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Bavili jsme
se na lávce ...

... otevřeli jsme s Rákosníčkem hřiště

Několik slov starosty města
Při psaní tohoto textu se mi stále v mysli vybavuje název českého seriálu ze školního prostředí „My všichni školou povinní“. Všichni, na které se vztahuje toto označení, mají za sebou
dva měsíce prázdnin a prvního září nastoupili do školy. Chtěl
bych jim popřát úspěšné vykročení a pedagogům hodně elánu
a energie k naplňování poslání učitele.
Také u nás na úřadě jsme „nastoupili“ do nového školního roku pracovně. Prvního září se od 13.00 hodin konalo jednání rady města.
To bylo v 16.00 hodin přerušeno, abychom se v reprezentačním sále
zúčastnili imatrikulace žáků nastupujících do prvních ročníků našeho
gymnázia. Následující den proběhlo zasedání zastupitelstva města.
O nejdůležitějších bodech programu vás budeme informovat v příštím čísle.
V této souvislosti se chci zmínit o činnosti osadních výborů, které
byly zastupitelstvem zřízeny ve všech místních částech. Nejenom
my, ale i členové osadních výborů postupně zdokonalujeme vzájemnou spolupráci. Pravidelně předáváme výborům zprávy z rady nebo
zastupitelstva, jež se týkají konkrétní místní části. Nejčastěji to jsou
prodeje a pronájmy pozemků, kdy je třeba znát názor občanů místní
části. Spolupráce se však rozvíjí i v jiných směrech. Uvedu další
příklad. Obrátila se na nás společnost, která se zabývá výstavbou
větrných elektráren, aby nás seznámila se svým záměrem postavit na katastru Klokočova dvě až tři větrné elektrárny. Než budeme
záležitost projednávat v zastupitelstvu, osadní výbor v Klokočově
nejdříve tento záměr projedná s občany. Možná si někteří z vás pamatují, že před několika lety jsme se obdobným záměrem elektráren
již zabývali. Tenkrát jsme uspořádali nejenom anketu mezi občany,
ale také veřejné projednání této záležitosti v kulturním domě. Většinový názor občanů i zastupitelů byl proti výstavbě, takže se záměr
nerealizoval.

Milí učitelé, školáci, rodiče
a správní zaměstnanci
… škola začala!
... je po prázdninách. Čas odpočinku, her, cestování a dovolených skončil a náš rytmus se zase zklidnil. Věřím, že jste
načerpali nové síly a těšíte se na nové školní období. Největší
změnu určitě zaznamenají naši prvňáčci a jejich rodiče.
Děti se začnou měnit, naučí se novým věcem a najednou zjistíte,
jak moc vám vyrostly. Začátky jsou náročné jak pro děti, tak pro rodiče. Je třeba se připravit na mnoho změn a nejednu složitou chvíli, která prověří vaši trpělivost. Díky citlivému vedení paní učitelky
a vaší pomoci vám bude vaše zvídavé dítě radostí a odměnou.
Ostatním školákům a studentům nastává každodenní rutina, kterou už dobře znají. Jak ale vím od svých dětí, i oni se znovu těší
na své spolužáky a plno nových zážitků, které je ve škole čekají.
V tomto nadšení vytrvají dle jejich slov jen měsíc, ale musím říci
„děkuji alespoň za něj“. Vzdělání je potřeba a díky trpělivému přístupu pedagogů a milému úsměvu vychovatelek školní rok zase
uteče jako voda.
Přeji vám všem, kteří spolu budete prožívat nový školní rok, aby
vám přinesl spoustu pozitivního, obohatil vás o nové vědění a překážky ať se vám podaří společnými silami překonat.
Pedagogům přeji hlavně energii a mnoho zvídavých a úspěšných
žáčků a studentů, kteří budou odměnou za vaše úsilí.
S většími dětmi a třeba i těmi dospělými se rozloučím slovy čínského filozofa a státníka Konfucia: „Učte se, jako byste se hnali
za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho
nechcete ztratit!“
Lenka Sonnková
místostarostka

Abychom podpořili společenský život v místních částech, přidělilo
zastupitelstvo místním částem konkrétní finanční prostředky, jejichž
výše se odvíjí od počtu obyvatel. Již teď můžeme konstatovat, že
většina osadních výborů už uspořádala různé akce pro své spoluobčany.
Zřízení osadních výborů bylo dobré rozhodnutí. Lidé ve Vítkově
mají, na rozdíl od místních částí, mnohem větší možnost zúčastňovat se akcí, které se v drtivé míře pořádají ve městě.
Letošní teplé léto využilo mnoho lidí k častějším návštěvám našeho
koupaliště. Možná to není na první pohled patrné, ale každoročně
se potýkáme s velkým úbytkem vody z bazénu. Na vině je nejenom
již ne zcela vyhovující stav vlastního bazénu, ale i staré potrubí, filtrační jednotky a další části technologie čištění. Proto jsme nechali
zpracovat projekt na jeho rekonstrukci. Tu by potřeboval i areál kempu na Podhradí, do kterého se již mnoho let výrazněji neinvestovalo
a který bude od příštího roku pronajat novému nájemníkovi.
Byla podána žádost o dotaci na vybudování nového hřiště s umělým povrchem na stávající škvárové ploše, ale nebyli jsme úspěšní,
takže budeme zvažovat zřízení travnatého povrchu, aby se zlepšily
podmínky pro všechny naše fotbalisty od těch nejmenších, až po
naše úspěšné muže.
Těmito otázkami se pomalu začínáme zabývat, protože je potřeba je
nejenom připravit po administrativní stránce, tedy nechat zpracovat
projekty a vyřídit potřebná povolení, ale také zvážit a vyhodnotit priority, které budeme moci v příštím roce řešit s ohledem na rozpočet
města. Neustále samozřejmě sledujeme a vyhodnocujeme různé
dotační programy a snažíme se jich maximálně využívat. Ne na vše
je možné dotaci získat, ale jsme optimisté.
Pavel Smolka
starosta města

MĚSTSKÁ POLICIE
V ČERVENCI 2015
Podezřením ze spáchání přestupků narušování občanského
soužití schválnostmi a proti majetku, spáchaného úmyslným
způsobením škody na majetku poškozením cizí věci, se bude
zabývat správní orgán, kam MP Vítkov postoupila skutečnosti,
které strážníci zjistili 1. července. V uvedený den v dopoledních
hodinách byli totiž přivoláni do jednoho z domů ve Fučíkově
ulici, kde mělo dojít k poškození několika jehličnatých stromů
na jedné ze zahrad. Strážníci na místě věc zdokumentovali
a provedli fotodokumentaci. Z výše uvedených přestupků je podezřelá 55letá žena z Vítkova, které v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 15.000 Kč a uhrazení škody na majetku.
Z přestupku proti majetku, spáchaného úmyslným způsobením
škody na cizím majetku poškozením výsadby zeleně na nám.
Jana Zajíce ve Vítkově, je podezřelá 67letá žena z Vítkova, která 8. července v ranních hodinách v jednom z polí okrasné výsadby vytrhla trs levandulí pro svou potřebu. Uvedené jednání
bylo zachyceno kamerovým systémem a rovněž nahlášeno na
služebně MP Vítkov svědkem události. I přes skutečnost, že
škoda na majetku je asi 40 Kč, hrozí za takový přestupek ve
správním řízení pokuta až do výše 15.000 Kč.
8. července krátce po osmé hodině ranní bylo na MP Vítkov
oznámeno posprejování vývěsních skříněk v Dělnické ulici.
Strážníci na místě zjistili, že mimo dvou vitrín došlo na uvedené
ulici k posprejování i dalšího majetku ve vlastnictví města Vítkova i v soukromém vlastnictví. Po zdokumentování fasád domů,
dveří i jiných věcí, které byly postříkány žlutou barvou, strážníci
věc postoupili pro podezření ze spáchání přečinu úmyslného
poškození cizí věci obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově.
V případě, že se pachatele podaří vypátrat, hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok.
Krátce po osmé hodině večerní 13. července přijala MP Vítkov
oznámení o pokusu krádeže v jedné z prodejen v Budišovské
ulici. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že pokus o pronesení
zboží v hodnotě téměř 1.400 Kč přes pokladnu bez placení má
na svědomí 19letá žena z Vítkova. Po provedení potřebných
úkonů na místě bylo zboží vráceno neporušené zpět do prodeje. Pachatelka krádeže se bude ze svého počínání zodpovídat
u správního orgánu, kam strážníci věc postoupili. V případě,
že bude uznána vinnou z přestupku proti majetku, může jí být
uložena pokuta do 15.000 Kč.
Kolem jedenácté hodiny večerní 19. července si strážníci všimli
cyklisty, který jel na neosvětleném kole po komunikaci Opavská ve Vítkově. Po jeho zastavení byl v cyklistovi zjištěn 18letý
muž z Vítkova, z něhož byl cítit alkohol. Provedené kontrolní
měření na přítomnost alkoholu v dechu podezření strážníků na
požití alkoholu před jízdou potvrdilo, přičemž byla muži naměřena hodnota 0,169 promile alkoholu v dechu. Muž se nyní bude
zodpovídat u správního orgánu, kde mu hrozí pokuta v rozmezí
2.500 Kč až 20.000 Kč.
20. července po osmé hodině večerní museli strážníci převézt
k vystřízlivění na PZS v Opavě 60letou ženu z Vítkova. Krátce
předtím byla hlídka MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven poblíž nám. Jana Zajíce, kde tato žena pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky slovně napadala obsluhující personál
i hosty a vzbuzovala veřejné pohoršení. Strážníci museli vůči
této ženě rovněž použít donucovací prostředky, jelikož žena
s nimi odmítala spolupracovat, chovala se agresivně a kladla
aktivní odpor vůči prováděným úkonům. Podezření z přestupku
proti veřejnému pořádku, spáchanému vzbuzením veřejného
pohoršení, bylo postoupeno správnímu orgánu. Za narušování
veřejného pořádku může být této ženě uložena pokuta až do
výše 5.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

AKTUALITY
Z RADNICE
Rada města zasedala 11. srpna 2005. Na svém jednání schválila pravidla upravující postup při poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o úpravu vnitřního mechanizmu Městského úřadu Vítkov ve vztahu k evidenci
a procesu vyřizování žádostí o informace (jde pouze o novelu původní
směrnice).
Rada také vzala na vědomí nabídku o.p.s. Remarkon k vzájemné spolupráci při řešení drogové problematiky na území města Vítkova s terénní
službou a doporučila zastupitelstvu města navázat s touto o.p.s. spolupráci. Cílem je snižování rizik spojených s užíváním drog, mapování
drogové scény, vyhledávání a navazování kontaktů s aktivními uživateli nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog
a další. Jedná se o službu, na kterou město finančně přispívá.
Rada schválila smlouvu o koupi šaten na fotbalovém hřišti v Klokočově,
neboť FC Klokočov již ukončil svou činnost a tyto prostory lze využít
pro další sportovní vyžití občanů Klokočova. Byla dohodnuta cena ve
výši 13.000 Kč.
Město Vítkov ocení dne 4. 12. 2015 u příležitosti oslav 90 let tělovýchovy ve Vítkově nejlepší sportovce města. Pro tento účel RM schválila
kritéria k podání nominace na nejlepší sportovce a současně schválila
složení komise pro posouzení předložených návrhů.
Dále rada města schválila zavedení nového páru spoje z důvodu odvozu zaměstnanců z odpolední směny. Linka bude zavedena od 1. 9.
2015 a to z Vítkova do Melče přes Lhotku, Nové Těchanovice, Staré
Těchanovice, Kružberk, Nové Lublice, Moravici, Melč a zpět.
Z důvodu řádného ukončení nájemního vztahu nájemce Autocampu
Vítkov - Podhradí (na fotografii) byl vyhlášen záměr na pronájem. Rada
na svém zasedání otevřela obálky zájemců o pronájem a rozhodla, že
z důvodu většího počtu zájemců provede před závazným rozhodnutím
se všemi ještě ústní pohovor. V případě, že dojde k podpisu smlouvy,
bude nový nájemce tento areál provozovat od ledna 2016.

