, že od ulice Spojovací po ulici Těchanovickou bude
provoz obousměrný. Původní jednosměrný provoz zde totiž neplnil svůj
účel. Poté již bude možno např. ke knihovně přijet z obou stran. Také dojde
ke zprůjezdnění účelové komunikace ze strany ulice Selské na autobusové nádraží (kolem elektroservisu p. Štočka).
Technické služby Vítkov předložily radě města žádost o vydání souhlasu
s odprodejem majetku. Jedná se o nepojízdný automobil Škoda PickUp
1.9D r. v. 1999, automobilovou plošinu Avia A31 MP13-2, Peugeot Boxer
2.0D r. v. 2000, 2 ks vleček za traktor. Rada žádost schválila a uložila vyhlásit záměr na prodej tohoto majetku na webových stránkách a dalšími
vhodnými způsoby.

Městská
policie v lednu
Krátce před druhou hodinou odpolední 4. ledna byla hlídka
MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven v Opavské ulici,
kde mělo dojít ke krádeži láhve alkoholu a pokusu o přenesení přes pokladní zónu bez placení. Strážníci u 51letého muže
z Vítkova objevili celkem 2 láhve destilátu v hodnotě téměř
500 Kč. Muž uvedl, že alkohol odcizil z důvodu oslavy narozenin. Jelikož odcizené zboží bylo vráceno zpět neporušené
do prodeje, škoda na majetku nevznikla. Muž byl obviněn
z přestupku proti majetku, za který mu byla uložena bloková
pokuta 1.000 Kč.
Ve stejné provozovně byla 5. ledna krátce po dvanácté hodině polední přistižena při krádeži 53letá žena z Vítkova, která
se pokusila přes pokladní zónu přenést bez placení láhev
destilátu v hodnotě 154 Kč. Dalším případem krádeže zboží
se strážníci zabývali dne 27. ledna, kdy byl kolem půl druhé
odpoledne zadržen v prodejně v Budišovské ulici muž, který
se bez placení pokusil pronést přes pokladnu balení uzeného
v ceně 80 Kč. Strážníci v muži zjistili 68letého občana z Orlové. V obou případech strážníci vznesli obvinění z přestupku
proti majetku, které projednali v blokovém řízení.
Z přestupku proti majetku je podezřelý 55letý muž z Budišova
nad Budišovkou, kterého dne 4. ledna kolem druhé hodiny
odpoledne zjistila v chodbě jedné z budov na ulici Budišovská ve Vítkově přivolaná hlídka MP Vítkov. Muž byl nalezen
znečištěný a sedící na židli, přičemž byl zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky. Vzhledem ke skutečnosti,
že se strážníkům muže nepodařilo probrat, byla na místo přivolána RZS, která muže převzala k provedení dalších úkonů
a vyšetření. Škoda na majetku vznikla na židli, kterou majitelka označila za zcela zničenou. Věc byla po zdokumentování
ze strany MP Vítkov postoupena správnímu orgánu.
Kolem desáté hodiny ranní 27. ledna byla MP Vítkov požádána o součinnost se sociální pracovnicí MěÚ Vítkov, která
získala informaci, že jeden z žáků základní školy ve Vítkově
má u sebe přechovávat drogu, kterou měl nabízet i svým kamarádům. Strážníci za přítomnosti pracovníka vedení školy
a sociální pracovnice zjistili u teprve 14letého chlapce balíček
marihuany s příslušenstvím ke kouření. Věc byla po zdokumentování postoupena Policii ČR pro podezření z přestupku
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Oprava silnice
v Klokočově
Odbor životního prostředí předložil radě ke schválení návrh na poskytování
finančního příspěvku na kastraci koček a kocourů v roce 2016 z rozpočtu města. Rada návrh schálila, neboť se jedná se o preventivní opatření
k regulaci populace toulavých a opuštěných koček. V rozpočtu města je pro
rok 2016 vyčleněna částka 20.000 Kč.
Na základě žádosti Domova Vítkov, p.o. doporučila rada zastupitelstvu
města poskytnout zařízení dotaci ve výši 35 tisíc korun na zajištění sociální
služby. Dále pak rada rozhodla o neposkytnutí dotace Středisku rané péče
SPRP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/58 na poskytování služby rané
péče.
Byl vyhlášen pouze jeden záměr na pronájem pozemku, a to v katastru
obce Nové Těchanovice.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Správa silnic Moravskoslezského kraje zve občany
Klokočova ve středu 16. března od 16:00 hodin do
sokolovny v Klokočově k veřejnému projednání stavby „Oprava silnice III/44210 Klokočov – k léčebně“.
Přítomní budou seznámeni s rozsahem a technologií
opravy, předběžným termínem, způsobem realizace
a obecnými podmínkami, za kterých bude oprava provedena.
Projednání se zúčastní zástupci správy silnic, projektanta stavby a města Vítkova.

VÝSLEDKY ČINNOSTI POLICIE ČR,
OO VÍTKOV ZA ROK 2015, PRIORITY
ÚZEMNÍHO ODBORU OPAVA
Na základě oficiálních statistik kriminality, které byly v nedávné době zpracovány,
je rozdíl v objasněnosti případů na teritoriu
okresu Opava za uplynulé dva roky o více
než devět procent lepší. Jestliže za rok 2014
řešili policisté a kriminalisté územního odboru Policie České republiky v Opavě 3655
trestných činů, přičemž jich objasnili 1840,
což je 50,34 procent, vloni bylo sice toto číslo o 698 případů nižší (2957), ale celková
objasněnost činila 59,62 procent (tj. 1763
vyřešených případů).
V loňském roce, a to ve srovnání s předminulým rokem a s celoročními statistikami
dalších okresů Moravskoslezského kraje,
si opavští policisté vedli nejlépe a téměř se
tak vyrovnali na každoročním prvním místě
okresu Bruntál (v roce 2015 zde byla objasněnost 60,55 procent).
V rámci opavského okresu, kde je situováno
6 obvodních oddělení, mají za uplynulý rok
2015 nejlepší umístění vítkovští policisté.
Jsou tedy při objasňování trestné činnosti
první s objasněností 72,57 procent (v roce
2014 to bylo 60,41 procent a druhé místo za
Velkými Heralticemi). V potírání protiprávního jednání poté následují obvodní oddělení ve Velkých Heralticích s 67,95 procenty, Hradec nad Moravicí s 66,44 procenty
a Kravaře s 65,37 procenty. Hůře už je na
tom obvodní oddělení v Hlučíně s 57,63 procenty a Opava s 55,84 procenty.
Jednou z největších priorit nového vedení
územního odboru Policie České republiky v Opavě, které tvoří vedoucí plk. PhDr.
Bc. Petr Častulík a jeho zástupkyně plk.
Mgr. Natálie Pastuchová Orlová, se stala
drogová problematika. Pokud v roce 2014
bylo realizováno 52 případů přečinu nebo
zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy, tak v roce 2015 je toto číslo 81.
Opavští policisté a kriminalisté v roce 2015
na území Opavska objevili a zajistili 4 varny
pervitinu a 11 pěstíren konopí, oproti roku
2014, kdy čísla jsou v poměru 3 a 7. Na jednu stranu se vloni sice podařilo odhalit více
pěstíren a varen než v roce 2014, na druhou stranu jde však o známku toho, že tato
nelegální činnost je na území Opavska stále
hojně provozována.
Informace poskytl: por. Bc. René Černohorský, komisař, skupina tisku a prevence Opava

DROGOVÁ PROBLEMATIKA VE
VÍTKOVĚ A OKOLNÍCH OBCÍCH
Drogová problematika v současné době
není problémem jen našeho města a okolí, ale jedná se o celorepublikový fenomén.
Její potírání patří mezi hlavní priority vedení
územního odboru Policie České republiky
v Opavě, kde na této problematice pracují
tzv. toxi týmy. Někteří občané navenek věc
mohou vnímat tak, že se nic neděje, nebo
že je policie málo aktivní. Opak je však pravdou.
Například v otázce marihuany začátkem
prosince 2015 policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil
trestní stíhání 31letého muže z Budišova nad
Budišovkou jako obviněného ze spáchání
přečinu nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. V období minimálně od března roku
2013 do začátku listopadu 2015 v jednom
z rodinných domů v Budišově nad Budišovkou za pomocí speciálního hnojiva a při
pravidelné péči o pěstované rostliny (zastřihávání, pravidelná zálivka a hnojení), neoprávněně pěstoval rostliny konopí, přičemž
ve třech navazujících pěstebních cyklech
vypěstoval několik těchto rostlin a po usušení získal minimálně 80 gramů marihuany.
Opavská policejní komisařka již v létě loňského roku zahájila trestní stíhání 18letého
mladého muže z Vítkova pro obdobný přečin, neboť od konce roku 2014 do května
roku 2015 na různých místech ve Vítkově
poskytl minimálně ve 28 případech marihuanu za částku 100 či 200 korun nezletilému
místnímu chlapci. Ve stejné době však marihuanu zdarma či za úplatu předával nebo
prodával i dalším 3 nezletilcům a také dalším doposud neustanoveným osobám.
Při řešení problematiky pervitinu na konci
měsíce června 2015 opavský komisař služby kriminální policie a vyšetřování zahájil
trestní stíhání 36letého muže z Vítkova jako
obviněného ze spáchání zločinu nedovolené
výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, kterého se měl
dopustit tím, že od jarních měsíců roku 2013
do září 2014 v jedné z obcí na Velkoheralticku a ve Vítkově minimálně v 15 případech,
a to za pomocí laboratorního vybavení, chemikálií, prekurzorů a běžně dostupných domácích potřeb, vyráběl pervitin. Léčiva kupoval v Polsku nebo od překupníků v Ostravě.
Jak bylo dosavadním vyšetřováním zjištěno,
vyrobil množství pervitinu zjevně převyšující
150 gramů. Ten následně distribuoval dal-

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE VÍTKOV
Předpokládaný nástup: 1. 6. 2016
Podmínky: státní občanství ČR, ukončené střední vzdělání s maturitou, věk od 21 let, tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a,b zák.
č.553/91 Sb., o obecní policii), řidičský průkaz sk. B, uživatelská
znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.

