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Volbami, které se konaly 10. a 11. října 2014, skončilo funkční období jednadvaceti zastupitelům našeho města. Taktéž ukončily činnost 
výbory a komise. Konkrétně se jednalo o fi nanční a kontrolní výbor a komisi bytovou, dopravní, sociálně právní ochrany dětí a sboru pro 
občanské záležitosti.
Do ustavujícího zasedání, tedy do volby nového vedení města (starosty, místostarosty a radních), jsou tito ještě ve svých funkcích. Zákon 
řeší období mezi volbami a ustavujícím zasedáním tak, aby nebyl ohrožen chod města. Noví zastupitelé mají mandát již od zvolení                   
a na prvním zasedání musí složit slib, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Chtěl bych z tohoto místa poděkovat nejenom všem zastupitelům, ale také desítkám občanů Vítkova a místních částí, kteří aktivně 
pracovali ve výborech a komisích, ale také se v průběhu uplynulého volebního období podíleli na pořádání a organizování různých 
akcí. Bez jejich pomoci bychom mnohdy neměli dostatek informací a názorů na řešení každodenních problémů v našem městě. Při 
rozhodování musí zastupitelé a radní vycházet z potřeb lidí, kteří žijí v našem městě, i když to mnohdy není jednoduché. 
Nově zvoleným představitelům přeji hodně sil, elánu a tvůrčích myšlenek při řízení města v zájmu našich občanů.

Pavel Smolka
starosta města

Konec volebního období 2010 - 2014Konec volebního období 2010 - 2014

POZVÁNKA NA 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTAPOZVÁNKA NA 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Středa 5. listopadu 2014 v 18:00 hodin ve velkém sále kulturního domu ve Vítkově, Dělnická 746

  
NÁVRH PROGRAMU:

1. Státní hymna, zahájení jednání zastupitelstva, prohlášení, že je zastupitelstvo usnášeníschopné p. Vícha

2. Složení slibu členů ZM p. Vícha

3. Schválení programu ustanovujícího zasedání ZM p. Vícha

4. Volba členů návrhové komise p. Vícha

5. Určení ověřovatelů zápisu p. Vícha

6. Jednací řád ZM p. Vícha

7. Volba předsedy a členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty  a dalších členů RM p. Vícha

8. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů RM p. Vícha

9. Stanovení počtu členů rady města p. Vícha

10. Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni p. Vícha

11. Volba starosty p. Vícha

12. Volba místostarosty starosta

13. Volba dalších členů RM starosta

14. Svěření některých úkolů místostarostovi starosta

15. Zřízení fi nančního výboru starosta

16. Zřízení kontrolního výboru starosta

17. Stanovení odměn členům ZM starosta

18. Organizační a různé – stanovení příštího termínu jednání ZM  
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Krátce z radniceKrátce z radnice
V závěru volebního období 2010 - 2014 se konala poslední 
schůze rady a zastupitelstva města. 30. září projednala rada 39 
bodů programu. Většina zpráv byla doporučena pro projednání 
v zastupitelstvu města. Rada schválila zejména přijetí dotace 
Moravskoslezského kraje pro jednotku dobrovolných hasičů ve 
výši 18.700 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky a přijetí 
daru - techniky v celkové hodnotě 79.099 Kč. Schválila smlouvu 
o dílo s Mgr. Branislavem Dorkem na zpracování podkladů pro 
připravovanou publikaci o historii tělovýchovy v našem městě, která 
bude vydána k devadesátému výročí organizované tělovýchovy 
ve Vítkově. Po projednání návrhu programu Dne města uložila 
zapracovat do návrhu rozpočtu na příští rok částku na jeho realizaci.  
Schválila žadatelům pronájmy pozemků a zahrádek (dle nového 
občanského zákoníku pacht). Rozhodla o poskytnutí dotace 29 
tis. Kč farnímu sboru Českobratrské církve evangelické na opravu 
přístupového schodiště k modlitebně a poskytla účelový příspěvek 
ZŠG Vítkov 14 tis. Kč na úhradu nákladů na dopravu žáků do 
polských Kalet a 2 tis. Kč na pronájem sálu v kulturním domě na 
maturitní ples. Schválila Smlouvu o dílo na realizaci stavebních 
úprav v hasičské zbrojnici ve Vítkově s fi rmou Volf-Matějek                                                                                                                                     
s.r.o. Vítkov. Schválila výběr nejvhodnější nabídky a příkazní 
smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka pro akci 
„Energetické úspory Kulturního domu ve Vítkově“ s příkazníkem 
ASA expert a.s., Ostrava. Souhlasila s přijetím fi nančního daru ve 
výši 10 tis. Kč, který fi rma Seven Sport s.r.o. poskytla Středisku 
volného času Vítkov na činnost mažoretek. Jmenovala Zdeňka 
Hegara, Mgr. Miluši Špokovou a Mgr. Oldřicha Hušku členy 
školské rady ZŠG Vítkov, ve které zastupují zřizovatele. Schválila 
mimořádné odměny za celoroční práci ředitelkám školských                     