Dalším bodem jednání bylo přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč
pro SVČ Vítkov na financování zájmové činnosti kroužku mažoretek.
Dárcem je firma Jaroslav Kostera, J.K.FOOD, Větřkovice.
Rada se měla vyjádřit k záměru společnosti TCN nová energie, s.r.o.,
která by chtěla v katastrálním území Klokočov u Vítkova realizovat výstavbu 2 větrných elektráren. Rada vzala záměr na vědomí s tím, že
počká na vyjádření Osadního výboru Klokočov.
Rada se zabývala celou řadou pronájmů pozemků, přidělením bytů
mimo pořadí atd. - vše je řádně zveřejněno na stránkách města v sekci
samospráva - rada města - usnesení rady.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA VÍTKOVA

ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2015
Rozpočtované a skutečné příjmy
a výdaje zobrazené v grafu jsou
rozděleny v souladu s rozpočtovou
skladbou. Komentář k některým odchylkám od alikvotního podílu upraveného rozpočtu u jednotlivých druhů příjmů a výdajů je uveden níže.
PŘÍJMY MĚSTA
Celkové skutečné příjmy dosáhly
výše 59,43 mil. Kč, což představuje
44,17% celkových příjmů upraveného rozpočtu.
Daňové příjmy se vyvíjejí oproti minulému roku hůře o více než
2 mil. Kč, což je cca o 5% horší výsledek. V tomto roce dosáhly výše
35,79 mil. Kč. Na tomto snížení se
podílí především 1,5 mil. Kč nižší
výběr přímých daní a zbytek nižší
nepřímé daně.
Nedaňové příjmy jsou tradičně
o pololetí nižší. V tomto roce jsou
sice o něco nižší než v roce minulém, avšak jejich vývoj odpovídá
minulým letům.
Přijaté transfery dosáhly výše 11,8
mil. Kč, což je o 4,2 mil. Kč více než
v roce minulém. Tyto dotace jsme získali
nad rámec dotací plánovaných ve schváleném rozpočtu. Jsou to dotace ze státních
fondů, rozpočtu ministerstev, krajů a regionálních rad.
VÝDAJE MĚSTA
Celkové skutečné výdaje dosáhly výše
46,24 mil. Kč, což představuje 31,59% celkových výdajů upraveného rozpočtu.
Z toho:
- běžné výdaje činí 44,04 mil. Kč, což je
41,30% rozpočtovaných běžných výdajů,
- kapitálové výdaje činí 2,2 mil. Kč, což je
5,54% rozpočtovaných kapitálových výdajů.
Čerpání celkových výdajů je o 20 mil. Kč
nižší než v roce minulém. Z toho běžné výdaje jsou ve stejné výši jako v roce minulém.
V první polovině roku bylo realizováno pou-

ze 5,5% rozpočtovaných kapitálových výdajů. Realizace dalších nás teprve čekají.
DAŇOVÁ VÝNOSNOST NA JEDNOHO
OBYVATELE /v Kč/
Daňové příjmy za sledované období dosáhly
výše 35 795 293,58 Kč
Počet obyvatel města k 30. 6. 2015 činí
5 891
Daňová výnosnost na jednoho obyvatele
dosáhla výše 6 076 Kč, což je o 285 Kč na
obyvatele méně než v roce minulém.

účtu města (položka 8115) bylo v 1. polovině
roku čerpáno 11 908 mil Kč. Byly splaceny
splátky investičního úvěru na „Kompostárnu“ ve výši 550 tis. Kč (položka 8124). Na
položce 8901 se zachycuje výše DPH, kterou v rámci přenesené daňové povinnosti
převádíme měsíčně FÚ v rámci daňového
přiznání za zákonem stanovené subjekty
v rámci tzv. přenesené působnosti.

ZÁVAZKY MĚSTA
Dlouhodobé závazky máme jen u ČS a to ve
výši 5 mil. Kč se splatností do 20. 12. 2017.
V současné době jsme již splatili 3,5 mil. Kč.
Každý rok splácíme 1,1 mil. Kč. Jiné dlouhodobé závazky nemáme.

ZÁVĚR
Závěrem lze konstatovat, že hospodaření
v první půli roku se vyvíjí v souladu s rozpočtem, nedošlo k žádným výrazným odchylkám, které by vyžadovaly přijetí konkrétních opatření. Kapitálové výdaje budou
fakturovány především v 2. pololetí, proto
zatím vykazují nízké čerpání.

Stav položek financování nás informuje
o tom, že z finančních prostředků na běžném

René Kyšák
vedoucí finančního odboru

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
7. zasedání Zastupitelstva města Vítkova
se uskuteční

2. září od 15.30 hodin

v reprezentačním sále Městského úřadu
ve Vítkově.
Program zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na webových
stránkách města
www.vitkov.info

Zahájení rekonstrukce VD Kružberk
Předáním staveniště byla v polovině července
zahájena dlouhodobě připravovaná rekonstrukce hráze vodního díla Kružberk. Hráz postavená
v 50. létech 20. století za dobu svého provozu
utrpěla újmu na nejvíce exponovaných konstrukcích - koruně a horní části návodního líce, jejichž
sanace je hlavní náplní stavebních prací.
Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje odbourání
stávající komunikace, chodníkových konzol a mostů přes přeliv a jejich opětovné vybudování, úpravu
stávajícího systému odvodnění koruny a doplnění hydroizolace. Parametry a vzhled koruny budou
zachovány, pouze povrch komunikace dozná změn
v podobě výměny stávajících dlažebních kostek za
asfalt.
Návodní líc hráze, jehož betonový povrch degradoval vlivem povětrnostních podmínek a kolísáním
hladiny vody v nádrži, bude sanován do hloubky cca
10 m pod úroveň koruny hráze. Nejvíce poškozené
části povrchu budou odbourávány po úroveň výztuže, zkorodované výztuže budou ošetřeny, doplněny
novou výztuží, a opatřeny krycí betonovou vrstvou.
Stavební práce jsou rozděleny do 2 stavebních sezón, a to v letech 2015 a 2016, s termínem dokončení v prosinci 2016. Po dobu stavby bude uzavřena
silnice II.třídy č. 442 (Svatoňovice – Kerhartice), pro
potřeby motoristů budou zřízeny značené objízdné
trasy.
Provoz samotné nádrže nebude nijak omezen, zachování funkčnosti a bezpečnosti vodního díla je
jednou z hlavních podmínek na zhotovitele stavebních prací, stejně jako zajištění ochrany vody v nádrži před možným znečištěním během provádění stavebních prací. Celkové náklady na tuto stavební akci
jsou 80 mil. Kč a budou hrazeny z vlastních zdrojů
státního podniku Povodí Odry.

Dlouhodobá uzavírka silnice na
KRUŽBERSKÉ PŘEHRADĚ
24. srpna 2015 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci koruny a návodního
líce vodního díla - přehrady Kružberk. Práce si vyžádaly úplné uzavření dotčené
silnice č. II/442. Uzavírka potrvá od 24. 08. 2015 do 02.12. 2016. Objízdná trasa je
zvolena podle stavebně technického stavu silnic v našem regionu a je rozdělena
do dvou směrů.
Osobní automobily ve směru z Vítkova odbočí ve Svatoňovicích ze silnice č. II/442
vpravo na silnici č. II/443 směr Melč, následně ve Starých Těchanovicích odbočí
vlevo na silnici č. III/44337 směr Kružberk a Nové Lublice, ve kterých odbočí vlevo
na silnici č. III/4423 směrem Hořejší Kunčice a následně odbočí vpravo zpět na
silnici č II/442. Stejná trasa je stanovena pro opačný směr.
Nákladní automobily ve směru od Vítkova odbočí ve Svatoňovicích ze silnice
č. II/442 vpravo na silnici č. II/443 směr Melč, Opava a za obcí Otice odbočí vlevo
na silnici č. I/46, po které budou pokračovat přes Slavkov, Litultovice, Mladecko,
Deštné až do obce Hořejší Kunčice, zde odbočí vlevo na silnici č. II/442 směr Vítkov. Stejná trasa je stanovena pro opačný směr.

Jiří Konečný
Tel. 596 657 682, 602 759 390
e-mail: jiri.konecny@pod.cz

ZVLÁDNEME ZMĚNY KLIMATU?
Integra Consulting ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně vyhlašuje pod záštitou
Ministerstva životního prostředí ČR soutěž Adaptační opatření roku. Jejím úkolem je najít
projekty, které nejefektivněji povedou ke snížení negativních dopadů trvalých teplotních
změn na život obyvatel.
Soutěž je určena pro zástupce veřejné správy, příspěvkových a rozpočtových organizací jako jsou školy, neziskových organizací i podnikatelů. Ode dneška je možné přihlásit
jakékoliv již realizované i plánované projekty, které pomáhají úspěšně chránit majetek
lidí, obcí, firem, šetřit náklady na odstraňování negativních projevů změny klimatu a také
podporující ochranu okolní přírody. Projekty je možné přihlašovat do 15. října 2015 přes
formulář webových stránkách.
Odborná porota složená ze zástupce Ministerstva životního prostředí ČR, Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Centra pro dopravu a energetiku, Českého hydrometeorologického ústavu, Integry Consulting, Masarykovy univerzity a Zeleného kruhu
vyhodnotí tři nejzajímavější projekty a ocení jejich nositele placeným pobytem na prestižní
mezinárodní konferenci Adaptation Futures 2016, která se koná v květnu 2016 v Rotterdamu.
Intenzivnější a častější povodně, dlouhodobá sucha, vlny horka a další jevy patří mezi
následky změny klimatu, které mohou vážně ohrožovat běžný chod i celkovou ekonomiku měst i firem. Proto je vhodné přistupovat k využívání přirozené ventilace v budovách,
opětovnému využití srážkových vod, výsadbě zeleně na budovách, rozšiřování zeleně
v sídlech, revitalizaci vodních toků a mokřadů, obnově říčních niv a podpoře přirozeného
doplňování podzemních vod v krajině.