ším osobám, a to jednak za finanční úplatu
a jednak za protislužbu různě odvedenou
prací, například výrobou kuchyňské linky.
Pervitin distribuoval nejméně 6 osobám, ale
tento počet zajisté vzroste.
Obdobného protiprávního jednání se dopustil také 27letý muž z Vítkova, obviněný rovněž ze spáchání výše uvedeného přečinu.
Ten od prosince roku 2013 do poloviny roku
2015 na územní města Vítkova neoprávněně poskytoval různé množství pervitinu minimálně 6 osobám za finanční úplatu od 100
do 500 korun. Mimo jiné také u lesa v blízkosti vítkovského rybníku Balaton zasadil
několik semen konopí, které pravidelně zaléval. Poté, co rostliny dosáhly potřebného
vzrůstu, sklidil je, usušil a sušinu marihuany
následně užil pro svou potřebu nebo ji poskytl dalším lidem.
Začátkem měsíce února letošního roku opavští kriminalisté řešili na Vítkovsku další případ drogové problematiky. Již od září loňského roku byl v prověřování případ nedovolené
výroby pervitinu a v těchto dnech si obvinění
ze shora uvedené trestné činnosti vyslechli
3 muži ročníků narození 1976, 1984 a 1988
z Opavska a z Karviné. Jak bylo doposud
zjištěno, nejstarší z nich minimálně od podzimu roku 2014 do prosince roku 2015 na
různých místech okresu Opava, převážně
však na Vítkovsku, opakovaně za pomocí laboratorního vybavení, chemikálií, prekurzorů, ale i běžně dostupných domácích potřeb,
ze kterých lze sestavit zařízení pro výrobu
pervitinu, neoprávněně vyráběl pervitin.
Minimálně ve 32 případech vyrobil pervitin
z léčiv s obsahem pseudoefedrinu, které zakoupil v Polsku. Takto získal přesně nezjištěné množství návykové látky o hmotnosti
více jak 300 gramů, kterou poté poskytoval
dalším dvěma obviněným mužům. Ti pervitin
prodali nejméně 20 opavským a vítkovským
osobám. Dvěma mužům za toto protiprávní
jednání hrozí trestní sazba od dvou do pěti
let nepodmíněného odnětí svobody a jsou
v současné chvíli umístěni ve vazbě vazební věznice, třetí z mužů je vyšetřován na
svobodě a hrozí mu trest odnětí svobody od
jednoho do pěti let.
Vzhledem k tomu, že považuji za nutné občany informovat o tom, co se v jejich městě
a okolí děje, požádal jsem pracovníky, kteří se této problematice věnují, o poskytnutí
výše uvedených informací. Cestou tiskového mluvčího mi byly tyto informace poskytnuty ke zveřejnění.
Oldřich Huška
1. místostarosta

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad
Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 31. března 2016
nejpozději do 14.00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto
datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069 nebo
místostarosta města Vítkova Mgr. Oldřich Huška, tel.: 556 312
202, 605 441 661.
Úplné znění podmínek výběrového řízení naleznete na úřední
desce nebo na webu města Vítkova.

Řešíme sociální problematiku
10. února navštívil
ministr pro lidská
práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier
v rámci své pracovní cesty v Moravskoslezském kraji
také Vítkov. Jeho
cesta byla součástí série výjezdů do
měst a obcí, které začínají spolupracovat s vládní
Agenturou pro sociální začleňování.
V prosinci minulého roku bylo město
Vítkov spolu s Budišovem nad Budišovkou vybráno Agenturou pro
sociální začleňování a zařazeno do tzv. „Koordinovaného přístupu
k sociálně vyloučeným lokalitám“.
Spolupráce obou měst s Agenturou pro sociální začleňování by měla
pomoci řešit problémy v oblasti vzdělávání, zaměstnání a bydlení.
Pozornost bude věnována také problematice dluhů, sociálních služeb, kriminalitě a práci s rodinou. Po navázání lokálního partnerství
s agenturou následně vznikne „Strategický plán sociálního začleňování“, který by měl být schválen na podzim 2016 zastupitelstvy obou
měst. V souvislosti s plánem pak spolupráce s agenturou navazuje
na čerpání finančních prostředků na jednotlivé projekty, které by se
dále měly v naší oblasti řešit koordinovaně. Do obce bude pravidelně dojíždět místní konzultant agentury, který bude mapovat místní

podmínky a spolupracovat se všemi
zainteresovanými
v dané oblasti.
Spolupráce obou
obcí s agenturou
potrvá tři roky. Během nich bude
zajišťováno financování jednotlivých
aktivit v rámci dotačních titulů. Jedná se totiž o uzavřené výzvy určené
pouze obcím přizvaným ke spolupráci. Vítkov stejně
jako Budišov nemá
klasické velké sociálně vyloučené lokality, ale spíš jednotlivá vyloučená místa, nicméně sociální problémy v nich jsou naléhavé, je tedy
vzájemná spolupráce na místě.
Ministr nejdříve navštívil Budišov nad Budišovkou a následně Vítkov. Kromě jednání s představiteli města si též prohlédl oblasti, ve
kterých žijí osoby dlouhodobě nezaměstnané. Společně s ním jsme
pak všichni navštívili obyvatele jednoho z městských domů a hovořili
přímo s nájemníky. Od spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování očekáváme zlepšení kvality života pro všechny lidi ve městě
a také prohloubení partnerských vztahů s městem Budišov nad Budišovkou, který je nám blízký podobnými problémy.
Lenka Sonnková

DEN SOCIÁLNÍ PRÁCE
Vzhledem k tomu, že na 17. března připadne DEN SOCIÁLNÍ
PRÁCE, rádi bychom vám výkon této profese za odbor sociálních věcí blíže představili.
Výkon sociální práce je často mylně spojován pouze s charitativní
činností, měl by však být chápán i v širším měřítku. Cílem sociální
práce je totiž prosazování sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin
a společenství. Tuto činnost vykonává pracovník, který je odborníkem nejen v oblasti sociální práce, ale také v oblasti sociologie, ekonomie, práva a dalších oborů. Své znalosti si je sociální pracovník
povinen ustavičně doplňovat nejen různými školeními a semináři,
ale především neustálým sebevzděláváním. Mezi důležité vlastnosti sociálního pracovníka patří mimo jiné především empatie, citová
stabilita a životní optimismus.
Náplň tohoto povolání zahrnuje jak práci s jednotlivými rizikovými
skupinami (narkomani, bezdomovci, rodina, senioři, chronicky nemocní, nezaměstnaní ….), tak také práci ve stacionářích a zdravotnických zařízeních.
Na odboru sociálních věcí je výkon sociálních pracovníků zajišťován
celkem šesti pracovnicemi, včetně vedoucí odboru. OSPOD (orgán
sociálně-právní ochrany dětí) je zajištěn třemi pracovnicemi a sociální práce s dospělými klienty dvěma pracovnicemi. Na odboru dále
jedna pracovnice vykonává činnosti související s výkonem opatrovnictví a činnosti v samostatné působnosti.
Odbor sociálních věcí ve Vítkově zajišťuje výkon státní správy v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, o osoby, které pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, o osoby omezené ve svéprávnosti, o osoby ohrožené sociálním
vyloučením, o osoby ohrožené rizikovým způsobem života, o oběti
agrese, trestné činnosti a domácího násilí, o osoby bez přístřeší,
o nezaměstnané a o rodiny s dětmi. Dále je zde poskytováno poradenství ve všech uvedených oblastech občanům na území obce

s rozšířenou působností. Tato sociální práce je vykonávána převážně v přirozeném prostředí klienta na bázi spolupráce občana a sociálního pracovníka. Pokud občané vyjádří nezájem a neochotu spolupracovat s naším odborem, je jim sociální pomoc poskytována jen
v případě ohrožení jejich života. Při výkonu sociální práce spolupracujeme s Českou správou sociálního zabezpečení, Okresní správou
sociálního zabezpečení, domovy pro seniory, zdravotnickými zařízeními a lékaři, Českou poštou, Úřadem práce ČR, organizacemi
a osobami poskytující pobytové služby, společnostmi poskytujícími
finanční půjčky, bankami, pojišťovnami, exekutory, policií, obecními
úřady, soudy, Probační a mediační službou, dodavateli elektrické
energie a plynu, charitou, Bílým kruhem bezpečí, chráněným a podporovaným samostatným bydlením, neziskovou organizací Eurotopia, odbornými lékaři aj. OSPOD zajišťuje veškeré činnosti a úkony
při práci s dětmi a rodinami. Nejčastěji pracovníci tohoto úseku pracují s dětmi, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské
odpovědnosti, dětmi, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, dětmi, které vedou zahálčivý nebo nemravný život,
zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, spáchaly trestný čin či přestupek, dopouštějí se útěků od rodičů
a dále dětmi týranými, zanedbávanými a zneužívanými.
Rádi bychom vyzdvihli zahájení spolupráce s protidrogovou službou
Renarkon o.p.s., zkvalitnění služby NZDM Tunnel (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež) a SASRD Tunnel (sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi). Působnost SASRD byla rozšířena také
na obec Čermná a Budišov nad Budišovkou. Dále je v řešení také
spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. Město podporuje
sociální služby na svém území a na jejich provoz ze svého rozpočtu
přispělo v roce 2015 celkovou částkou 971 536 Kč.
Hana Klapetková
Veronika Rokos

KONTROLY TECHNICKÉHO
STAVU A PROVOZU KOTLŮ
V ROCE 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst.
1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou
muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok
totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je
kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu
hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně
způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské
komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je
začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro
zajištění technické kontroly technického stavu a provozu
kotle využít seznam odborně způsobilých osob. Výrobci
kotlů jej průběžně doplňují o nově proškolené osoby.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Případné dotazy posílejte na e-mail: zeleny@komora.cz