a ostatních příspěvkových organizací zřízených městem a také 
peněžní dary členům komisí a aktivů i ostatním fyzickým osobám 
za práci v orgánech rady města. 
1. října proběhlo 31. zasedání zastupitelstva města, které se 
zabývalo nezbytnými záležitostmi, jež bylo potřeba schválit ještě 
před volbami. Schválilo záměr vybudovat záložní zdroj elektrické 
energie k zajištění chodu Městského úřadu Vítkov pro  případ 
mimořádné události nebo krizové situace. Schválilo v souladu                   
s již dříve vyhlášenými záměry  kupní smlouvy se Společenstvím 
vlastníků domu ve Vítkově, Nová 420, majiteli bytů Nová 422 na 
koupi pozemků okolo  jejich domů. Schválilo odkoupení budovy 
v ulici Oderská, č.p. 180 ve Vítkově za 309 tis. Kč od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Tento dům doposud 
užívá Český svaz chovatelů a město má zájem, aby ho užíval                            
i nadále. Rozhodlo přijmout dotaci 150 tis. Kč od Moravskoslezského 
kraje na úhradu části nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním 
dopravní obslužnosti při uzavírce silnice do Prostředního Dvora. 
Schválilo peněžní dary členům výborů zastupitelstva za období od 
1.10.2013 do 30.9.2014. Uložilo v rámci rozborů hospodaření školy 
ZŠG za rok 2014 předložit porovnání celkových ročních nákladů 
sloučené školy s předcházejícím obdobím samostatných škol ZŠ 
Opavská, ZŠ Komenského a Gymnázia Vítkov.
Závěrem pan starosta Ing. Pavel Smolka poděkoval všem 
zastupitelům za čtyřletou práci v orgánech města a pozval všechny 
přítomné na malé posezení.

Zdeněk Hegar
místostarosta

Láhev destilátu v hodnotě 139 Kč se 1. září po šesté hodině 
večerní pokusil přenést bez placení přes pokladní zónu v jednom 
z obchodů v Opavské ulici návštěvník prodejny. Pracovník ostrahy 
muže sledoval od okamžiku, kdy tento ukryl láhev z regálu                                                            
v kalhotách a poté, co prošel pokladní zónou, jej zadržel                                                                                          
a následně předal přivolaným strážníkům. Hlídka MP Vítkov zjistila, 
že se jedná o 27letého muže z Vítkova, kterému odňala zcizenou 
láhev. Došlo však k poškození kolku, a láhev tak nebylo možno 
vrátit zpět do prodeje. Muž je podezřelý z přestupku proti majetku                                     
a po zdokumentování byla věc ze strany MP Vítkov postoupena 
správnímu orgánu. Zde muži v případě uznání viny hrozí pokuta 
do výše 15.000 Kč.
3. září kolem druhé hodiny odpolední přistihla hlídka MP Vítkov 
v opuštěném areálu soukromé společnosti v Klokočovské ulici                         
4 osoby, které se zde neoprávněně pohybovaly a pokusily se odcizit 
kovový materiál. Muži z Vítkova ve věku 19-36 let byli z místa, kam 
neoprávněně vstoupili, vykázáni. Za přestupek proti majetku jim 
nyní u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč.
Více než 2 promile alkoholu v dechu naměřili strážníci 60leté ženě 
z Vítkova, která se 5. září v pravé poledne povalovala na zemi 
v  Opavské ulici. Na ležící ženu strážníky, kteří v danou chvíli 
prováděli úkony vůči jiné osobě pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, upozornili občané. Žena byla strážníky naložena 
do služebního vozidla a po lékařském vyšetření převezena                                                       
k vystřízlivění na PZS Opava. Pokuta až do výše 5.000 Kč nyní 
hrozí ženě u správního orgánu za přestupek proti veřejnému 
pořádku.
V areálu skládky TDO v Nových Těchanovicích přistihla 10. září 
po deváté hodině ranní přivolaná hlídka MP Vítkov 45letého muže                  
z Čermné ve Slezsku. Muž byl z místa vykázán a byl mu vysloven 
zákaz dalšího vstupu do areálu skládky. Přestupek proti majetku 