VÍTKOVÁCI
VÍ
TKOVÁ CI
V POHYBU
PO HYBU
Fotografická soutěž
- Město Vítkov spolu
s partnery TJ Vítkov a SVČ
Vítkov připravilo novou
celoroční fotografickou
soutěž.
Soutěžní snímky musí být pořízeny
v době od 1. ledna do 10. listopadu
2015, tématem je SPORT.
Podmínky soutěže najdete na www.
vitkov.info nebo si je v tištěné podobě
můžete vyzvednout v IC Vítkov.
Těšíme se na vaše snímky.

Projekt „Na správnou cestu!“ (CZ.1.04/3.1.00/73.00003)

VÍTKOV JE OD ROKU 2013 ČLENEM TÝMU PRO MLÁDEŽ
V roce 2013 se stálými členy Týmu pro mládež staly obce s rozšířenou působností - Vítkov, Kravaře a Hlučín. Cílem činnosti Týmu
pro mládež je rozvíjet účinné nástroje na řešení kriminality mládeže,
předcházet opakování trestné činnosti, usnadnit sociální integraci
mladistvých pachatelů a podporovat účinné způsoby spolupráce
a koordinace odborníků a relevantních institucí.
Klíčovými členy Týmu pro mládež jsou Policie ČR, okresní stání
zastupitelství, okresní soud, probační a mediační služba, oddělení
sociálně-právní ochrany dětí každé z obcí, pedagogicko-psychologická poradna a středisko výchovné péče.
V Opavě funguje Tým pro mládež přibližně od roku 2004 a do konce
roku 2012 byl pod organizačním vedením Magistrátu města Opavy. Od roku 2012 probační a mediační služba realizuje individuální
projekt s názvem „Na správnou cestu!“, v rámci kterého je Tým pro
mládež veden koordinátorem týmu, který se této činnosti věnuje na
plný úvazek.
Tým pro mládež se schází jedenkrát za dva měsíce, pracuje kazuisticky a snaží se hledat vhodné postupy řešení jednotlivých případů.
Zaměřuje se také na preventivní aktivity, například besedy pro žáky
a rodiče žáků základních škol na téma zvýšení právního povědomí,
zlepšení informovanosti zástupců škol a školských zařízení o způsobech řešení kriminality dětí v okrese. Tým pro mládež se snaží
podporovat vznik dalších sociálních služeb určených dětem, mla-

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
PŘEDSTAVUJE SOCIÁLNÍ
SLUŽBY
Domov Vítkov je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.
Poskytuje dvě pobytové sociální služby, a to službu Domova pro
seniory a službu Domova se zvláštním režimem.
Posláním pobytové služby Domova pro seniory je poskytnout seniorům takovou pomoc a podporu, aby mohli aktivně a důstojně prožít
zbytek svého života. Sociální služba je určena seniorům převážně
z Moravskoslezského kraje ve věku 65 let a více, kteří potřebují péči,
pomoc či podporu z důvodu zdravotního stavu nebo věku a není
možnost zajistit dostatečnou podporu prostřednictvím terénních služeb či rodinných příslušníků.
Posláním pobytové služby Domova se zvláštním režimem je poskytnout osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí takovou pomoc a podporu, aby mohly bezpečně a důstojně prožít zbytek svého života. Sociální služba je určena osobám
převážně z Moravskoslezského kraje ve věku 50 let a více, kteří
potřebují péči, pomoc a podporu z důvodu snížené soběstačnosti
způsobené různými typy demencí, u kterých již není možné zajistit
bezpečí a dostatečnou podporu prostřednictvím terénních služeb
či rodinných příslušníků. Současně jde o osoby, které netrpí mentálním postižením nebo duševním onemocněním psychotického
okruhu (schizofrenie, poruchy s bludy, bipolární poruchy, afektivní
poruchy, atp.).
Kapacita jednotlivých sociálních služeb:
•
Domov pro seniory 58 uživatelů.
•
Domov se zvláštním režimem 42 uživatelů.
Největší připravovanou akcí v následujícím období je realizace plánované celkové rekonstrukce objektu Domova Vítkov. Rekonstrukce se bude realizovat z finančních prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a Moravskoslezského kraje. K 1. 9. 2015 se
předpokládá předání části objektu zhotoviteli stavby. Rekonstruk-

distvým a rodinám s dětmi, napomáhat řešení drogové problematiky posilováním informovanosti rodičů a jejich kompetencí při řešení
obtížných výchovných situací a motivovat je k případné spolupráci
s odbornými zařízeními. V neposlední řadě také Tým pro mládež
navazuje kontakty a komunikuje s neziskovými organizacemi, lektory probačních programů, koordinátory různých projektů a dalšími
odborníky, kteří se zabývají mládeží.
Některá ze setkání Týmu pro mládež probíhají mimo prostory Magistrátu města Opavy, a to např. v neziskových organizacích (Eurotopia
o.p.s., Kontaktní centrum Pod Slunečníkem v Opavě), nebo také
v prostorách Městského úřadu v Kravařích. Tato setkání jsou vždy
zaměřena na problematiku kriminality mládeže dané obce s rozšířenou působností či oblast, kterou řeší příslušná nezisková organizace.
Členové Týmu pro mládež při některém ze svých dalších setkání
zavítají do Vítkova. Se zástupci obce by chtěli hovořit o kriminalitě
mládeže ve Vítkově, a tak naplnit poslání Týmu pro mládež, kterým
je mimo jiné také podpora komunikace a spolupráce všech zúčastněných odborníků příslušných institucí s vedením obcí s rozšířenou
působností.
Kateřina Barabášová
koordinátor Týmu pro mládež Opava

DOMOV VÍTKOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ce je rozdělena do dvou etap. Celková rekonstrukce bude trvat 18
měsíců. V nově rekonstruovaném objektu Domova Vítkov se počítá
s 45 jednolůžkovými a 18 dvoulůžkovými pokoji s větší podlahovou
plochou. Dojde k navýšení komfortu pro uživatele, a to zejména
v oblasti hygieny a soukromí (buňkový systém sociálních zařízení
pro sousedící pokoje). Poklesne však kapacita poskytovaných sociálních služeb na celkem 81 uživatelů (z toho Domov pro seniory 39
uživatelů a Domov se zvláštním režimem 42 uživatelů).
Po dobu rekonstrukce budou poskytovány sociální služby pro část
uživatelů v náhradních prostorách Nemocnice Vítkov, Opavská 89.

POZOR NA TO,
KDO VÁM VOLÁ!
Mobilní telefony již dávno neslouží pouze ke komunikaci s rodinou či
přáteli. Telefony jsme si zvykli využívat k různým účelům. Posíláme
textovky, fotíme, posloucháme hudbu a někdo i „brouzdá“ po internetu. Přes telefon nakupujeme či platíme účty. Mohou však být také
prostředkem různých podvodů či nekalých jednání. Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. varuje všechny spotřebitele. Pokud vám volá neznámé číslo, zpozorněte!
Tzv. telemarketing je k uzavírání smluv hojně využíván nejen velkými společnostmi, jako jsou telefonní operátoři, banky nebo dodavatelé energií.
Na spotřebitelské poradny SOS MaS, z. s. se poměrně často obracejí
spotřebitelé, kteří si tímto způsobem objednali různou kosmetiku, výživové doplňky nebo holítka. Občané, a zejména senioři, se často domnívají,
že smlouvu takto po telefonu uzavřít nelze, a že v hovoru dávají pouze
jakýsi předběžný souhlas se zasláním nabídky. To však nemusí být pravda. I jediné nerozvážné „ano“ vyřčené do telefonu, může vést k tomu, že
nevědomky uzavřete smlouvu nebo dodatek ke své stávající smlouvě.
Písemná forma smlouvy ve většině případů není vůbec potřeba. Souhlas
vyslovený po telefonu je pro strany závazný a vymahatelný! Nový občanský zákoník přesto spotřebitele do jisté míry chrání tím, že stanoví
spotřebiteli právo od smlouvy uzavřené po telefonu, tedy tzv. na dálku,
bez sankce a bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření
takovéto smlouvy. V případě smlouvy kupní lhůta běží od převzetí zboží
či první zásilky.
Nejen různí obchodníci, ale i pachatelé různých podvodů totiž často kontaktují svou oběť telefonicky. Způsobů, jak svou oběť podvést a připravit
o peníze díky telefonu, je celá řada. Senioři jsou v tomto ohledu velmi
zranitelní. Volající přitom využívá momentu překvapení, lidské neznalosti,
zvědavosti, potřeby pomáhat nebo touhy využít „výhodné nabídky, která
se zaručeně nebude opakovat“.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. se dlouhodobě zasazuje za práva seniorů. Realizujeme řadu projektů zaměřených na prevenci kriminality páchané na této zvlášť zranitelné skupině spotřebitelů.
V rámci našeho dlouhodobého projektu s názvem Neotvírejte a nejezděte! seznamujeme seniory mj. s tím, jak takové podvodné telefonáty mohou vypadat.
Policie eviduje v posledních měsících desítky případů napříč republikou, kdy podvodníci uspěli s tzv. legendou vnuk/vnučka. Podvodník se
představí jako rodinný příbuzný, často vnuk či vnučka, a žádá naléhavě zapůjčit peníze, neboť se
ocitl v krizové situaci. Jelikož senior cítí strach a má
potřebu svému příbuznému
v nouzi pomoci, udělá v tu
chvíli prakticky cokoliv. Má to
však háček, příbuzný si nemůže pro peníze přijít osobně,
a proto pošle kamaráda. Skutečný příbuzný však o ničem
nemá ani tušení. V okamžiku,
kdy senior peníze předá tomuto cizímu člověku, byl podveden.
Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje jsme
vydali varovný letáček Pozor
na to, kdo Vám volá!, určený
zejména seniorům, které tímto
varujeme před různými nástrahami, které na ně tzv. „na druhé straně drátu“ číhají.
Letáček ke stažení a další
informace k problematice kriminality na seniorech, jsou
k dispozici jak v poradnách,
tak na webových stránkách
SOS MaS,z.s. www.neotvirejte.cz

Město Vítkov zve všechny ženy na společný
česko-slovensko-polský projekt

JAK SE ŽIJE ŽENÁM
UPROSTŘED EVROPY
10. – 13. 9. 2015

Program:
• Zahájení projektu, koncert
• Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
• Zlatá lípa, Cesta česko-německého porozumění
• Kosárna Karlovice
• Karlova Studánka
• Výsadba lípy
• Tradice a řemesla, volnočasové aktivity
• Besedy, workshopy
Přihlášky a informace: Informační centrum Vítkov
Těšíme se na společné setkání žen z Vítkova, Vrbového
a Kalet. Partnery projektu jsou města Vrbové (Slovensko)
a Kalety (Polsko).
Město Vítkov vyhlašuje v rámci společného
česko-slovensko-polského projektu Jak se žije
ženám uprostřed Evropy fotografickou soutěž

TO JSEM JÁ

Podmínky:
Přihlaste své fotografie zachycující každodenní život žen
do soutěže „To jsem já“. Soutěžní snímky zasílejte v elektronické podobě na adresu danolb@seznam.cz do 4. září
2015.
Fotografie budou vyhodnoceny a ceny předány výhercům
podle místa bydliště při vernisážích ve Vítkově, Vrbovém
a Kaletách. Kategorie nejsou stanoveny.