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

Revize plynových zařízení
Revizi plynových kotlů upravuje vyhláška 85/1978 Sb., na základě které musí
osoba zodpovědná za plynové zařízení zajistit revizi plynových zařízení nejméně jednou za tři roky. Tato vyhláška se vztahuje na všechna plynová zařízení.
Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Je třeba kontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by oxid uhelnatý, který je nebezpečný. Tento
servis kotle tedy představuje především preventivní opatření. Následky totiž
mohou být katastrofální.
Kromě revizí se musí každoročně provádět servisní kontroly, a to s výjimkou
roku, ve kterém se provádí revize. Osoby, které jsou odpovědné za provoz
plynového kotle, musí nejen zajišťovat revize, ale také mají povinnost ověřit způsobilost revizního technika, zajistit přístupnost a ovladatelnost uzávěrů
plynovodu, odstranit zjištěné závady a případně kontaktovat příslušné orgány.
Dále je jejich povinností kontrolovat pravidelně odvod zplodin atd.
Kromě pravidelných revizí po třech letech je třeba ještě k revizi přistupovat
v případech, kdy zařízení bylo více než půl roku mimo provoz, po skončení
zkušebního provozu, po úpravě či zásahu, který by mohl mít vliv na bezpečnost zařízení a po přestávce fungování zařízení z důvodu poruchy či nehody.
Nepodceňujte nebezpeční, které může nastat! Zajistěte servis plynového kotle
před začátkem zimního období.
Kdo a jak provádí revizi plynových zařízení
Revizi vždy musí provádět kvalifikovaný pracovník, tj. revizní technik mající
platné osvědčení nutné pro provádění revizí plynových zařízení.
Úkolem revizního technika je především:
• provést vizuální prohlídku zařízení,
• zkontrolovat funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích
prvků,
• zkontrolovat funkci odtahových systémů, větrání a celkovou funkci plynového
kotle,
• zkontrolovat přítomnost oxidu uhelnatého.
Revizní technik se při kontrole zaměřuje i na spoje, ventily a další části plynového zařízení. Po provedení revize obdržíte revizní zprávu, která je dokladem
o provedení revize. Tato zpráva musí obsahovat tyto údaje:
• jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
• datum kontroly,
• místo kontroly,
• rozsah kontroly,
• údaje o měření a vyzkoušení plynového kotle,
• zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
• podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
Nabídku služeb revize plynových kotlů ve Vítkově naleznete např. na adrese
http://www.plynrevize.cz/plynova-zarizeni/plynove-kotle/moravskoslezsky-kraj/vitkov.php
Výchozí revize plynových kotlů v domácnostech a organizacích ve Vítkově a okolí Vítkova. Zákonná povinnost zajistit výchozí revizi plynových kotlů je
platná pro všechny provozovatele plynového kotle před uvedením plynového
kotle do provozu - povinnost je určena zákonným ustanovením závazným pro
všechny provozovatele plynových zařízení, kterým je vyhláška č. 85/1978 Sb.
Bez této revize nepřipojí plynárny odběratele k odběru plynu. Výchozí revizi
plynového kotle provádí revizní technik s osvědčením pro vyhrazená plynová
zařízení.
Provozní revize plynových kotlů ve firmách a institucích ve Vítkově
a v okolí Vítkova. Zákonná povinost zajišťovat pravidelné provozní revize
se vztahuje na provozovatele plynového kotle (organizaci) vyplývající rovněž
z Vyhlášky 85/1978 Sb. Povinnost zajištění provozních revizí plynových kotlů
se nevztahuje na domácnosti. Provozní revizi plynového kotle provádí revizní
technik s osvědčením pro vyhrazená plynová zařízení.
Servisní prohlídky plynových kotlů v domácnostech a organizacích ve
Vítkově a v okolí Vítkova. Servisní prohlídky nejsou pro provozovatele plynových kotlů zákonnou povinností, avšak existují důvody je 1x ročně zajišťovat.
Provádí je výrobcem plynového kotle certifikovaný servisní technik plynových
spotřebičů na základě objednávky, vystavené provozovatelem plynového kotle.

Na severu Moravy a ve Slezsku hrozí největší sucho za 100 let
V současné době se Moravskoslezský kraj
potýká s extrémním suchem. Sucho zde
přetrvává již od srpna loňského roku, a to
také z důvodu, že v prosinci byly teploty
a srážky hluboko pod normálem.
Náš region má výhodu v tom, že se zde na
řece Moravici nachází vodní nádrž Slezská
Harta a zásobuje vodní nádrž Kružberk,
která slouží pro akumulaci vody, jež se následně upravuje na vodu pitnou. Ve vodní
nádrži Slezská Harta je zásoba vody na tři
roky. Daleko hůře jsou na tom od počátku
roku vodní nádrže v Beskydech (Šance, Žermanice, Olešná), které jsou naplněné vodou
z 20 – 40%.
Nedostatek vody může ohrozit v letošním
roce nejenom zemědělce a vlastníky lesů,
ale i průmyslové podniky na severu Moravy, jejichž výroba je na odběru vody závislá.
Jedná se např. o Biocel Paskov, který má při
stávající situaci zajištěnou vodu pro výrobu
pouze do konce června tohoto roku.
Nedostatek spodní vody a nedostatečná
podpovrchová půdní vláha může způsobit hospodářské ztráty při rostlinné výrobě
v zemědělství, usychání lesních porostů
a vysychání studní.
Sucho ve druhé polovině loňského roku
ovlivnilo hospodaření v lesích tím, že se
z důvodů sucha neprováděla v tomto období
obnova lesa (zalesňování). Koncem letního
období loňského roku se z důvodů sucha
a vysokých teplot zvýšily stavy podkorního
hmyzu v lesích, zejména kůrovců. U kůrovců se v letošním roce očekává opět jejich
přemnožení a invazivní napadání zbytků

lesních porostů v našem regionu, především
smrkových porostů. Stromy se brání kůrovcům roněním pryskyřice v místech, kde jsou
napadány (kmeny a větve korun stromů)
a kůrovce se snaží pryskyřicí „zalít“. Pokud
nemají stromy dostatek vláhy, nejsou schopny tuto obranu vytvářet. Naopak sucho
a vysoké teploty prospívají kůrovcům a jejich
vývojový cyklus se zkracuje, což má za následek větší počet rojení, obvykle v období
od dubna do září (z 2-3 na 3-4 rojení).
Sucho v lesích také přináší poškození kořenů a dalších částí dřevin, které pak mohou i další roky postupně usychat. Stromy
jsou vlivem sucha také oslabeny vůči dalším
škodlivým organismům.
Sucho postihuje především smrky, které
mají povrchové kořenové systémy. Při déle
trvajícím suchu mohou být negativně ovlivněny i ostatní lesní dřeviny. Koruny stromů
začnou vykazovat barevné změny. Koruny
smrčin změní barvu do žlutozelené až popelavě zelené, břízy např. úplně „zreznou“,
mnohé další dřeviny žloutnou a někdy
v létě uprostřed vegetačního období začínají opadávat. Kultury a mlaziny nepřirůstají
obvyklým tempem a vykazují „přísušek“.
Nově vysázené lesní kultury, které jsou ve
fázi přizpůsobení se novému prostředí, jsou
bez dostatku vodních srážek (deficit vodních
srážek) náchylné přímo k usychání.
Nemálo zkušeností se suchem a oteplováním místního mikroklimatu nabyli vlastníci
lesů v našem regionu v uplynulých dvaceti
letech a snaží se proti nepříznivým klimatickým změnám bránit hlavně výsadbou

vhodnější druhové dřevinné skladby. Obnovu lesa smrkem nahrazují výsadbou buků
a dalších dřevin (dub, jedle, jasan, …).
Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu se v současné
době i v dalších měsících jeví situace jako
problematická v kraji Olomouckém, Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském,
Jihočeském a Západočeském. V uvedených
krajích se již od počátku roku pozoruje horší
než obvyklé zásobení půdní vláhou.
Ministerstvo zemědělství chystá dotace za
škody v zemědělství a lesním hospodářství
způsobené suchem. Pokud bude sucho přetrvávat i nadále, může se negativně nepřímo
dotknout každého z nás …
Situace je natolik špatná, že pokud nezačne
klesat deficit vodních srážek, nastane největší sucho od počátku 20. století.
Petr Foltis
odbor životního prostředí
Informace jsou částečně převzaty od g.ř.
Povodí Odry, s.p. a od Českého hydrometeorologického ústavu.
Situace v lesích našeho regionu je pracovníkům odboru životního prostředí známa
z praxe.
http://www.novinky.cz/domaci/388881-na-severu-moravy-a-ve-slezsku-hrozi-nejvetsi-sucho-za-100-let.html

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností za rok 2015
Stejně jako v uplynulých letech byla i v roce 2015 zajišťována příprava podkladů a koordinace s vlastníky kulturních památek a s Ministerstvem
kultury ČR k žádostem o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Pro obecní
úřad s rozšířenou působností Vítkov byla Ministerstvem kultury ČR státní finanční podpora ve formě přidělené kvóty na rok 2015 stanovena
ve výši 199.000,- Kč. Tak jako v minulých letech byla i tentokrát částka využita v plné výši:
Žadatel

ŘKF Vítkov

Objekt
Farní kostel
Nanebevzetí
Panny Marie.

Ohradní zeď
zámeckého areálu
Ing. Leo Harazim
v Radkově Dubové.
Soubor náhrobků
při ohradní zdi
ŘKF Radkov
areálu kostela
Narození Panny
Marie v Radkově.
(ŘKF = Římskokatolická farnost)

Požadovaná
částka

Získaná částka

Celkové náklady

Spoluúčast
žadatele

Stavební
úpravy kostela
Nanebevzetí
Panny Marie.

80.000 Kč

80.000 Kč

102.540 Kč

22.540 Kč

Obnova ohradní
zdi – II. etapa,
Radkov – Dubová.

69.000 Kč

69.000 Kč

82.700 Kč

13.700 Kč

Restaurování
souboru náhrobků
Razumovských –
II. etapa, Radkov.

50.000 Kč

50.000 Kč

56.000 Kč

6.000 Kč

Obnova

Restaurování náhrobků i stavební obnovy historických konstrukcí se uskutečnily v požadované kvalitě a byly provedeny s ohledem
na zachování maximální autenticity materiálů a technologií. Realizací II. etapy obnov výše uvedených kulturních památek došlo k dokončení
restaurátorských prací - náhrobky Razumovských v Radkově, k obnově další části ohradní zdi v Dubové a k zajištění rekonstrukce části
krovových prvků v kostele ve Vítkově.
Při provádění výše uvedených prací byla v rámci místních šetření zhotovována pravidelně fotodokumentace a zápisy. Všechny tři akce byly
v roce 2015 úspěšně dokončeny.

KRÁTCE Z FINANČNÍHO
ODBORU
Finanční odbor upravil v souladu s prosincovým usnesením zastupitelstva města č. 380/9 Pravidla tvorby a užití Fondu rozvoje bydlení
Vítkova. Zastupitelstvo města tímto usnesením vychází vstříc občanům
města, kteří hodlají využít tzv. Kotlíkové dotace na předfinancování nového zdroje vytápění.
Byl rozšířen:
Článek 4. Podmínky zápůjčky, o bod 6.: „6. Osoby, které žádají o zápůjčku na předfinancování dotačního titulu (např. kód 12.), jsou povinny
ihned po obdržení dotace tuto dotaci převést na účet města uvedený ve
smlouvě o zápůjčce jako mimořádnou splátku.“
a Článek 5.
Rozsah zápůjčky, o kód 12.:

Kód

Název – účel

Výměna zdroje tepla na
pevná paliva v domě za:
kotel na pevná paliva
emisní třídy 5+, plynový kondenzační kotel,
12.
tepelné čerpadlo, instalace solárně-termických
soustav pro přitápění nebo
přípravu teplé vody včetně
„mikro“ energetických
opatření v domě

Dům/byt

na 1
dům

Max.
lhůta
splatnosti v
letech

Úrok
p. a.
v%

5

1

Horní
hranice
zápůjčky /
úvěru
v tis. Kč

do 200

Fond bude sloužit osobám, které splní podmínky zápůjčky na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace“. Plné znění pravidel naleznete na
www.vitkov.info

Životní podmínky 2016

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice
- EU-SILC 2016 (Životní podmínky 2016), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32
evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 916 domácnostech, z nichž se 6 166 zúčastnilo šetření již v předchozích letech.
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 6. února do 5. června 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem
opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2016 a které jim vydá
Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona o ochraně
osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve
smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA KASTRACI KOČEK
A KOCOURŮ
V ROCE 2016
Město Vítkov bude v letošním roce opět poskytovat
finanční příspěvky na kastraci koček a kocourů.
Jedná se o preventivní opatření k regulaci populace
toulavých a opuštěných zvířat v souladu se zákonem
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve městě Vítkově nebo jeho místních
částech (Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice,
Podhradí, Prostřední Dvůr, Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2016 vykastrovat
u veterinárního lékaře.
Výše finančního příspěvku
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- finanční příspěvek bude chovateli v poskytnut
maximálně pro 5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný
finanční příspěvek města, bude chovateli poskytnut
příspěvek pouze ve výši ceny za provedený veterinární
úkon.
Způsob platby
O finanční příspěvek může chovatel požádat u Městského
úřadu Vítkov, odboru životního prostředí. Předloží svůj
průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za provedenou
kastraci kočky nebo kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po
předchozí dohodě na služebně Městské policie Vítkov,
telefon 556 312 277.