PRÁZDNINOVÁ
TEČKA
V KNIHOVNĚ
20. srpna 2015 proběhl v Městské knihovně ve
Vítkově druhý a poslední letošní prázdninový koncert. Tentokrát nám podvečer zpříjemnila mladá
vítkovská kapela The Basecell. Zahradou knihovny zazněly nejen skladby známých rockových interpretů, ale také vlastní tvorba tohoto mladého
seskupení. Kapela hrála s takovým nasazením,
až struny praskaly, a to doslovně. Tento fakt si vyžádal malou technickou přestávku, během které si
posluchači prohlédli nejen samotnou knihovnu, ale
také výprodej vyřazených knih, který v knihovně
v současné době probíhá.
Koncert kapely The Basecell byl příjemným zakončením prázdninových akcí pořádaných na zahradě
knihovny.
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
V Městské knihovně ve Vítkově probíhá
v období od 17. srpna do 9. září 2015 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná
vždy v půjčovní době knihovny. Cena 5,- Kč/
ks. Seznam vyřazených knih naleznete na
www.vitkov.info. Seznam knih nebude v průběhu výprodeje aktualizován.
SVĚTLUŠKA V KNIHOVNĚ JIŽ
POTŘETÍ
Město Vítkov se prostřednictvím Městské
knihovny ve Vítkově připojuje k pořádání již

13. ročníku celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“.
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je
pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Zakoupením sbírkového
předmětu (tykadla, náramek se svítícím nápisem, píšťalka, magnet a další) přispějete
na speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé.
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září
2015 vždy v půjčovní době knihovny.

KAVÁRNA POTMĚ
Při příležitosti sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY
ZÁŘÍ“ bude městskou knihovnou pořádána
každou středu v měsíci září (2., 9., 16., 23.,
a 30. září) od 15.00 – do 16.00 hodin Kavárna POTMĚ.
Zájemci budou mít možnost si se zavázanýma očima zakoupit a vypít kávu, čaj či dát
si zákusek v Cukrárničce u Hanky ve Vodní
ulici. Mohou si tak vyzkoušet, jak se lidem se
zrakovým handicapem zbystřují jiné smysly,
např. chuť, vůně či sluch. To vše bude doprovázeno příjemným čtením nebo hudbou.

Hodnocení dne města očima kulturní komise a návštěvníků
6. června se uskutečnila velká kulturní akce
– Den města - Vítkov 2015. Celé události
se zúčastnilo asi 1.300 návštěvníků. Kulturní
komise akci detailně vyhodnotila a zpracovala celkové hodnocení. Hudební program byl
nadstandardní. Všechny kapely splnily naše
očekávání a navodily nezapomenutelnou
atmosféru, kterou si návštěvníci řádně užili.
Organizační zajištění bylo profesionální. Na
následujícím ročníku bychom chtěli posílit
dětský program, abychom vyhověli rodinám
s dětmi a zvýšili komfort akce. Událost, kde
se občané setkají, dobře pobaví a zároveň
zlepší vztahy, by mohla zahájit novou tradici.
Radek Huška
Kulturní komise při RM Vítkov
Oslovili jsme několik návštěvníků Dne
města - Vítkov 2015 různých věkových
kategorií a zeptali se na jejich názory.
Letošní den města byl krásnou ukázkou,
že i menší město, jako je Vítkov, může zorganizovat velmi kvalitní kulturní akci. Od
prvního odpoledního vystoupení se jednalo
o vysokou úroveň a nezapomnělo se ani
na program pro nejmenší. Skupina Nebe
dostala návštěvníky do „tanečního varu“
a s Annou K jsme si zazpívali její písničky.
Ohňostroj už byl jen třešničkou na dortu
celého dne. Celkově organizaci a program

hodnotím velmi pozitivně a doufám, že příští
rok se bude jednat o stejně kvalitní akci.
Olga Jüstelová mladší
Myslím, že první den města se vydařil. Všude vládla pohodová atmosféra a kapely hrály skvěle. Pro příští rok bych snad jen uvítal
doprovodný program nejen pro děti. Jinak
není co vytknout a už se těším na další ročník.
Miloš Onderka mladší
Na první ročník dne města jsem se velmi těšila. Samozřejmě jsem si tak velkou kulturní
událost nemohla nechat ujít. Výběr kapel byl
naprosto skvělý a program jsem si užila. Příjemně mě překvapil velký zájem Vítkováků.
Už dnes očekávám další ročník, který bude
jistě podobně úspěšný.
Martina Panáčková
Na dni města jsem byl se vším spokojen.
Jídlo a občerstvení bylo bez front za příznivé ceny. Jedinou výtku bych měl k seřazení kapel, a to brzké vystoupení Rock & Roll
Bandu Marcela Woodmana. Také se mi nelíbilo, že kapela STRAM v nejlepším přestala
hrát. Zábava měla pokračovat ještě o hodinu
déle. Pozitivně hodnotím zelený stánek na

sběr kelímků. Jako kuřák musím pochválit
pořadatele za nekuřácký areál. Vůbec mi
nevadil kuřácký koutek. Líbilo se mi, že jsem
si měl kde sednout a místo vyšlo na každého. Na příští ročník dne města 2016 můžu
doporučit Věru Špinarovou nebo kapelu Sto
zvířat.
Pavel Klos
Celá akce se mi líbila. Bylo zajištěno jak
občerstvení těla, tak ducha. Anna K měla
obrovský úspěch, jen starší občané se tam
ve všem nenašli. Kladně musím zhodnotit i sběr použitých kelímků od pití, děti se
vzorně postaraly o sběr a ještě si za to vysloužily malou odměnu. Myslím, že i moderátorka byla dobrá, akce se podařila až na
to, že moc neoslovila tu věkově starší část
obyvatel. Podle hlasů přímo na akci by si ti
starší přáli i takového Frantu Uhra ze Šlágru. Ten vystupoval na podzim 2013 na Dni
seniorů na našem náměstí a měl obrovský
úspěch. Nebo Čechomor, ten by také zaujal
celkem velkou věkovou skupinu. V Domově
Vítkov vystupovala „Veselá trojka“ nevím odkud byli, ale ti by oslovili asi tu nejstarší část
místních.
Alena Zemanová

S NÁMI SE NUDIT NEBUDETE
Informace oddělení kultury městského úřadu

NOMINUJTE NEJLEPŠÍ
SPORTOVCE
Výzva k podávání návrhů na ocenění nejlepších vítkovských
sportovců, trenérů a funkcionářů.
Máme ve městě krásný sportovní areál, několik tělocvičen a venkovních hřišť. Máme také úspěšné sportovce, trenéry a funkcionáře. Rada města schválila „Kritéria pro podání nominace na nejlepší
sportovce města Vítkova u příležitosti oslav 90 let tělovýchovy“.
Podrobné znění a formuláře pro podání nominací do jednotlivých kategorií najdete na www.vitkov.info, odkaz – o městě – 90 let sportu.
Termín podání je do 14. října 2015 do 12.00 hod.
V případě, že budete potřebovat doplnit informace, vytisknout formulář apod., neváhejte a kontaktujte nás (kultura@vitkov.info, tel.
556 312 253).

DÍKY VÁM SE
NENUDÍME
Informace pro pořadatele kulturních akcí ve městě a jeho místních částech.
Připravujete kulturní, společenskou, vzdělávací nebo sportovní
akci? Chcete o ní informovat širokou veřejnost? Využijte možnost
vkládat informace do kalendáře akcí pořádaných na území města
Vítkova a v jeho místních částech prostřednictvím webového formuláře http://www.vitkov.info/o-meste/kultura-/vlozit-vlastni-akci/.
Zároveň můžete již dnes vkládat připravované aktivity do dlouhodobého výhledu akcí pořádaných na Vítkovsku. Můžete se zde přesvědčit, zda se vámi vybraný termín nepřekrývá s akcí jiného pořadatele. Tento seznam vč. formuláře najdete na http://www.vitkov.
info/o-meste/kultura-/plan-akci-na-rok-2015/.
Jsme rádi, že svými aktivitami přispíváte k podpoře kulturního, společenského a sportovního života ve městě a že díky vám si mohou
občané města vybírat z bohaté nabídky.

JAK DOPADLY
LETNÍ SOUTĚŽE?
Skvěle, a to díky vám, kteří jste se do nich aktivně zapojili.
DĚKUJEME!
Při vyhodnocování soutěže jsme se setkali s mnoha dalšími překrásnými výsadbami. Je příjemné vědět, že žijeme v hezkém rozkvetlém
městě s okny a balkóny plnými krásných kytek snad všech barev,
se zahrádkami opečovávanými s láskou a přinášejícími nejen jejich
vlastníkům, ale také kolemjdoucím radost a potěšení.
A jak to všechno dopadlo?
V kategorii „Rozkvetlé okno“ získal první cenu pan Stanislav Brožek,
druhé místo obsadil rozkvetlý balkón paní Jiřiny Barabášové a třetí
místo si odnesla paní Vlasta Martinková.
V kategorii „Léto na skalce“ získala první místo za svou skalku paní
Dagmar Pavuková, druhé místo paní Dáša Dušková a třetí příčku
obsadila paní Zdeňka Vaňková.

Ocenění převezmou úspěšní pěstitelé 4. září v 16.00 hod. na vítkovském náměstí v rámci celodenní akce Za plotem. Zde už budou
známí také úspěšní výrobci marmelád. Určitě si nenechejte ujít zajímavý program. Vedle přednášek, ukázek řemesel a minijarmarku
vás čeká také cimbálovka, ochutnávka čerstvě vařené marmelády
a mnoho dalšího.

POJĎTE SE S NÁMI TOULAT
Vítkovská padesátka i přes svou již dlouholetou tradici má turistům stále co nabídnout. Symbolem podzimního ročníku se
stane břidlice. Všimli jste si při vycházkách a výletech na kole
i pěšky bílých rozcestníků s břidlicovou stříškou? Zastavili
jste se a přečetli si, kam Vás vlastně zvou? Ne, tak to je škoda.
Pojďte se s námi toulat „Krajinou břidlice“.
Trasy jsou určeny pro všechny, kteří budou mít chuť nejen hltat kilometry (nejdelší trasa je dlouhá 51 km), ale také pro ty, kteří si chtějí
užít vycházku krásnou přírodou na sklonku léta. Ti si mohou vybírat
z kratších tras už od 9 km. Na trasách do 20 km budou připravena zastavení, na kterých si můžete ověřit své znalosti z vlastivědy,
vyzkoušet svou zručnost… a ostatní je překvapení. Sledujte naše
webové stránky, kde vám budeme postupně jednotlivé trasy představovat.
5. září v 5.00 hod. startujeme (pro všechny spáče je tu dobrá zpráva – startujeme průběžně až do 10.00 hod.).

Slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště bylo úspěšné
Text: Jitka Vrbová, Lidl
Foto: Jan Dušek

Stovky rodin s dětmi přilákalo nedělní
slavnostní otevření nového dětského hřiště ve Vítkově, které vyrostlo v Těchanovické ulici. Místní obyvatelé hřiště vybojovali
v hlasování od společnosti Lidl. Na děti
čekalo nejen zbrusu nové hřiště, ale i den
plný her. Program zpestřilo vystoupení Michala z Kouzelné školy.
Vítkov bojoval v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel a skončil na druhém místě
s počtem hlasů 5091. V této kategorii měst
se přitom hrálo celkem o 3 hřiště. Symbolický klíč od Rákosníčkova hřiště přebral
od společnosti Lidl starosta Vítkova Pavel
Smolka.
„To, že se po celé republice staví Rákosníčkova hřiště, je zásluha společnosti Lidl.
Ale že se takové hřiště pro děti postavilo
a v neděli 2. srpna uvedlo do provozu,
to je zásluha občanů našeho města, jejich přátel a známých, kteří hlasovali pro
Vítkov. Dá se říci, že všechny věkové kategorie lidí několik týdnů pravidelně usedaly k počítači, aby podpořily naše město
a udělaly něco pro naše děti. Za to bych
jim chtěl velice poděkovat.
Poděkovat bych chtěl i společnosti Lidl za
tuto aktivitu. Hřiště bylo postaveno velice
rychle a profesionálně na místě, které si
občané sami vybrali. Při slavnostním otevření byl zájem dětí i rodičů veliký, takže
jsem přesvědčený, že hřiště bude hodně

využíváno a bude dlouho sloužit. Jistě
nejsem sám, kdo má dobrý pocit z aktivity
našich občanů a z toho, že se vše zdařilo,“ řekl starosta města Vítkova.
„Obyvatelé města Vítkova se velice aktivně zapojili do boje o Rákosníčkovo hřiště
a o to více nás těší, že se jim hřiště podařilo v napínavém souboji získat.
Následná spolupráce s městem byla při
výstavbě hřiště výborná, proto vše proběhlo rychle a děti už dnes mohou skotačit na moderním Rákosníčkově hřišti“
uvedla Anna Těžká, koordinátorka projektu Rákosníčkova hřiště.
V letošním roce společnost Lidl otevřela
již šest Rákosníčkových hřišť a do konce
září otevře ještě čtyři.
„Projekt Rákosníčkova
hřiště bude pokračovat až do roku 2019
a každý rok máme
v plánu postavit 10 nových dětských hřišť,“
dodala Anna Těžká.
Společnost Lidl pokračuje v projektu Rákosníčkova hřiště čtvrtým
rokem a do konce roku
2015 bude v celé ČR již
60 dětských hřišť.

VÍT
VÍ
TKOV
KOV S E B
BA
A VI L N A
„LÁ
„L
ÁV
VC
CE
E“!

Text: Šárka Medunová
Foto: Jan Dušek

města Vítkova, Oldřich Huška - místostarosta města Vítkova, Stěpán Hutník s. r. o., Lubomír Matula, Dušan Šindelář - Mezinárodní
autodoprava, Luděk Tirol - Faunus Vítkov, Ing. Ivan Krajcar - Vítkovská zemědělská s. r. o., Zdeňka Hegarová - La Boheme Cafe,
Eva Řehulková - Autocamp Balaton, Petra Jurečková - Řeznictví,
uzenářství Vítkov, ZŠaG Vítkov.

První srpnovou sobotu Vítkov již tradičně ožil Vítkovskou lávkou,
kterou pod záštitou města Vítkova pořádá již čtvrtým rokem Středisko volného času Vítkov, p. o. a Technické služby města Vítkova.
Ani studená voda v koupališti, ani sluníčko za mrakem nebránilo
60 účastníkům lávky soutěžit v přejezdech přes lávku na trakaři či
na kolech. Odvážlivci se soutěžním duchem se do jednotlivých kategorií hlásili v průběhu celého týdne a někteří až před přejezdy.
Kategorie jsou vždy rozděleny na dětské a dospělé a v přejezdech
na trakaři je možné vytvořit i smíšená družstva. V každé kategorii
byla vždy oceněna první tři místa, ceny do soutěží věnovali místní
podnikatelé. Po přejezdech přes lávku se účastníci ještě mohli pobavit a povzbudit borce tří družstev, kteří mezi sebou zápolili ve třech
disciplínách – štafeta, plavba na lehátku a kyblíkárna. Bavili se úplně
všichni, soutěžící i přihlížející. První místo obhájilo z loňska družstvo
Zelenáči, druzí skončili TJ Kořalky a třetí Kloko team z Klokočova.
Všem gratulujeme!
Vítkovská lávka není jen o soutěžení, ale také o zábavě. Pro děti byl
připraven bohatý program s klauny, kouzelníkem, minikrosem a různými dalšími soutěžemi, které byly doplněny vystoupením kapel The
Basecell z Vítkova, Cock-Tail z Vyškova a Debbi z Prahy. Večer pak
lávku již tradičně zakončuje taneční zábava pro všechny. To vše bylo
doplněno bohatým občerstvením firmy paní Řehulkové a pana Dostála, kteří všem ukázali, že když se umí, tak se umí. Děkujeme také
městu Vítkovu a všem sponzorům, kteří Lávku podpořili finančně či
věcně – Semperflex Optimit s.r.o, Lenka Sonnková - místostarostka

Co k tomu víc říci… další ročník Vítkovské lávky je za námi
a již teď známe program na příští ročník, který se uskuteční
30. 7. 2016. Ze stoupajícího počtu prodaných vstupenek lze
usuzovat, že lávka má ve Vítkově kořeny hluboko pod zemí!

ŠKOLNÍ ROK ZAČAL
Prázdniny uběhly jako voda a s prvním zářím jsme zahájili nový školní rok 2015/2016.
I když by se mohlo zdát, že se o prázdninách ve škole nic nedělo, opak je pravdou.
Uskutečnila se rozsáhlá rekonstrukce vodovodního řádu v budově prvního stupně, byl
zbudován přístupový chodník ke škole od
Dělnické ulice, byly předlážděny chodníky
v areálu školy, vymalována školní kuchyně, nainstalován nový kotel na vaření jídel,
opraveny žaluzie, zakoupen nový motor pro
dveřní žaluzie ve školní jídelně, provedeny
porevizní opravy průlezek a sportovního
nářadí. Prováděna byla rovněž celková záchovná údržba školy.
V průběhu prázdnin jsme obdrželi dvě dotace. První s názvem „S EVVOU na HORÁCH“
byla ze Státního fondu životního prostředí
pro ozdravný pobyt 80 žáků prvního stupně
základní školy. Akce se uskuteční na přelomu ledna a února 2016 v Jeseníkách.
Druhá s názvem „Kolik jazyků umíš...“
MŠMT je určená 70 žákům na pobyt s výukou angličtiny a němčiny v Londýně a Berlíně. Aktivita se uskuteční na přelomu září
a října 2015.
Dále probíhaly přípravné práce pro pobyt
pedagogů a žáků partnerských škol v rámci projektu Erasmus+, který se uskuteční
u nás ve Vítkově ve dnech 5. – 10. 10. 2015.
Navštíví nás hosté z Portugalska, Španělska, Polska, Rumunska, Lotyšska, Řecka
a Turecka. Jednacím jazykem je angličtina.
Získali jsme novou dotaci z projektu ERASMUS+, tentokráte na námět Svátky a tradice. Jednacím jazykem je němčina. Spolupracovat budeme se školami z Maďarska,
Itálie a Polska.
Krajskému úřadu MSK jsme zaslali žádost
na zajištění asistentů pedagoga pro žáky se
zdravotním postižením. Souhlasné stanovisko vydal kraj ke konci července 2015. Ve

škole tak bude působit šest asistentů pedagoga, dva na prvním stupni základní školy
a čtyři na druhém stupni.
Požádali jsme o dotované obědy pro žáky
ze sociálně slabého rodinného zázemí od
společnosti Women – for - women. Byli jsme
úspěšní, a tak devět žáků školy bude moci
odebírat dotované školní obědy.
Zpracovali a odeslali jsme na MŠMT žádost o dotaci v rámci Výzvy 57 „Podporujeme technické tvoření žáků“ na vybavení
školních dílen a výuku cizích jazyků formou
blended learning pro žáky a pedagogy. Výsledky budou známy ke konci září 2015.
Uzavřeli jsme projekt Po stopách II. světové
války, provedli jsme závěrečné vyúčtování,
sepsali závěrečnou zprávu o realizaci aktivit
projektu a vše odevzdali ke kontrole na Euroregion Silesia v Opavě.
Žádost o dotaci jsme podali rovněž městu
Vítkov na zajištění adaptačních kurzů nových tříd a žáků.
Škola se prezentovala na multižánrovém
festivalu Vítkovský komín formou velkých
posterů, které zdobily areál festivalu. Podpořili jsme rovněž Vítkovskou lávku darováním
velké rolády, jako odměny pro soutěžící.
Zřizovatele jsme požádali o přidělení bytu
v areálu školy pro nového topiče - údržbáře, který nastoupí 1. 9. 2015 do pracovního
poměru. Dále jsme požádali o investiční příspěvek na pořízení dalšího serveru
a finanční příspěvek na zajištění
rodilého mluvčího
v hodinách angličtiny.
Školní jídelna zajišťovala provoz po
celou dobu prázdnin. Vařilo se v ní
pro žáky mateřských škol, děti na
příměstských táborech, zaměstnance
školy a cizí strávníky.
Uskutečnila se pracovní schůzka se
Nově vybudovaný chodník ke škole z Dělnické ulice