V Nemocnici Vítkov započal
pátý rok pod hlavičkou AGELu
Letos v lednu odstartoval pátý rok, kdy bude Nemocnice Vítkov součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče v Česku. Nemocnice Vítkov funguje
jako detašované pracoviště Nemocnice Nový Jičín a poskytuje
zdravotní péči zejména v oborech rehabilitace, interního lékařství, radiologie a zobrazovacích metod, klinické biochemie
a hematologie a péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Kvalita
poskytované péče i zázemí nemocnice jsou přitom v posledních letech kontinuálně zlepšovány, s čímž souvisí i stoupající
spokojenost zdejších pacientů, a to zejména na odděleních
LDN a rehabilitace.
V rámci investic v posledních třech letech nemocnice výrazně
zlepšila prostředí léčebny dlouhodobě nemocných, kde došlo
k rekonstrukci cvičebny, byly zakoupeny nové invalidní a převozové vozíky, vyšetřovací lehátka nebo mycí pojízdná vana.
„Pacienti, kteří LDN oddělení opouštějí, navíc nově dostávají
od nemocnice také kompenzační pomůcky, které jim výrazně
ulehčují návrat k běžnému životu. U perspektivních pacientů pak zprostředkováváme i následnou péči v rehabilitačním
ústavu, který nabízí maximálně efektivní formu terapie,“ říká
předsedkyně představenstva Nemocnice Nový Jičín doc.
MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA.
K modernizaci došlo ale i na oddělení rehabilitace, které má
novu čtyřkomorovou hydrogalvanickou vanu, přístroj Phyaction pro elektroléčbu nebo přenosný elektroléčebný přístroj
Rebox. Interní ambulance pak získala nový fibroskop. Významné obnovy se navíc dočkalo i spektrum nabízených služeb, kdy například došlo k rozšíření nabídky služeb klinického
logopeda nebo zavedení velmi vyhledávané canisterapie, tedy
léčebného kontaktu psa a člověka.
Zároveň byly v nemocnici opraveny střechy, komunikace i části interiérů, v rámci modernizace vybavení získala všechna oddělení nový informační systém, částečně byl obměněn nábytek i podlahové krytiny. A seznam investic ještě není konečný.
V blízké budoucnosti je například v plánu vybudování dalších
lůžek pro následnou a rehabilitační péči, které by umožnily
rozšíření nabídky služeb nemocnice pro větší počet pacientů.
Oční ambulance ve Vítkově je dočasně mimo provoz,
občané mohou využít nabídku Odborné oční
ambulance pro děti, dorost a dospělé v Odrách,
MUDr. Mozamel Hamidi, Sídliště Míru 1/958, telefon: 732
535 221.
Jedná se o ambulanci s moderním přístrojovým vybavením, vedenou zkušeným očním lékařem, poskytuje
diagnostickou a léčebnou oftalmologickou péči pro děti
i dospělé pacienty. Poskytuje komplexní oční vyšetření
včetně specializovaných vyšetření - odborné vyšetření,
léčbu očních vad, předpisy dioptrických brýlí, glaukomovou poradnu a pachymetrii (měření tloušťky rohovky).
Po - St 8:00 - 14:00
Čt
8:00 - 16:00
Pá
8:00 - 12:00
8:00 - 8:30 přijmeme pouze akutní případy.
Bez objednání přijmeme pouze akutní případy.

Daň z příjmu
Ve dnech 10. března a 17. března 2016 v době od 8.00 do
17.00 hod. budou pracovníci (územního pracoviště MSK)
Finančního úřadu Opava vybírat Přiznání k dani z příjmu
fyzických osob.

Městská zeleň
v uplynulém roce
Městský úřad Vítkov zajišťuje a koordinuje v samostatné působnosti obce
správu stromové a keřové zeleně na pozemcích ve vlastnictví města.
Shromažďuje a vyhodnocuje podněty ke kácení zeleně, samostatně i ve
spolupráci s odbornou agenturou ochrany přírody posuzuje stav stromů
a keřů.
V roce 2015 na základě smluv o dílo zabezpečil odbor výstavby a ÚP
pravidelnou celoroční údržbu zeleně a na základě jednotlivých objednávek
zabezpečil vícepráce, týkající se zásahů do zeleně (kácení, ořezy) také
z podnětů občanů a řešil havarijní stavy stromů.
Technické služby prováděly v roce 2015 smluvní, pravidelnou údržbu zeleně v našem městě – např. v městském parku, na sídlišti, na ulici Opavské,
v areálu hřbitova… Mimo smlouvu byla technickými službami prováděna
pravidelná zálivka městské zeleně v letních měsících, oplocení jezírka
v městském parku, ořezy a kácení vzrostlých stromů, odstraňování náletových dřevin, zprůjezdnění cest pro popelářské vozy, ořezy stromů a keřů
v okolí dopravních značek a veřejného osvětlení, čištění jezírka v parku
a odstraňování pařezů po kácení.
15. 4. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo „Výsadba stromů a keřů ve Vítkově“ s Ing. Olgou Šamárkovou. Firma vysadila 21 stromů (duby, jeřáby,
hlohy, habry a borovice) a 80 keřů (zlatice, pustoryly, kaliny, vajgelie…)
v areálu ZŠaG, v kempu na Podhradí, v parčíku za kulturním domem,
v areálu sokolovny a v Komenského ulici v prostoru u garáží za čerpací
stanicí PHM. V ulici Hřbitovní obnovila záhonek pod sochou sv. Floriana
i u schodiště při vstupu na městský hřbitov. V horkých letních měsících
i přes prováděnou zálivku uschly některé z keřů v Opavské ulici- na podzim zde byly za chybějící keříky dosázeny tavolníky.
Ing. Milada Tošková - „Omorika“ zajistila v průběhu roku 2015 odborné
ořezy a instalace vazeb stromů ve Lhotce a v Jelenicích i údržbu zeleně
na Podhradí. Pan Martin Kotouč zajistil ořezy a vazby stromů ve Vítkově
a v areálu MŠ v Klokočově. Firma Aquila osadila mobilní nádoby na náměstí letničkami a Ing. Vlastimil Toman „Arboeko“ realizoval výsadby
stromů a keřů za pokácené smrky a trnku v dolní části Dělnické ulice
v prostoru před paneláky.
V roce 2015 bylo v rámci „Projektu péče o stromy“, zpracovaného firmou
Safe Trees, s. r. o. v roce 2014, zajištěno a provedeno:
- kácení stromů havarijních (MŠ Klokočov, ZŠaG Komenského, sídl. Wolkerova, ul. Oderská)
- bezpečnostní, výchovné a zdravotní ořezy stromů (MŠ Klokočov, ZŠ Komenského)
V průběhu jarních měsíců a v listopadu obnovu uhynulých stromů a zabezpečení stromů před okusem zvěří v aleji mezi Prostředním Dvorem
a Vítkovem provedla firma Ing. Romana Putka.
Všechny zmíněné firmy prováděly práce dle schváleného rozpočtu i zaslaných objednávek v dohodnutých termínech při splnění předem domluvených podmínek na dobré úrovni, kvalitně a odborně.

Z kultury
BUDEME K NÁM LÁKAT TURISTY POSTAVENÍ MIMO HRU
A to hned dvakrát. 4. – 6. března na výstavišti Černá louka Ostrava
a 7. května v rámci Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska.
V rámci výstavy Dovolená a region budeme nabízet to nejlepší
z Vítkovska. O tuto výstavu je zájem především mezi samotnými
obyvateli Ostravy. Snadná dostupnost a krásná příroda je lákadlem
pro jejich víkendové pobyty. V loňském roce jsme zaznamenali obrovský zájem o cykloturistiku, pěší turistiku a pobyty na farmě ve
Františkově Dvoře a ve sportovně-relaxačním areálu Davidova mlýna.
Na 7. května připravujeme ve spolupráci s kolegy z turistické oblasti Opavského Slezska velkou akci „Otevírání turistické sezony“
na překrásném místě nad řekou Moravicí – na hradeckém zámku.
Náš stánek bude zaměřen na historii úzce spjatou s našim městem
– zříceninu hradu Vikštejn. O podrobném programu vás budeme
informovat v příštím čísle zpravodaje.
Pro turisty máme dobrou zprávu. Vytáhněte po zimě ze skříní a polic
turistické oblečení a obutí a 7. května v 5.00 hod. vyrážíme na tento
turistický svátek pěšky z Vítkova.

VÍTKOVŠTÍ OCHOTNÍCI UZAVÍRAJÍ
JARNÍ DIVADELNÍ SEZÓNU
Už nás to všechny táhne ven – do přírody, na zahrádky, za cestováním. Vítkovské ochotnické divadlo Quo Vadis se rozloučí v
sobotu 26. března v 18.00 hodin s jarní divadelní sezónou hrou
Virtuóz.
„Tik tak – mocná ruka času nás drží v hrsti. Osud řídí naše životy.
Nebo ne? Jak žít, když není síla vstát? Jak najít naději bez odpuštění? Virtuóz – příběh o příběhu. Příběh o každém z nás.