zástupci firmy IDPpartner – systémy identifikace s.r.o., Opava na zajištění čipů pro žáky
školy. Rodiče by tak mohli být informováni
formou SMS zprávy o příchodu a odchodu
svého dítěte do školy a ze školy.
Velkou pozornost jsme věnovali plaveckému
výcviku žáků, který se uskuteční od září do
prosince 2015 pro žáky 2. – 4. tříd základní
školy opět v Plavecké škole v Opavě.
I když bylo léto a teploty nás táhly spíše
k vodě, byl nejvyšší čas zajistit a rezervovat
volné kapacity pro lyžařský výcvik žáků na
horách, tentokráte na Karlově pro druhý stupeň základní školy a gymnázium. Pro první
stupeň základní školy je zajištěna lyžařská
školička v Tošovicích.
V úterý 25. srpna 2015 se konala v Ostravě
konference k projektu Napříč krajem s mládeží. Zde prezentovali žáci gymnázia velmi
úspěšný projekt Mezinárodní studentská
konference. V červnu 2015 jsme nominovali dva žáky gymnázia do prestižní celostátní soutěže Česká hlavička 2015. S velkým
potěšením jsme přijali zprávu, že mezi třemi
nominovanými v kategorii Merkur je i náš
žák Vít Mužík s prací Cesta k vlastním kořenům.
Ve dnech 19. – 23. 8. 2015 se konalo celostátní kolo Chovatelské olympiády, kde
si vybojovaly účast Veronika Hajdová v kategorii Hlodavci a Karolína Daníčková v kategorii Psi.
Do prvních tříd nastoupilo 68 žáků. Na
1. stupni bude výuka probíhat v 16 třídách
v počtu 370 žáků, na 2. stupni v 9 třídách
s počtem žáků 200. Gymnázium bude mít
7 tříd se 128 žáky. V pedagogickém sboru
jsme přivítali nové posily - Mgr. Janu Přikrylovou (JČ – D), Mgr. Kamilu Kokešovou (CH
– Bi), Mgr. Michaelu Hasalovou (JA – TV),
Mgr. Veroniku Chodurovou (1. stupeň ZŠ)
a Mgr. Silvii Doleželovou (1. stupeň ZŠ).
Ve školní družině předpokládáme činnost 11
oddělení s 330 žáky, a ve školním klubu 200
žáků.
Informace o školním roce 2015/2016 jsou
průběžně zveřejňovány na www.zsgvitkov.
cz.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Zahájení školního roku 2015/2016
v mateřské škole Vítkov
K 1. září 2015 je v mateřských školách zapsáno celkem 200 dětí,
tj. o 11 méně než v uplynulém školním roce. Výrazný úbytek nastal v MŠ Radkov. Všechny děti jsou přijaty k celodenní docházce.
V MŠ Husova je integrováno jedno dítě předškolního věku s kombinovaným postižením - toto dítě má zajištěného asistenta pedagoga.
V MŠ Husova budou 4 třídy s celkovým počtem 92 dětí, v MŠ
Opavská 3 třídy s celkovým počtem 63 dětí, v MŠ Klokočov 1 třída
s 19 dětmi, v MŠ Radkov a MŠ Čermná jedna třída s 13 dětmi. Ve
vítkovských mateřských školách je celkem 155 dětí. Obě vítkovské
mateřské školy jsou plně obsazeny. Volná místa máme na odloučených pracovištích v Klokočově, v Čemné a Radkově.
V mateřské škole Husova je zřízena logopedická třída pro děti s vadami řeči, zde je rovněž plný počet – 14 dětí. V MŠ bude k 1. 9. 2015
celkem 18 pedagogických pracovnic a jedna asistentka pedagoga.
Personální obsazení zůstává ve vítkovských školách beze změn.
V Klokočově odchází paní učitelka Denisa Koniarová na mateřskou
dovolenou a za ní nastoupí paní učitelka Jana Stehlíková, která je
plně kvalifikovaná. Všechny pedagogické pracovnice májí požadované vzdělání. V mateřských školách dále pracuje 8 provozních pracovnic, 1 ekonomka a v zimním období 2 topiči.
Počty tříd a dětí v jednotlivých školách:
MŠ Husova
1. třída – 26 dětí (2 - 5 leté)
2. třída – 14 dětí (4 - 6 leté) - logopedická třída
3. třída – 26 dětí (2 - 5 leté)
4. třída – 26 dětí (5 - 6 leté)
MŠ Opavská
5. třída – 25 dětí (2- 5 leté)
6. třída – 25 dětí (5 - 6 leté)
7. třída – 13 dětí (2 - 5 leté)
MŠ Klokočov
8. třída – 19 dětí (2 - 6 leté)
MŠ Radkov
9. třída – 13 dětí (2 - 6 leté)
MŠ Čermná
10. třída – 13 dětí (2 – 6 leté)
Ve školním roce 2015/2016 budeme pracovat podle nového školního vzdělávacího programu s názvem “Odemkni si dveře do světa“,
který byl vypracován v souladu s Rámcovým programem pro mateřské školy - závazným pedagogickým dokumentem pro všechna
předškolní zařízení. Úplata za předškolní vzdělávání zůstává nezměněna, tedy ve výši 400 Kč za měsíc.
Mateřská škola bude nabízet rodičům a jejich dětem logopedickou
péči, sportovní gymnastiku Ing. Špičkové, výuku hry na zobcovou
flétnu ve spolupráci se ZUŠ, výuku angličtiny – v MŠ Husova a MŠ
Opavská. Rovněž budeme organizovat pro děti plaveckou školičku
a usměvavé lyžování, řadu kulturních vystoupení a plno společných

Text: Miluše Špoková, ředitelka školy

akcí pro rodiče a děti. Po materiální stránce je MŠ na nový školní
rok dobře připravena. V září se dokončí zahrady při MŠ Opavská
a Klokočov a v říjnu bude realizována zahrada v přírodním stylu
v MŠ Husova. Těšíme se na všechny děti i jejich rodiče.

Nové prvky na hřišti pro děti v MŠ v Opavské ulici

PŘIPRAVUJEME
NA MĚSÍC
ŘÍJEN:
Jaroslav Bureš ve spolupráci se SVČ Vítkov připravuje KURZ KRESBY
s využitím PRAVÉ MOZKOVÉ HEMISFÉRY
Chcete prohloubit sebepoznání a posílit si sebevědomí? Chcete získat nové dovednosti, odhalit vlastní výtvarné schopnosti a přitom
získat i nové kamarády - to všechno, ba i více příjemnou formou
naplnění volného času? Jsou různé způsoby a jedním z nich je kreslení, výtvarná práce.
Připravili jsme pro vás kurz kreslení (4 lekce) s využitím pravé mozkové hemisféry. Kdy: od 10. října 2015 ve Středisku volného času ve
Vítkově, vždy od 9.00 hodin. Cena: 900 Kč.
Cílem je naučit kreslení zájemce – laiky, nezávisle na jejich předchozí kreslířské průpravě nenásilnou, příjemnou a přirozenou cestou.
Nezáleží na výtvarném talentu ani na zkušenostech s kreslením!
Pokud vás zaujala naše nabídka, seznamte se s podrobnostmi na
http://www.svc-vitkov.cz. Kurz vede Mgr. Jaroslav Bureš, zkušený
lektor vzdělávání dospělých i dětí, mimo jiného i výtvarné výchovy
a psychologie. Hleďte na svět s úsměvem, svět se bude usmívat
na Vás.

LETNÍ PRÁZDNINY SE STŘEDISKEM
VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Také letos se SVČ Vítkov již od zimních měsíců, připravovalo na
letní prázdninovou činnost. Letos bylo připraveno pro děti z Vítkova a okolí celkem 10 letních táborů, z toho 5 pobytových táborů
a 4 tábory příměstské pod názvem „Hravé týdny“.
Každá pobytová akce měla svůj tematický program. Děti na táborech se zúčastnily výletů, projížděk na koních, celotáborových her
a soutěží, mohly si vyzkoušet spát nejen ve stanech, ale i pod širákem, plavbu na raftech, koupání a spoustu dalších dobrodružných
činností.
Názvy jednotlivých pobytů:
- Soustředění Zumby v Itálii
- Boj o přežití
- Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně
- Cyklistický tábor po okolí Vítkova
- Dobrodružná plavba
- Zážitková bomba
- 4x Hravý týden
Společně s SVČ Vítkov prožilo letošní letní prázdniny 178 dětí
a mladých lidí.
Věroslava Dubová
pedagog volného času SVČ Vítkov, p. o.

HLEDÁME PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

PRO VEDENÍ ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Středisko volného času Vítkov, p. o., Bezručova 585, hledá externí
pedagogické pracovníky pro vedení zájmových kroužků pro děti
a mládež v oblasti sportu a techniky. Kroužky probíhají vždy v odpoledních hodinách od pondělí do pátku a trvají 2 hodiny. Finanční
odměna za 1 hodinu vedení kroužku je od 74 Kč.
Vedení zájmových kroužků:
1. Fotbalový
2. Tenisový
3. Automodelář
4. Modelář
Zájemci se mohou informovat na tel. č.: 556 300 362, 553 038
200, 605 55 11 36 anebo osobně u ředitelky SVČ Vítkov, Ing. Šárky Medunové.

V rámci programu Vítkovské lávky proběhl

TURNAJ
V PLÁŽOVÉ
ODBÍJENÉ
Výsledky:
1. - Marek Ondra, Adam Ondra
2. - Lukáš Pavlíček, Petr Rolinc
3. - Jakub Bartoš, Jan Faltýnek
4. - Martin Vrána, Jan Bartoš
Děkujeme všem za účast.
Za pořadatele Jan Bartoš

Zájmové kroužky SVČ pro děti a mládež - školní rok 2015 / 2016
Název zájmového kroužku

věk

termín

čas

místo

zápisné

Kopaná přípravka ml.

4 - 7 let

středa, pátek

16:00

Hřiště, sokol. Tělocvična

400,-

Kopaná přípravka st.