NA DIVADELNÍCH PRKNECH

Máte rádi fotbal? Máte rádi divadlo? Máte rádi obojí? Pak jste
tady správně.
16. března v 19.00 hod. je pro vás v kulturním domě připraveno
divadelní představení Postavení mimo hru.
Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. Horká novinka současného maďarského autora se odehrává ve fotbalové šatně
během ligovéno zápasu, kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale
především lidmi, kteří si spolu s dresy, píšťalkou či kartami přinášejí
také vlastní mindráky a smutky, jež jsou mnohdy ještě směšnější
a absurdnější než samo fotbalové šílenství... Skrze fotbal se autor
snažil s lehkou melancholií a přitom i s notnou dávkou sarkastického
humoru, popsat divákům svět, ve kterém každý „kope do toho svého
míče“.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

Alan je bývalý klavírní mistr, kterému už nyní hudba připomíná
pouze bolest. Kolik toho unese lidské svědomí? Osudy protkané
jednou nití ožívají na divadelních prknech.
Příběh o lásce, přátelství, zapomnění a hledání. Příběh, na jehož
konci čeká rytmus našich srdcí. Příběh, který denně píše každý
z nás.“ Tak představují svou hru samotní herci.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

Z kultury
„ZA PLOTEM“ STARTUJE
PRVNÍ PŘEDNÁŠKOU
Pamatujete ještě na loňský ročník? Soutěžili jste o nejhezčí výsadbu
na svých oknech nebo balkónech a nejkrásnější skalky. … a co teprve nepřeberné množství marmelád, které svou sladkou vůni lákaly
návštěvníky na vítkovské náměstí.
I pro letošní rok jsme pro vás připravili několik soutěží, přednášek
a besed. První přednáška je určena páníčkům našich čtyřnohých
miláčků. Přijďte si 31. března popovídat s odborníkem na chování
psů panem Rudolfem Desenským.
Po přednášce už můžete pomalu uvažovat, co letos vysadíte do
truhlíků, jestli ve vašem jezírku přežily zimu všechny lekníny, stulíky
i vzácné rybičky. Zkontrolujte jahodový záhon, aby bylo z čeho vařit
marmelády. Soutěže budeme postupně od dubna vyhlašovat ve Vítkovském zpravodaji a na webových stránkách města.

UKLIĎME ČESKO
… I VÍTKOV SE PŘIDÁ

I vy můžete ovlivnit krajinu, ve které žijete! Přidejte se k nám
a již nyní se registrujte na
(http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/registraceDobrovolnika/).
Na základě loňských zkušeností upozorňuji, že v abecedním
seznamu měst, musíte sjet až na konec písmene „V“ – obec
Vyžlovka a teprve za ní pokračuje seznam obcí, u kterých za
písmenem V následují dlouhé samohlásky.
Pouze pro registrované dobrovolníky budou připraveny pytle
a rukavice.
Děti se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za dítě zodpovídá po celou dobu akce.
Na stránkách organizátora budeme průběžně aktualizovat informace o úklidu ve Vítkově. To, co nezvládneme vlastními silami,
předáme odboru životního prostředí.
Budeme tak mít naše louky, lesy i příkopy připraveny na letní
vycházky i cyklistické výlety.

AŤ SE VELIKONOCE VYDAŘÍ

- Zdobení kraslic, jarní aranžování, zdobení perníčků a mnoho
dalších rukodělných činností jsme pro vás připravili na 20. března do Kulturního domu ve Vítkově. Chybět nebude ani minijarmark s nabídkou regionálních specialit. Věříme, že se nám společně podaří vykouzlit stejně skvělou tvůrčí náladu, jako tomu
bylo na vánoční dílně. Podrobný harmonogram najdete na webu
města a na plakátcích.

PLES SE POVEDL
Dobrá nálada prostoupila poslední lednovou sobotu všechny prostory kulturního domu. Tančilo se, ochutnávaly se regionální speciality
i exotické koktejly. Hned v úvodu nás správně naladily malé tanečnice ze Základní umělecké školy ve Vítkově, při trickingu jsme obdivovali úžasné propojení bojových umění, breakdance, akrobacie
a gymnastiky a hlavní program nás přenesl do tajemného světa
ohňů a světel.
Ale zpět na taneční parket, do víru tance, zábavy a krásných večerních rób, kdy se pomalu blížíme k půlnočnímu losování tomboly.
Letos se nám podařilo díky sponzorům připravit opravdu skvělou
a bohatou. Děkujeme všem sponzorům, kteří pro vás připravili pěkné dárky i zážitkové poukazy.
Věříme, že jste si městský ples užili a že už si nás píšete do svého kalendáře příští plesové sezóny. Těšíme se na vás. …a slibujeme, budeme se zase fotit, ať jednou můžete s vnoučaty vzpomínat
a obdivovat, jak vám to tehdy na plese s dědečkem slušelo.

DOMOVSKÉ
MASOPUSTNÍ HRY
V KOSTKY
Letos nám vůbec nevadilo, že jsme si udělali pauzu od pochovávání basy či tradičního slavnostního plesu. Vzhledem
k probíhající rekonstrukci objektu jsme si tradici masopustu
připomenuli voňavými koblížky, čajem s rumem a turnajem
v kostkách. Připomenutí masopustu proběhlo už na Popeleční
středu, kdy jsme v Klubu pečení napekli slavnostní bábovky.
Naštěstí si některé uživatelky s sebou do Domova vzaly i své
drahocenné poklady v podobě sešitu s recepty. Rukou psané
návody a ingredience na ty nejlepší dobroty poznamenal čas,
ale to jim na jejich lahodnosti nic neubralo. Při pečení a následné degustaci bábovek jsme si povídali o tradici masopustu
a všelijakých pochoutkách, které se tenkrát s láskou připravovaly. Pomyslnou korunou celého veselí byl masopustní čtvrtek,
kdy jsme připravili pro uživatele turnaj v kostkách. A protože to
byl masopustní turnaj, tak zaměstnanci, kteří přišli pomáhat
a počítat skóre hráčů, byli v úžasných maskách. Uživatelé tak
měli u svých hracích stolů puntíkatou berušku, šenkýřku, klauna, myšku, piráta či červenou Karkulku. K hraní jsme pozvali
i klienty Chráněného bydlení ve Vítkově, kterým to šlo pěkně
od ruky. Líbily se jim masky i ceny, které vyhráli. Celé odpoledne jsme zakončili veselým zpěvem „Fašaňku, fašaňku, už je ťa
namále, jako té rosenky, na zelenej trávě…“. Masopustní dny
trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro, na které se
tolik těšíme, je za dveřmi.
Ludmila Grossmannová

MLADÍ HASIČI Z VÍTKOVA OPĚT NA
UZLOVÝCH ZÁVODECH ZVÍTĚZILI

30. ledna 2016 se konal již 5. ročník závodů ve vázání hasičských uzlů.
Akci pořádalo SDH Vítkov ve spoluprací se SVČ Vítkov v sokolovně.
Uzlových závodů se zúčastnilo sedm sdružení, a to z Jančí, Březové,
Hrabství, Louček, Budišova nad Budišovkou, Fulneku a Vítkova.
Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků, jak ve družstvech,
tak v jednotlivcích. Celkem se sešlo 65 dětí. Pětičlenná družstva měla
za úkol v co nejkratším čase uvázat dohromady pět uzlů (zkracovačka,
plochá spojka, lodní uzel, tesařský a úvaz na proudnici). V druhé
části závodů soutěžili jednotlivci a zde musel každý sám za sebe v co
nejkratším čase uvázat bezchybně všech pět uzlů. Ve vypjatém souboji
byli naši mladí hasiči velmi úspěšní. V kategorii mladších žáků obsadilo
družstvo z Vítkova 3. místo, v jednotlivcích z 30 soutěžících se Ondřej
Anders umístil na 3. místě a Jana Burdíková na 2. místě. V kategorii
starších žáků vítkovské družstvo zvítězilo a obhájilo tak vítězství jak
z loňského roku, tak z podzimní uzlové soutěže v Hradci nad Moravicí.
V jednotlivcích z 35 soutěžících obsadil Erik Ontkóc 3. místo a Zuzana
Krejčí 2. místo. Na závěr se konala tradiční soutěž vedoucích mládeže,
ve které SDH Vítkov vybojovalo stříbrný pohár.
Chtěla bych poděkovat SVČ Vítkov za pořízení diplomů, medailí a pohárů z dotace Moravskoslezského kraje, městu Vítkov za finanční příspěvek na ceny, Vojtěchu Mítickému a Tomáši Indrákovi z SDH Budišov nad
Budišovkou za funkce rozhodčích a zároveň také všem členům SDH
Vítkov, kteří se zodpovědně zapojili do organizace a podíleli na pohodě
při soutěži.
Martina Krejčí, starosta SDH Vítkov

MÓDNÍ PŘEHLÍDKOVÉ TURNÉ 2016
Už tradičně pořádala v tomto období Střední škola Odry
Módní přehlídkové turné pro žáky základních škol, kde
studenti prezentovali obory nejen ukázkami své práce, ale
také zajímavostmi a radami, týkajícími se jejich budoucího
povolání, od trendového líčení a účesů, přes krajové speciality,
zdravou životosprávu, až k dopravním předpisům. Viděli jsme
společenské účesy, krátkou masáž i přehlídku ve stylu punk,
dozvěděli se zajímavé recepty, jak se starat o vlasy i jak
vyměnit kolo.
Akce trvala dva dny a konala se ve Vítkově v budově naší školy
a v Odrách, kde nám již tradičně poskytl své prostory Dělnický
dům. Pozvání přijaly základní školy z Bílovce, Studénky,
Fulneku, Spálova a samozřejmě z Oder a Vítkova.
Organizátorkou celé akce byla Mgr. Ludmila Homolová, díky
níž se přehlídka stala výstavou kreativity, fantazie, úsměvů,
pracovitosti a krásy, jež zaujala, pobavila, poučila a zvedla
náladu svou mladistvou energií všem přítomným.
Jana Kellnerová

DANUŠE GAZDOVÁ: Práce ve škole se mi dařila
taky dobře znát rodinné zázemí svých žáků,
umět jim poradit v nesnázích – někdy jsou
rodiče příliš přísní, jindy se zase o dítě dostatečně nezajímají. Měl by pomoci dětem
a často i rodičům společně hledat příčiny
špatného prospěchu. V mé třídě jsem nikdy
nemusela řešit šikanu mezi dětmi. Učila jsem
taky hodně romských dětí. Stýkala jsem se
s nimi, i když už byly dospělé. Dostávaly ode
mne oblečení, boty pro své děti či vnoučata.
Dokonce mi jednou pomohly v nepříjemné
a pro mne nebezpečné situaci a za to jsem
jim dodnes vděčná.

Danuše Gazdová, roč. 1937, učitelka 1.
stupně (1. – 5. roč.) 1956 – 2004 – ZŠ
Vítkov, Opavská ul. (spolupráce se 6 řediteli – p. řed. Měrka, Fuchs, Nohavica,
Borská, Suková, Bejdáková)
2004 – 2006 – ZŠ Větřkovice – zástup
za p. řed. Burianovou ve 3. a 4. roč.

Kde jsou Vaše kořeny? Nakolik Vás
i dnes ovlivňují?
Narodila jsem se v krásném kraji jižní Moravy
– Podluží, v kraji vinohradů, ovocných sadů,
obilných polí a velmi pohostinných veselých
lidí. Už jako dítě jsem chodila pomáhat při vinobraní, s bratrem jsme pracovali při žních,
při zabíjačkách, při přípravách na naše slovácké hody. Samozřejmě jsem si i zatancovala v krásném podlužáckém kroji s chlapci
z naší dědiny a s přespolními pod „májů“ na
hodech při muzice. Měla jsem pěkné dětství,
velmi hodné a starostlivé rodiče. S bratrem
jsme se o ně starali až do jejich smrti. Nikdy
na svůj rodný kraj nezapomenu a často si
ráda zazpívám naše podlužácké „pěsničky“.
Jaká byla Vaše cesta k učitelství? Byl to
vliv rodiny? Vysněná profese? Či snad
náhoda?
Stát se paní učitelkou - ano, to byla pro mě
vysněná profese. Panenky byly moji žáci,
měla jsem pro ně sešity, třídní knihu, třídní
výkaz i vysvědčení. Opravovala jsem jim
vždy sešity červenou tužkou. Rodiče mě
na pedagogické škole podporovali, často za
mnou jezdili a přiváželi i mým spolužačkám
ovoce a hrozny z našeho vinohradu, zabijačku a slovácké koláčky.
Jaké danosti by měl mít učitel prvního
stupně? Asi se to v čase příliš nemění,
myslím…
Učitel prvního stupně by měl být především
trpělivý a snažit se vždy pomoci. Měl by

Co považujete za svůj profesní úspěch?
Co se Vám dařilo? Zpětně, kvůli čemu
stálo za to být paní učitelkou?
Práce ve škole se mi dařila a dělala jsem ji
moc ráda, někdy i na rodinu zbývalo málo
času, ale měla jsem velmi obětavé babičky
a dědečky, kteří mi nikdy neodmítli pomoci.
Každodenní práce v 1. třídě bývala vyčerpávající a náročná. Velmi ráda jsem vyučovala
čtení, měli jsme krásné slabikáře, ale také
psaní – celý profesní život jsem předepisovala dětem písmenka, protože tehdy se psaní považovalo za velmi důležité a muselo mít
vysokou úroveň. Měla jsem ovšem ráda i tělesnou, výtvarnou či literární výchovu. Byla
jsem taky pověřena vedením školy, abych
předváděla ukázkové hodiny matematiky
a literární výchovy pro vyučující z Vítkovska.
Dlouhodobě jsem pracovala jako předsedkyně metodického sdružení pro 1. stupeň.
Pomáhala jsem i začínajícím mladým kolegům. Ale i já jsem získala plno dobrých rad
a zkušeností od vynikajících elementaristek
– p. učitelky Noskové a p. učitelky Rečkové. Dařila se nám taky spolupráce s místní mateřskou školou. Velmi mne také bavil
nácvik zdramatizovaných pohádek s dětmi
naší školy pod vedením velmi obětavého
a šikovného divadelníka i herce p. Hrabčíka
a p. uč. Fojtíkové, které jsem také pomáhala v pionýrské organizaci, při přípravě školních besídek, zahraničních dětských táborů,
různých sportovních soutěží atd. Byla jsem
rovněž pověřena Odborem školství ONV
Opava jako vedoucí spartakiádní skladby
pro nejmladší žactvo v našem okrese, což
byla namáhavá a časově náročná práce,
kdy jsme zajišťovali okrskové a okresní vystoupení na našem stadionu a na Tyršově
stadionu v Opavě. Do toho spadaly nácviky skladby, kontroly na školách a hlavně
zodpovědnost za stovky cvičících dětí. Po
mnoho let jsem měla za úkol s naším metodickým sdružením organizovat zápisy do
1. tříd včetně další administrativy, jako např.
odklady školní docházky, zajišťování logopedické péče apod. Hodně času jsem věnovala práci v komisi péče o děti a rodinu
a v komisi pro romské děti v našem městě.
Za dlouholetou pedagogickou a veřejnou
práci jsem byla několikrát oceněna Odborem školství ONV Opava i naším městem.
Ráda jsem pomáhala naší škole i jako důchodkyně, když jsem byla ředitelstvím požádána, abych zastupovala, či suplovala.

Který předmět je v současnosti dle Vašeho názoru ve škole nedoceněný? U kterého Vám vaše životní zkušenost napovídá,
že jeho zvládnutí bude potřebné a my si
to zatím příliš neuvědomujeme?
Myslím si, že dnes jsou na školní děti kladeny jiné nároky, než jaké po nich požadovala
naše generace. Za mé učitelské praxe bylo
zásadní v 1. ročníku naučit děti plynule číst,
velký důraz se kladl na úroveň psaní a na
matematiku, hlavně množinovou. A kde je
jí dnes konec? V současnosti bych dala na
první místo cizí jazyky, tak opomíjené v minulosti na základní škole, dále český jazyk
a samozřejmě matematiku. Menší děti je
třeba učit logickému myšlení, vždyť za pár
let bude i matematika povinným maturitním
předmětem.
Máte své oblíbené knihy, či filmy, př. jiná
umělecká díla? Je mezi nimi dílo, ke kterému se ráda vracíte, kde hledáte poučení či útěchu?
Mezi mé oblíbené knihy patří díla o dějinách
naší vlasti a Evropy. Protože jsem v mladším věku hodně cestovala, obdivuji hlavně
sakrální architekturu, muzea a obrazárny.
Ráda sbírám a těším se ze starého českého porcelánu, ze starých podlužáckých výšivek mé maminky a opatruji a stále používám nádherné výšivky mé tchyně. Ve všech
těchto věcech, hlavně těch po mé mamince, hledám někdy tolik potřebnou útěchu,
poučení a vzpomínám na časy, které se už
nikdy nevrátí.
Co/kdo Vám přináší radost?
Život s nejbližší rodinou – s dcerami, vnučkou, bratrem. Práce na chalupě, ale už jen
to, co zvládnu. Těší mne, že vnučka pokračuje v pedagogické práci, která byla i mým
životním povoláním a koníčkem. Je v práci
úspěšná a studenti ji mají rádi.
Jaký je Váš vztah k místu, kde žijete?
Ve Vitkově žiji od roku 1956. Místní lidé se
mne často ptali a divili se, že jdu z prosluněné jižní Moravy do kraje s drsným podnebím, zvláštní mentalitou lidí. Moje rodina
mne stále volala domů, ale já jsem zůstala. Založila jsem rodinu a doufala, že vše
zvládnu. Nedopadlo sice vše tak, jak jsem
si představovala, ovšem teď jsem spokojená
– mám hodné dcery a vnučku, která pokračuje v mých šlépějích. Často se setkávám
se svými žáky, kteří se ke mně hlásí a říkají:
„Vy jste byla moje nejhodnější a nejmilejší
paní učitelka.“ A někdy slýchám, jak lidé říkají, když jdou se svými dětmi po městě: „To
je moje paní učitelka, pozdrav!“ Mluvívám
i se svými romskými žáky, dnes už dávno
dospělými. Vzdálené a těžké události v mém
životě už během let poztrácely svou sílu, jen
jejich výjimečnost zůstává v paměti. Někteří
lidé jsou životem spíš zkoušeni než hýčkáni.
Já patřím mezi ně.
Marie Mikulíková

CONROP, s.r.o., Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice
Provozovna Vítkov
IČ 29386144

PRACOVNÍ MÍSTO

DĚLNICE NA PROVOZE KONFEKCE

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

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

PRACOVNÍ NÁPLŇ

• šití velkoobjemových vaků
• dvousměnný provoz (ranní 6.00 – 14.00 hod., odpolední 14.00 – 22.00 hod.)

POŽADUJEME

• vyučení v jakémkoliv oboru (šička, švadlena, krejčová, výhodou), příp. základní vzdělání
• dobrý zdravotní stav
• nástup možný co nejdříve

NABÍZÍME

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

PRACOVNÍ MÍSTO

ELEKTRIKÁŘ

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

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

PRACOVNÍ NÁPLŇ

• provádění kontrol, seřizování, oprav, zkoušení a revize elektrických strojů, přístrojů a zařízení
• samostatné práce při montážích a rekonstrukcích elektrických zařízení

POŽADUJEME

• praxe a zkušenosti v oboru elektro
• platné osvědčení z vyhlášky 50/1978 Sb., § 6
• výhodou platné osvědčení k provádění revizí elektrického nářadí a spotřebičů – vyjmenovaná
zařízení z rozsahu podle E2A
• platný ŘP skupiny B
• zdravotní způsobilost
• nástup možný co nejdříve

NABÍZÍME

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

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

SOKOLOVNA
V KLOKOČOVĚ ŽIJE

Stále více a více
se potvrzuje, jak velmi dobré bylo rozhodnutí zastupitelů opravit stávající sokolovnu v Klokočově. Denně je vidět světlo ve večerních
hodinách a při nahlédnutí do oken je vidět neustálý pohyb a život
uvnitř. Tuto skutečnost dokládají nejen pravidelné hodiny tréninku
boxu, stolního tenisu, cvičení žen, ale i náhodné cvičení či souboje
v badmintonu. Ostatní prostory jsou využívány ke schůzkám občanů, osadních výborů či k pořádání dalších kulturních i společenských
akcí. Již 6. února probíhal v Klokočově tradiční masopustní průvod,
který končil pochováním basy o půlnoci. Sokolovna byla krásně vyzdobena, hudba se líbila, vystoupil zde krásný mladý taneční pár
a oceněny byly i nejlepší masky. Za 2 týdny po masopustu jsme pořádali maškarní ples pro děti, kde si přes 40 dětí zahrálo, zasoutěžilo
s Pepino prckem a byly samozřejmě vyhlášeny nejlepší masky. Tyto
akce tradičně k únoru patří a pořádáme je pro občany každoročně.
Důležitou záležitostí byla i valná hromada TJ Sokol Klokočov, kde
se řešilo hospodaření, plánovaly další aktivity a oslavy 60 let, volil
se na nové čtyřleté období předseda, výkonný výbor a kontrolní komise. Předsedou byl opětovně zvolen pan Petr Hlavna. Odsouhlasili
jsme zřízení dvou oddílů, a to boxu a stolního tenisu. Odhlasován
byl rovněž nový název Tělovýchovná jednota Klokočov, z.s. a byly
přijaty nové stanovy. Po valné hromadě byli i ostatní občané pozváni
do sokolovny, kde pan Stanislav Šustek představil všechny varianty návrhů nového znaku obce Klokočov. Z navržených variant byly
většinou zúčastněných vybrány tři, které budou opětovně vystaveny a o kterých mohou občané hlasovat. Veškeré informace o dění
v Klokočově, ať se to týká TJ či osadního výboru, jsou vždy umístěny

minimálně na informativní tabuli před obchodem. Často jsou roznášeny informace přímo do schránek, či umístěny na facebookových
stránkách osadního výboru a TJ Sokol Klokočov. Je vidět, že pokud
lidé mají chuť, jsou ochotni pro druhé něco udělat a mají-li k tomu
patřičné zázemí, lépe se daří stmelovat život v obci. Stále více se
ukazuje, že žít v Klokočově je fajn, a to nejen díky krásám přírody.
Za TJ Klokočov Šárka Petrtýlová