8 - 10 let

pondělí, středa

17:30

Hřiště, sokol. Tělocvična

400,-

Kopaná mladší žáci

8 - 10 let

úterý, čtvrtek

16:00

Hřiště, sokol. Tělocvična

400,-

Kopaná starší žáci

10 - 15 let

úterý, čtvrtek

16.00

Hřiště, sokol. Tělocvična

400,-

Kopaná dorost

15 - 18 let

úterý, pátek

16:30

Hřiště, sokol. Tělocvična

400,-

Florbal starší chlapci

12 - 15 let

čtvrtek

14:00

Sokolovna tělocvična

300,-

Florbal mladší chlapci

8 - 10 let

*

*

*

300,-

Florbal děvčata

10 - 15 let

pátek

14:00

Sokolovna tělocvična

300,-

Stolní tenis

9 - 18 let

úterý

16:30

Sokolovna tělocvična

350,-

Rybářský

9 - 15 let

čtvrtek

15:00

SVČ klubovna

350,-

Střelecký

8 - 15 let

středa

14:00

Sokolovna tělocvična

350,-

Lukostřelba

8 - 15 let

úterý

14:30

Sokolvna těloc.,střelnice

300,-

Gymnastika

6 - 10 let

úterý

13:30

Sokolovna tělocvična

Badbinton

10 - 15 let

pondělí

13:30

Sokolovna tělocvična

300,-

Sportovní klubík

6 - 10 let

úterý

14:30

Sokolovna malý sál

300,-

Mixed dance

8 - 10 let

středa

16.00

Sokolovna malý sál

300,-

Modelářský

6 - 10 let

úterý

13:00

ZŠ Větřkovice

300,-

1 600,-

Automodelářský

8 - 15 let

středa

14:00

SVČ autodráha

400,-

Klub KaMeRa

10 - 18 let

středa, čtvrtek

14:30

SVČ poč. učebna

300,-

Keramika

7 - 19 let

středa

14:30

SVČ keramic. Dílna

500,-

Malý výtvarník

5 - 7 let

čtvrtek

15:00

SVČ klubovna výtvarky

400,-

Divadelní I.

15 - 22 let

sobota

16:00

SVČ klubovna

350,-

Divadelní II. - Quo Vadis

12 - 22 let

sobota

10:00

Sokolovna malý sál

200,-

Práce s fimo hmotou, výroba šperků

8 - 15 let

pátek

14:00

SVČ klubovna výtvarky

300,-

Keramika Větřkovice

6 - 10 let

úterý

13:00

ZŠ Větřkovice

500,-

Angličtina hrou

6 - 8 let

středa

13:30 - 15:00

*

300,-

Malý záchránce

7 - 10 let

úterý

13:30 - 15:00

*

300,-

Line dance

7 - 15 let

*

*

Sokolovna malý sál

400,-

Lezení na umělé stěně I.

7 - 15 let

středa

15:00 - 17:00

ZŠaG malá tělocvična

400,-

Lezení na umělé stěně II.

7 - 15 let

pátek

15:30 - 17:30

ZŠaG malá tělocvična

400,-

Mažoretky mladší

6 - 8 let

pondělí
čtvrtek

16:30 - 18:00
15:30 - 17:00

ZŠaG malá tělocvična

750,-

Mažoretky starší

8 - 15 let

pondělí
čtvrtek

17:00 - 18:30
16:30 - 18:30

ZŠaG malá tělocvična

750,-

Mladí hasiči I.

6 - 15 let

pondělí

16:00 - 17:30

ZŠaG velká tělocvična

200,-

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

pondělí

16:30 - 18:00

ZŠaG velká tělocvična

200,-

Karate I.

6 - 10 let

pátek

14:00 - 15:30

Sokolovna malá

500,-

Karate II.

10 - 15 let

pátek

15:30 - 17:00

Sokolovna malá

500,-

pátek

17:00 - 18:30

Sokolovna malá

500,-

Karate III.
Přírodovědný

6 - 13 let

úterý

14:30 - 16:30

SVČ klubovna přírodov.

300,-

Počítačový zábavný

6 - 15 let

pondělí

14:00 - 15:30

SVČ klubovna počítač.

350,-

Programování

6 - 15 let

pondělí

15:45 - 17:15

SVČ klubovna počítač.

350,-

Cykloturistický

10 - 15 let

pátek

16:00 - 18:00

SVČ klubovna počítač.

200,-

Free running

14 - 23 let

pátek

14:00 - 16:30

Sokolovna

400,-

Hudební teorie

13 - 16 let

středa

14:00 - 15:30

Tunnel

200,-

* U takto označených kroužků bude upřesněn termín, místo i čas. U některých kroužků i podle domluvy účastníků v návaznosti na rozvrhy
dětí v novém školním roce
Kroužky se otevírají od 14.9.2015, sledujte naše www.svc-vitkov.cz, kde budou ke kroužkům postupně doplňována data konání prvních
informativních schůzekSvé děti můžete přihlašovat osobně u vedoucího kroužku nebo přímo v SVČ Vítkov, p.o., přihlášky dostanete od
vedoucích kroužků, nebo jsou ke stažení na http://www.svc-vitkov.cz/o-nas/dokumenty-a-formulare/

Vzpomínka na Aničku Fojtíkovou
Letošní prázdniny začaly nádherným
počasím a já jsem v prvním týdnu v klidu a pohodě dokončovala práce spojené
s ukončením školního roku a přípravou na
údržbové prázdninové práce. Když pan
školník přinesl poštu a jedna z obálek byla
nadepsána rukou a odeslána z městečka
Trnávka, tušila jsme smutnou zprávu. Dopis jsem otevřela až doma a mé neblahé
tušení se potvrdilo. Na smutečním oznámení stálo, že dne 3. července 2015 zemřela ve věku 81 let Anna Fojtíková. Anička, které jsme jinak neřekli, Anička, která
zasáhla do života mnoha vítkovských občanů jako jejich učitelka, organizátorka
akcí a výletů, vítala s dětmi nové občánky, přála k významných životním výročím
nebo při posledním rozloučení citlivě promlouvala k pozůstalým. Anička, jejíž duch
byl ve městě Vítkově i poté, co se vrátila
do svého rodného městečka. Dne 11. července 2015 jsme se s kolegyněmi, rodinou
a smutečními hosty naposled rozloučily
s Aničkou Fojtíkovou v chrámu Páně sv.
Jakuba v Městečku Trnávce. Bylo to smutné, ale zároveň příjemné setkání s lidmi,
kteří Aničku měli rádi tak, jako my ve Vítkově.
Romana Fajmonová

ANIČKA FOJTÍKOVÁ
- PANÍ UČITELKA
Anička Fojtíková jí po celý život byla a zůstala i po odchodu na zasloužený odpočinek. Narodila se a celý život, jak říká, prožila
v Pěčíkově, i když ji pracovní a rodinné povinnosti po celou dobu její aktivní pedagogické činnosti spojily s Vítkovem.
Narodila se spolu se čtyřmi sourozenci v poklidné a harmonické rodině drobného zemědělce. Doma měli dvě kravičky a pár hektarů
půdy, což postačovalo jen ke skromné obživě početné rodiny. Rodiče je však všechny
vedli k poctivé práci a připravovali je tak na
život. V době prázdnin chodily všechny děti
na pole, učily se vázat obilí, stavět panáky,
mlátit, obracet a kopkovat seno, skládat je
na půdu, ale i ošetřovat dobytek a ostatní
domácí zvířectvo. Prázdniny prožívaly prací a tak, jak končily žně, končily i prázdniny. Práci se naučily mít rády a zůstalo jim to
na celý život. Ale i po prázdninách měly své
denní povinnosti. Po příchodu ze školy musely vyhnat krávy na pastvu na louky za školou, a ty jim mnohdy utekly až k Petrůvce.
Na lukách si hrály děti z celé vesnice. Dělaly
si ohníčky, opékaly se brambory, hrály se
hry a pásl se dobytek. Když zazvonilo klekání, zavolal tatínek děti domů. Po založení
JZD ošetřovala maminka v kačíně kačeny a
příležitostně pekla. Tatínek jezdil s koňmi a
navážel s nimi krmení do chlévů a kravína.
Byla to nesmírně těžká ruční práce a z po-

čátku téměř bez mechanizace. Pokud si na
to vzpomene, vidí jeho upracované a udřené
mozolnaté ruce. S koňmi jezdil dlouho. Byly
ustájeny u Laštůvků a večer je napájel za
přítomnosti dětí z celé vesnice v bohdalovském potoce. Doma byla pohoda a tatínek
dbal, aby se všechny děti dobře učily. Pokládá za dar svých rodičů, že jim umožnili
za tak skromných, snad i chudých poměrů,
všem vystudovat, i když sami toho mnoho neměli. Nikdy o tom nemluvili, ale měli
z toho určitě oba velikou radost. Na tatínka
strašně ráda vzpomíná, že ji vlastně naučil
číst a psát a to nejen ji. Velmi na to dbal. Maminka zas měla ráda zahrádku, jiřiny, růže
a přála si, aby o tu zahrádku po ní pečovala.
Vzpomíná si na tatínka, jak jednou vylezl na
seník a donesl jim jablka, schovaná v seně,
aby měli něco na přilepšenou, když jeli cvičit
na spartakiádu.
Celý svůj pracovní a rodinný život má spojený s Vítkovem, kam přišla po studiu učitelství v Brně v roce 1953. Bylo jich více
mladých lidí, plných plánů a elánu, kteří
přišli do kraje ještě poznamenaného válkou
po odsunu německého obyvatelstva. Mimo
školních povinností organizovala akce pro
děti, přednášela, hrála divadlo, organizovala
akce ke všem svatým na místním hřbitově.
Bavila ji práce s lidmi, kteří ji za to měli rádi
a byla u všeho, co se ve městě dělo. První tři
roky učila na prvním stupni, dálkově si doplnila vzdělání pro druhý stupeň. Učila hlavně
dějepis, zeměpis a devatenáct roků tělocvik.
Pro děti organizovala o sobotách a nedělích
výlety, soutěže a branné závody. Vzpomíná

i na období, kdy učila jednu třídu
řeckých dětí češtinu. Byly to velmi
pilné a chytré děti, ke kterým získala mimořádný vztah a po pravdě
i ony k ní. Byly to děti, které se do
Československa dostaly během
občanské války v Řecku, která
probíhala v letech 1946–1949.
(V roce 1950 u nás bylo 907 dětí
do 6 roků a 2877 dětí od 6-15
roků.) Paní Fojtíková uvádí, že
některé děti se naučily česky tak,
že v dopise neudělaly jedinou
pravopisnou chybu. Ve Vítkově
poznala i svého manžela a narodil
se jim syn Mirek, který zde vystudoval gymnázium. Ráda vzpomíná i na mezinárodní tábor ve Finsku, kterého se účastnila s dětmi
z Vítkova a ze Slovenska. V tomto
táboře strávila s dětmi čtrnáct dní
a zažila s nimi i nehodu autobusu,
který s nimi sjel do příkopu, ale
naštěstí se nikomu nic nestalo.
Mnohem smutnější je případ jejího žáka Jana Zajíce, studenta
průmyslovky v Šumperku, který
se dne 25. února 1969 upálil na
protest proti vstupu vojsk v srpnu
1968 do Československa. Jan
Zajíc pocházel z Vítkova a jeho
maminka byla kolegyní paní Fojtíkové. Jeho tatínek tehdy požádal vedení
školy a učitele, zda by bylo možno vypravit
mu pohřeb od školy. Byl vysloven souhlas a
paní Anička Fojtíková na jeho pohřbu promluvila a rozloučila se s ním. O mnoho let
později byla ve škole umístěna jeho busta.
V současné době se „její“ škola stala střední
školou. Po odchodu na zasloužený odpočinek se paní Fojtíková vrátila do rodného Pěčíkova a k milované zahrádce. Okamžitě se
zapojila do místních aktivit. Obnovila zápisy
v kronice Pěčíkova, zorganizovala pořádání
místní pouti na sv. Prokopa, výrazně se podílela na organizaci, programu, přípravách
a průběhu oslav 700 roků od první zmínky
o Trnávce a obnovení vydávání místního
zpravodaje jako členka redakční rady. Ve
svém vzpomínání nezapomněla ani na odkaz svého strýce plk. Jaroslava Friedla, pilota 311. bombardovací perutě RAF.
Obrovskou oporou jí byli v době, kdy čelila
vážným zdravotním potížím, její sourozenci
s rodinami, kteří ji povzbuzovali, pomáhali
a byli jí velice blízko v období, kdy překonávala následky zdravotních potíží. Paní Fojtíková přiznala, že prožila krásný život naplněný prací především pro jiné. Za mnohé
vděčila rodině, která se ukázala být vzorem
pro ty, kteří potřebují podporu a pomoc.
Zdroj: Zpravodaj Městečka Trnávky s A. Fojtíkovou rozmlouval a příspěvek připravil J. Vondra (úpravy redakce VZ).