VYŽÁDEJTE SI
ZDARMA “VYJÁDŘENÍ
O EXISTENCI
NADZEMNÍCH NEBO
PODZEMNÍCH SÍTÍ“
Stavíte, nebo rekonstruujete
dům?
Kopete na zahradě bazén nebo
studnu?
Budete provádět terénní úpravy
na vašem pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní
práce?
Chystáte se na hlubokou orbu
na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší
nemovitosti.
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou
stavebníci, kteří budou provádět činnost
spojenou se zemními pracemi, povinni
provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se
týká i provádění hluboké orby a zemědělských pozemcích i zemních prací
a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost vyžádat si před začátkem prací
“vyjádření o existenci nadzemních nebo
podzemních sítí“. Společnost CETIN je
připravena toto vyjádření poskytnout
ZDARMA na internetové adrese www.
cetin.cz v sekci „Naše síť“.
Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. CETIN - www.cetin.cz

Zlatý Ámos
Moravskoslezského
kraje je z Vítkova
Ve středu 27. ledna 2016 se uskutečnilo regionální kolo celostátní
soutěže Zlatý Ámos. Do soutěže nominovali žáci naší školy Mgr. Iva
Hasalu, vyučujícího zeměpisu a tělesné výchovy.
V regionálních kolech je úkolem žáků a studentů před porotou představit nominovanou paní učitelku nebo pana učitele a obhájit svůj
návrh. Náš žákovský tým tvořili Petr Zemánek, Marie Gracíková,
Jan Kundrát a Ivona Marie Repková - žáci ze třídy 9. B.

K 1. září 2016 tedy vzniknou na naší škole 3 první třídy pod vedením
zkušených elementaristek - Mgr. Jany Honkové, Mgr. Dany Štenclové a Mgr. Jarmily Haubeltové.
Blanka Váňová
ředitelka školy

EDISON 2016

V prvním únorovém týdnu jsme na naší škole opět přivítali studenty
z cizích zemí v rámci projektu EDISON, který je zajišťován mezinárodní studentskou organizací AIESEC. Letos se jednalo o studenty
z Turecka, Egypta, Číny, Indonésie a Austrálie, kteří seznámili naše
žáky 6. – 9. tříd základní školy a všech tříd gymnázia prostřednictvím prezentací, diskuse a nejrůznějších her s jejich zvyky, kulturou,
historií a tradičními pokrmy. Žáci tak dostali možnost zdokonalit se
v anglickém jazyce a navázat nová přátelství. Studenti byli ubytováni v rodinách, čímž i oni získali jedinečnou příležitost seznámit se
s tradicemi naší země a vznikl tak i prostor pro neformální konverzaci.
Děkujeme rodinám Ondry a Aleny Lukašíkových, Johany a Doroty
Šostých, Barbory a Petry Švecových a Ester a Ivana Novákových za
vstřícnost při ubytování zahraničních stážistů.
Lukáš Váňa
vedoucí projektu
O tom, že představení pana kolegy bylo pečlivě připravené, originální, výstižné, vtipné, porotu zaujalo a přesvědčilo, svědčí, že námi
nominovaný pan učitel obsadil v krajském kole 1. místo a bude reprezentovat Moravskoslezský kraj v celostátním kole 3. března 2016
v Praze. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v celostátním kole.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Zápis do 1. tříd

Zápis dítěte do první třídy je významným krokem nejen pro rodiče,
ale především pro každé malé dítě. Ve škole čeká na dítě zkušený
tým pedagogů, který u dětí prověří prostorovou orientaci, výslovnost, komunikaci, úchop psacích potřeb, poznávání barev a tvarů,
počítání do 20. Odměnou je pak první vysvědčení a drobný dárek
od budoucích spolužáků.
Městský úřad Vítkov poskytl naší škole seznam se 79 jmény dětí,
které se mají dostavit k zápisu, z toho počtu bylo 17 po odkladu
povinné školní docházky o jeden rok. K zápisu školní docházky se
dostavilo v pátek 29. ledna 2016 88 dětí s jejich zákonnými zástupci, z toho po odkladu 15. O odklad povinné školní docházky projevilo
zájem 16 zákonných zástupců. Ti musí doložit do 31. 5. 2016 doporučení lékaře a školského poradenského zařízení. Poté bude jejich
žádosti vyhověno.

Vítězství v projektu Extra třída aneb naše
nápady nezůstávají jen ve škole

V září loňského roku se třída tercie zapojila do 4. výzvy projektu Extra třída, jehož hlavním cílem je propojení školy a samotných
žáků se životem v obci. Od vstupu do projektu čekala žáky dlouhá
cesta. V přípravné fázi žáci diskutovali pod vedením svého patrona
o cíli, kterého by chtěli dosáhnout, vybírali pro svůj projekt název
a pracovali krok za krokem v projektové kanceláři, přes rozdělení rolí
v pracovním týmu, vytvoření harmonogramu jednotlivých aktivit, tvorbu rozpočtu, strategii propagační kampaně, natočení reklamního videospotu atd. Práce byla velmi náročná v tom, že do všech kroků se
museli zapojit úplně všichni žáci. Shodnout se a spolupracovat spolu
navzájem nebylo vždy úplně jednoduché. Půlroční práce však byla
oceněna. Tercie získala se svým projektem Negoogluj, zasportuj!!!
pro školu částku 30 000 Kč, což byla částka maximální. Peníze budou použity na nákup sportovního vybavení pro školní klub. Získáním dotace naše činnost nekončí. V únoru začíná práce na realizaci
kampaně, přípravě prezentací pro Extra konferenci, která proběhne
8. 3. v Praze a v neposlední řadě pečlivá příprava na projektové dny
pro žáky mateřských i základních škol, rodiče a širokou veřejnost.
Milena Mačáková

Extra třída očima 3.G - Náš projekt se
jmenuje Negoogluj, zasportuj!!!

Cílem je dostat děti od počítačů, tabletů, mobilů a přivést je ke zdravému životnímu stylu. Chceme vybavit školní klub sportovním náčiním a pořádat v něm pravidelné pohybové aktivity, soutěže, besedy
a projektové dny pro děti i širokou veřejnost města Vítkova. Uspořádáme 3 odpoledne - pro rodiče a příbuzné, děti z MŠ Opavská
a Husova ulice a žáky 5. ročníků naší základní školy. Školní klub
a zahradu otevřeme pro veřejnost při pravidelných aktivitách, jako je
Den činu, Den zdraví, besídky, spaní ve školním klubu atd.
Jan Leher

„Cogito ergo sum“ pokračuje

„Cogito ergo sum“ (myslím, tedy jsem) je název přednáškového cyklu, ve kterém postupně někteří studenti a vyučující naší školy představí veřejnosti zajímavá témata, která se pojí s jejich odborností
a zájmy.
Prvním přednášejícím se 11. února 2016 stal Vít Mužík, student oktávy, který se během půldruhé hodiny pokusil posluchačům předat
své bohaté vědomosti a osobní zkušenost s dlouholetým výzkumem
v oblasti rodinné historie. Přítomným byly na konkrétních příkladech
prezentovány jednotlivé typy informačních zdrojů, které může badatel v oblasti genealogie využít při tvorbě rodokmenu, ale také možná
úskalí, kterou práce s danými materiály může přinést.
Vítovu fundovanost i ochotu zodpovědět jednotlivé dotazy přítomní
v závěru několikrát ocenili potleskem. Přednáškový cyklus tak byl
úspěšně zahájen. Pevně doufáme, že i další přednášky se setkají
se stejným zájmem veřejnosti.

a vladislavskou gotiku“, se poprvé konal v prostorách univerzity na
Hradecké ulici. Naši školu zde zastupovali dva vítězové školního
kola, oktaváni Lenka Bílková a Vít Mužík.
Vít Mužík obhájil 2. místo, ke kterému mu blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

KRAJSKÉ OCENĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI
DNE UČITELŮ 2016

Pravidelně každý rok oceňuje Rada Moravskoslezského kraje 25
pedagogických pracovníků bez rozdílu zřizovatelů u příležitosti
Dne učitelů. Nejinak tomu bude i letos, kdy převezmou pedagogové ocenění ve dvou kategoriích. První kategorie je udělována jako
Výrazná pedagogická osobnost roku, 2. kategorie Za dlouhodobou pedagogickou činnost.
V 1. kategorii bude oceněna rovněž Milena Mačáková, vyučující
biologie a chemie v Základní škole a gymnáziu Vítkov, která převezme 31. 3. 2016 ocenění jako Výrazná pedagogická osobnost
roku.

Její žáci se pravidelně zapojují do mnoha soutěží, ve kterých bývají úspěšní i na celostátní úrovni. I nositel Ceny Jana Zajíce za
rok 2015 David Machač získal toto významné ocenění za mnohé
úspěchy, kterých dosáhl právě ve spolupráci s paní Mačákovou.
Pod vedením Mileny Mačákové se žáci tradičně se svými pracemi účastní středoškolské odborné činnosti, taktéž se skvělými výsledky.
Mgr. Mačáková zasluhuje upřímné poděkování za obětavou školní
i mimoškolní práci současně s blahopřáním kolegů i svých žáků.
Blanka Váňová, ředitelka školy
Příštím přednášejícím bude David Machač, Vítův spolužák, který
bude prezentovat svou badatelskou činnost a poznatky o životě
v karbonském moři na území Vítkovska před 329 - 328 miliony let.
Posluchači uslyší o významných místních paleontologických lokalitách a jedinečných fosilních nálezech, které tyto lokality vydaly,
z čehož je možné rekonstruovat bohatou biodiversitu prastarých
mořských organismů z období karbonu, mezi nimiž nalezneme
i předky současných živočichů.
Miroslav Bučánek

Úspěch na X. ročníku Dějepisné soutěže
gymnázií MSK

V pátek 22. ledna 2016 se konal X. ročník Dějepisné soutěže gymnázií Moravskoslezského kraje, kterou již tradičně pořádá Mendelovo a Slezské gymnázium ve spolupráci se Slezskou univerzitou.
Jubilejní desátý ročník, který měl téma „České země v době pohusitské, poděbradské a za vlády Jagellonců aneb od Zikmunda a krále Holce po stavovský stát s důrazem na osobu Jiřího z Poděbrad

Základní škola a gymnázium Vítkov vás srdečně zve na

JARNÍ AKADEMII
s podtitulem
„Cesta kolem světa“ žáků I. stupně, která se uskuteční
v pátek 1. dubna 2016 od 15,30 hodin
a „Zlaté časy“ žáků II. a III. stupně, která se uskuteční v pátek
22. dubna 2016 od 15,30 hodin
v Kulturním domě ve Vítkově.
Součástí akademie bude také výstava žákovských prací.
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I. REPREZENTAČNÍ PLES
SVČ NA VÝBORNOU!
V sobotu 13. 2. 2016 proběhl v Kulturním domě
ve Vítkově náš první ples, který jsme pořádali s Vítkovskými Ympulsy, obecně prospěšnou
společností. Se strachem jsme všichni očekávali, jak přípravy a průběh plesu zvládneme,
a hlavně, zda budou účastníci spokojeni. Ples
je společenská událost a tedy jedna z možností,
jak se dá propagovat kvalita naší práce.
Středisko volného času Vítkov, p. o. chtělo do
své páté sezony vstoupit s něčím novým a protože jsou našimi klienty převážně děti, nemohli
jsme na ně při plánování plesu zapomenout.
V průběhu večera se prezentovaly svým vystoupením všem známé mažoretky pod vedením
paní Marie Potočárové i náš nově otevřený zájmový útvar Free Funning pod vedením Radka
Pařenici a Davida Studeného, studentů z Oder.
Nebyla to však jediná vystoupení tohoto večera.
Začátek plesu patřil latinsko-americkým tancům
v podání Přemysla Hladíka a Veroniky Jordanovové, závěr programu naopak zpestřila děvčata
tancem u tyče (Poledance Motýlek Ostrava).
K tanci nám celý večer hrála profesionálně kapela Classic a DJ Honza Gavelčík.
Půlnoc se rychle přiblížila a všichni se již těšili na tombolu. Domů si každý odnesl menší či
větší cenu a snad každého potěšila. Děkujeme
všem sponzorům, kteří nám ceny do tomboly
věnovali, a zároveň děkujeme všem účastníkům
plesu, kteří si zakoupili obálky s losy. Výtěžek z
tomboly ve výši 16 000 Kč bude použit na herní
prvky v areálu SVČ Vítkov.
„Ples se povedl!“… to jsme slyšeli na každém
kroku. A my jsme samozřejmě rádi. I proto jsme
slíbili, že se za rok opět na plese sejdeme.
Šárka Medunová
Ředitelka SVČ Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 3.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - sál.

4. 3.
16.00 hod.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
RUDOLFA ŠTĚPANČÍKA
Pojďte se s námi toulat přírodou celého světa.
Díky fotografiím Rudolfa Štěpančíka budete mít
možnost nahlédnout do všech koutů světa.
Výstava bude otevřena až do 29. března každou
středu od 16.00 do 17.00 hod.
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň.

4. 3.
EXPEDIČNÍ KAMERA
17.00 – 21.30 h. Promítání adrenalinových TOP filmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha
Vstupné: 50 Kč, občerstvení zajištěno.
Městská knihovna ve Vítkově – sál.
5. 3.
KURZ PAPÍROVÉ KRAJKY (PERGAMANO)
13.00 – 17.00 h. Kulturní dům Vítkov – učebna.
Kurzovné: 650 Kč (úhrada na místě)
Přihlášky: IC Vítkov – omezený počet míst
11. 3.
19.30 hod.

KOLONA – UKONČENÍ TANEČNÍHO KURZU
Kulturní dům Vítkov – velký sál

Vstupné: 120 Kč (předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov)
12. 3.
9.00 – 11.30 h.

JARNÍ SLET
Tradiční setkání pro maminky s dětmi.
Vstupné: 10 Kč / dítě
Knihovna Vítkov.

16. 3.
19.00 hod.

POSTAVENI(Í) MIMO HRU - DIVADLO
Kulturní dům Vítkov – velký sál.
Vstupné: 190 Kč (předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov)

17. 3.
14.00 hod.

MALÝ ŠIKULA
SVČ Vítkov pořádá pro týmy děti z 1. – 5. tříd
soutěž Malý šikula. Děti musí zvládnout
různorodé úkoly v areálu SVČ. Vyhrává
nejrychlejší a nejzdatnější družstvo, na které bude
čekat odměna.

17. 3.
17.00 hod.

VLIV VÝCHOVY A RODINNÝCH VZTAHŮ NA
NÁŠ ŽIVOT
Přednáška Káji Gřeškové.
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - sál

KALENDÁŘ AKCÍ
18. 3.
15.30 hod.

O KOLUMBOVO VEJCE
ZŠG Vítkov zve žáky a jejich rodiče z Vítkova i z
okolních škol na soutěž.
Budova ZŠaG Vítkov.

20. 3.
8.00 – 12.00 h.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL
– VELIKONOCE
Výroba velikonoční výzdoby, minijarmark
Kulturní dům Vítkov.

22. 3.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU O POHÁR SVČ
VÍTKOV
SVČ Vítkov pořádá pro chlapce a děvčata z
Vítkova a okolí turnaj ve stolním tenisu.
Registrace od 16.15. hod. v sokolovně. S sebou
sportovní obuv, svou pálku (pokud nemáte,
půjčíme) a chuť si zasportovat. Pohár a diplom
pro vítěze a pro všechny zúčastněné odměna.

22. 3.
16.00 hod.

PRÁCE S FIMO HMOTOU PRO ZAČÁTEČNÍKY
SVČ Vítkov pořádá pro všechny zájemce akci
Výroba šperků z fimo hmoty. Naučíme se
zpracovávat fimo hmotu a vyrobit ozdobné
přívěsky, který si můžete doma dát na koženou
šňůrku. Cena akce: 130 Kč

22. 3.
17.00 hod.

ZA VŠECHNO MOHOU JELENI
Autorské čtení spisovatele Aleše Dostála.
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov.

26. 3.
18.00 hod.

VIRTUÓZ
Ochotnické divadelní představení.
Kulturní dům Vítkov – velký sál
Vstupné: předplatné nebo 50 Kč

29. 3.
14.00 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V SVČ
Pro děti budou připraveny zábavné hry, hádanky,
soutěže a hry na herní konzole, pro vítěze sladké
odměny.

31. 3.
17.00 hod.

BESEDA S RUDOLFEM DESENSKÝM
Kulturní dům Vítkov

8. 4.

ČERTOVA SKÁLA
Definitivní podoba nově natočené pohádky
Divadelní a šermířské společnosti ARCUS.
Zbrusu nová autorská hudba, tři nové scény,
kompletní střih obrazu i zvuku.
Kulturní dům Vítkov – velký sál.

4. 6.

DEN MĚSTA
Dechový orchestr ZUŠ Vítkov, DOCUKU,
Žamboši, Fleret, Come and Play, Jelen, Syrup
Aktuální informace ohledně příprav můžete již
nyní sledovat na http:\\denmesta.vitkov.eu

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
POBYTOVÉ TÁBORY 2016
17. 7. – 23. 7. - Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně
Tento tábor je vhodný pro milovníky koní a pro všechny děti, které
si s námi chtějí užít hezký týden plný zábavy. Ubytování je v nově
rekonstruované turistické základně v Klokočově, kde si děti mohou
vyzkoušet i spaní ve stanu na zahradě. Hlavní program: Každodenní
projížďky na koních, návštěva Františkova Dvora, kde si zkusíme
„VOLTIŽ‘‘ – udržení rovnováhy na koni a zpáteční cestu podnikneme
v kočáře. Program bude doplněn o různé hry, soutěže, lukostřelbu,
sportovní olympiádu, tábory, stezku odvahy, koupání, zdolání kovbojských zkoušek a závěrečný kovbojský bál. Cena: 2250 Kč
31. 7. - 7. 8. 2016 - Zážitková bomba II. v Jižních Čechách
Česko- slovenský tábor pro děti ve věku od 10 – 18 let u břehů řeky
Lužnice. Dítě si může vybrat, zda bude v oddíle vodáků či rybářů,
oddíly budou vedeny profesionály. Program bude doplněn o celotáborovou hru, výlety do historického města Tábor, na zámek Červená
Lhota a další výlety po okolí. Na závěr proběhne pasování účastníků
tábora. Cena: 2 550 Kč. Dotovaná cena zahrnuje: Ubytování, celodenní stravu, pitný režim, dopravu tam i zpět z Vítkova, výlety, ceny
do soutěží, pedagogický a zdravotnický dozor.
7. 8. - 13. 8. 2016 - Hledači pokladů – (Dobrodružná plavba II.)
Tábor je určený pro děti od 8 – 12 let, které chtějí zažít dobrodružství a poznat nové kamarády. Ubytováni budeme v naši turistické
základně v Klokočově, děti si mohou vyzkoušet i spaní ve stanech.
Podnikneme výlety po okolí, navštívíme koupaliště, budeme jezdit
na koni. Zahrajeme si noční bojovou hru, různé soutěže, u kterých
se pobavíte, a budeme hledat indicie, které nás přivedou k pokladu.
Cena: 2 100 Kč
PRÁZDNINOVÉ HRAVÉ TÝDNY
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2016
I. 18. 7. – 22. 7. *** II. 25. 7. – 29. 7. *** III. 15. 8. – 19. 8.
Zábavné týdny plné her, soutěží, vycházek po okolí a sportování.
Cena za týden: 500 Kč. V ceně jsou zahrnuty obědy ve školní jídelně, vstupné na koupaliště, odměny za soutěže a výtvarný materiál.
Více informací o jednotlivých táborech najdete na www.svc-vitkov.cz
v sekci Aktivity/Tábory
NZDM TUNNEL - PROGRAM NA BŘEZEN
Téma měsíce: Zásady nízkoprahů v ČR a jejich přínos
Pondělky - Volnočasové odpoledne (xBox, PC, zkušebna, hry, …)
Úterky - Hudební úterý
Středy - Filmové odpoledne – Neporazitelní / Všemocný / Hlídač č.
47 / Spalovač mrtvol
Čtvrtky - Prezentace na téma: Nízkoprahová zařízení v ČR (financování, pravidla, zásady, sankce, dokumentace, …) / Pravidla a zásady NZDM Tunnel / Pravidla a zásady NZDM Tunnel - opakování /
Turnaje ve stolním fotbálku se sladkou odměnou pro výherce

Uzávěrka příštího čísla je 18. března 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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