Letní aktivity v chovu koní v Klokočově
Léto je v Klokočově již několik let spojeno s pořádáním Dne
slezského norického koně. Pro letošní rok byl vybrán termín
1. srpen. Pro návštěvníky byl připraven bohatý program, který
začal rojem kočárů na nádvoří hřebčína na Františkově Dvoře.
Následovala chovatelská přehlídka plemenných klisen, klisen
s hříbaty a plemenných hřebců.

Po polední přestávce pokračoval program terénními vozatajskými
soutěžemi chladnokrevných koní v areálu pastvin. Vítězem soutěží
se stal Pavel Reichel z Dolního Benešova se spřežením státních
plemenných hřebců 2986 Neron a 1588 Nacho-B.
Ve dnech 8. a 9. srpna proběhly oslavy 90. výročí založení Zemského hřebčince v Tlumačově. Součástí byl i moravský šampionát

tříletých chladnokrevných klisen. Mezi deseti tříletými slezskými noričkami zvítězila klisna 67/715 Sára z chovu Vítkovské zemědělské
s.r.o. Další klisny 67/710 Síla a 67/709 Slávie obsadily 4. a 5. místo.
Před nimi se na třetím místě umístila klisna 67/708 Sparta, která
je rovněž z klokočovského chovu, ale v současné době je majitelem slečna Pavlína Ryclová z Nového Jičína. Vítězka a další klisny
umístěné do pátého místa se tak kvalifikovaly na národní šampionát
tříletých klisen pořádaný na mezinárodní výstavě „Koně v akci“, která proběhne 5. a 6. září v Pardubicích.
Dalším úspěchem Klokočova v tomto dvoudenním klání bylo třetí
místo klisny 67/316 Poly s hřebečkem po hřebci 1443 Negír v přehlídce 12 klisen s hříbaty.
Ředitel hřebčince Tlumačov při příležitosti 90. výročí založení předal pamětní listy významným chovatelům koní Moravy a Slezska.
Za celoživotní chovatelskou práci a významný přínos pro záchranu
Slezského norika byl pamětní list předán panu Janu Petrtýlovi, dlouholetému vedoucímu hřebčína v Klokočově.
Poslední z trojlístku letních akcí proběhla v neděli 23. srpna. Byla jí
kvalifikace na mistrovství republiky v kombinovaných soutěžích pro
chladnokrevné koně, které se zúčastnilo 11 jednospřeží a 8 dvojspřeží. Na výborně připravené trati jezdci absolvovali formanskou
jízdu, soutěž v ovladatelnosti a těžký tah. Výborná připravenost koní
a přiměřená porce sportovního štěstí zajistily vítězství v obou disciplínách panu Jiřímu Bajerovi z Kopřivnice – Závišic s koňmi Lady
a Leon.
A protože to byla kvalifikace poslední, čeká sportovní příznivce
chladnokrevných disciplín vrcholné finále. Tím je Mistrovství České
republiky, jehož pořádáním byl v letošním roce v letošní m roce pověřen hřebčín v Klokočově. Přijďte se podívat na špičkové výkony
nejlepších vozatajů naší země 3. a 4. října 2015
Děkujeme pořadatelům za přípravu sportovních soutěží a přejeme
jim úspěšné zvládnutí této prestižní akce.
Ivan Petrtýl
Foto: Josef Hloušek

ORIENTAČNÍ
BĚH U NÁS
Vážení obyvatelé města Vítkova, oddíl orientačního běhu TJ Opava bude
v sobotu 3. října 2015 pořádat v prostoru města Vítkova orientační závod,
který je součástí dlouhodobého žebříčku závodů Moravskoslezského kraje.
Závod je pořádán za podpory města
Vítkova. První závodníci vyběhnou na
své tratě v 15 hodin, jeho ukončení lze
očekávat okolo 17 hodiny. Závodu se
zúčastní přibližně 200 závodníků všech
věkových kategorií.
Rychlost na příjezdových komunikacích bude omezena dopravním značením, chtěli bychom i touto cestou poprosit obyvatele Vítkova, kteří se budou
v době závodu ve městě pohybovat,
z města vyjíždět nebo jím projíždět, aby
laskavě respektovali to, že po chodnících nebo přes komunikace mohou
probíhat závodníci. U míst jejich předpokládaného pohybu budou na přechodech asistovat pořadatelé. Protože
však závodníci orientačního běhu si
v průběhu závodu volí takové postupy,
které podle jejich vlastního uvážení považují za nejlepší, nelze pořadatelsky
zajistit úplně celý prostor závodu.
Zájemce o orientační běh zveme na
zajímavou podívanou, centrum závodu
a jeho cíl se bude nacházet v blízkosti
základní školy.
Za pořadatele z TJ Opava
Eva Kociánová
předsedkyně oddílu

Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE
Až do 22. září 2015 bude probíhat společné letecké cvičení příslušníků Armády České republiky a armád členských států
NATO. Intenzivní výcvik se uskuteční ve dnech 7. - 18. září 2015
Letouny budou primárně startovat a přistávat na 22. letecké základně vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou.
Součástí cvičení budou ostré střelby na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech Libavá a Boletice.
Během cvičení se budou letouny převážně pohybovat nad Olomouckým, Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, zejména pak v okolí
letiště Náměšť nad Oslavou a vojenského útvaru Bechyně.
Za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení Ample Strike 2015 se omlouváme!

KALENDÁŘ AKCÍ
Každou středu
KAVÁRNA POTMĚ
v měsíci září
Doprovodný projekt k pořádání sbírky
15.00 – 16.00 h. SVĚTLUŠKA
Cukrárnička ve Vodní ulici

jezdců a fotografů Tomáše Urbana a Jana Duška
o rally … a něco navíc!
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

1. – 30. září

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁŘÍ
SVČ pořádá v dopoledních hodinách pro žáky 1.
- 3. tříd ZŠaG Vítkov Den otevřených dveří.
Dětem bude také předložena nabídka všech
kroužků SVČ Vítkov.

15. 9.
16.30 hod.

NOVÝ ZÉLAND
Cestopisná přednáška Hany Malcové o putování
touto překrásnou zemí.
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

1. – 30. září

V KNIHOVNĚ ZAZÁŘÍ SVĚTLUŠKA
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 2015
vždy v půjčovní době knihovny.

18. 9.
16.00 hod.

do 9. 9.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny, cena 5 Kč za
knihu.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

KRESLENÍ NA ASFALT
Můžete nám svými výtvory hezky vyzdobit okolí
i terasu SVČ. S sebou si přineste barevné křídy.
Nejhezčí výtvory odměníme sladkostí.
Zahrada Střediska volného času Vítkov.

21. 9.
16.30 hod.

HOUBY VÍTKOVSKA
Přednáška Leoše Váni, člena České mykologické
společnosti. Zájemci si mohou přinést houby k
určení.
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

23. 9.
16.00 hod.

ZÁVODĚNÍ NA AUTODRÁZE PRO KLUKY A
DĚVČATA
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské závody,
které budou odstartovány na naší autodráze.
Přijďte a vyzkoušejte si ježdění a ovládání autíček
na naši autodráze. Autíčka obdržíte k zapůjčení
od nás. Na malé závodníky čeká sladká odměna.
Startovné: dobrovolné

29. 9.
14.30 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, turnaj v
lukostřelbě, který se uskuteční poprvé na nově
zbudované venkovní střelnici vedle sokolovny.
S sebou sportovní obuv. Nejlepší střelce čeká
diplom a sladká odměna. Účastníci turnaje se
zároveň mohou přihlásit do zájmového kroužku
lukostřelba, který se bude konat každé úterý od
14.30 hod. na střelnici, za nepříznivého počasí v
sokolovně.

1. 10.

DEN SENIORŮ
Město Vítkov připravuje pro své seniory bohatý
program na vítkovském náměstí.

2. 10.

DEN ZDRAVÍ
Den plný poučení i zábavy.
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.

3. 9.
14.30 hod.

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

4. 9.

DOPOLEDNE PRO ZŠ VĚTŘKOVICE
SVČ Vítkov pořádá pro ZŠ Větřkovice Den bez
úrazu a Dopravní akci. Celá akce proběhne ve
vítkovském parku. Děti si vyzkoušejí jízdu na
kolech a po vyznačené trase budou plnit úkoly
z dopravní výchovy.

4. 9.
9.00 - 17.00 h.

ZA PLOTEM
Vyhodnocení soutěží: Rozkvetlé okno, Léto na
skalce a Marmeládové pokušení.
Řemeslné a zahradnické trhy, ukázky řemesel,
přednášky a poradenství pro zahrádkáře,
zábavné testy pro děti, ochutnávka marmelády a
cimbálová muzika.
Náměstí Jana Zajíce

5. 9.
5.00 - 10.00 h.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Nejdelší trasa: 51 km, nejkratší trasa: 9 km.
Start: budova Městského úřadu ve Vítkově

5. 9.
18.30 hod.

POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Osadní výbor Klokočov ve spolupráci s
restaurací Františkův Dvůr.
Po vystoupení cimbálovky bude akce pokračovat
vystoupením hudební skupiny Desperádo
Hřebčín ve Františkově Dvoře.

8. 9.
17.00 hod.

BR BR L6 DNC -> P6! HRB
Nevíte, co to znamená? Tak přijďte na besedu

Uzávěrka příštího čísla je 18. září 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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