nyní bude projednávat správní orgán, kam strážníci spis postoupili. 
Muži může být za neoprávněný vstup na cizí pozemek a pokus                  
o přisvojení si cizí věci uložena pokuta až do výše 15.000 Kč.
Z přestupku poškození cizí věci byla obviněna 25letá žena                             
z Vítkova, která 22. září kolem desáté hodiny dopoledne prokopla    
a rozbila skleněnou výplň na telefonní kabině veřejného telefonního 
automatu na nám. Jana Zajíce. Její počínání bylo zaznamenáno 
svědkem na místě i kamerovým systémem města. Za poškození 
cizí věci jí u správního orgánu, kam byla věc postoupena, hrozí 
pokuta do výše 15.000 Kč a zároveň bude muset uhradit vzniklou 
škodu.
Pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky jel na jízdním kole po 
silnici v Klokočově 27. září kolem jedné hodiny odpoledne 55letý 
muž  z Klokočova. Jízdní kolo použil i přes zákaz jeho použití, 
který mu byl vysloven ze strany strážníka MP Vítkov. Muž pod 
vlivem alkoholu svou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního 
provozu, zejména účastníky cyklistického závodu, který projížděl 
obcí. MP Vítkov se jej marně pokoušela zastavit jak vozidlem                      
s blikajícím majákem, tak i pokynem k zastavení. Muž na znamení 
nereagoval a krkolomnou jízdou se dopravil až k místu svého 
bydliště. Zde došlo k fyzickému napadení zasahujícího strážníka, 
a proto byl muž za pomocí donucovacích prostředků zpacifi kován 
a byla mu přiložena pouta. Muž, který byl následně dopraven na 
PZS Opava k vystřízlivění s 2,68 promile alkoholu v dechu, se nyní 
bude zodpovídat z přestupku řízení jízdního kola bezprostředně 
po požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, kde mu                                                                                                       
u správního orgánu hrozí pokuta v rozmezí 25.000 Kč až 50.000 
Kč. Je rovněž podezřelý ze spáchání přečinu užití násilí v úmyslu 
působit na výkon pravomoci úřední osoby nebo pro výkon 
pravomoci úřední osoby, mu v případě uznání viny hrozí odnětí 
svobody až na čtyři léta.

Městská policie v září 2014
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. 10. - 11. 10. 2014 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. 10. - 11. 10. 2014 
- VÝSLEDKY VOLEB VE VÍTKOVĚ

Počet
volených
členů

zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky Voliči
v 

seznamu
Vydané
obálky

Volební
účast 
v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr. v %

21 1 8 8 100,00 4 917 1 810 36,81 1 810 33 507

Kandidátní listina Hlasy
Počet

kandidátů

Přepočtený
základ

dle počtu
kandidátů

Přepočtené 
%

platných 
hlasů

Počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 3 529 10,53 21 33 507,00 10,53 2

2 ANO 2011 5 037 15,03 21 33 507,00 15,03 3

3 Strana rovných příležitostí 106 0,32 3 4 786,71 2,21 0

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 817 14,38 21 33 507,00 14,37 3

5 Česká str.sociálně demokrat. 4 852 14,48 21 33 507,00 14,48 3

6 Sdružení nezávislých kandidátů 6 342 18,93 21 33 507,00 18,92 4

7 „Změna pro Vítkov“ 3 922 11,71 21 33 507,00 11,70 3

8 SNK města Vítkova a míst.částí 4 902 14,63 21 33 507,00 14,62 3

Kandidátní listina Kandidát Hlasy
Pořadí
zvoleníčíslo název poř.

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Grosová Alena Mgr. 50 254 7,19 1

1 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Matocha Rudolf 69 246 6,97 2

2 ANO 2011 3 Sonnková Lenka 43 348 6,90 1

2 ANO 2011 1 Tirol Ivo Ing. 28 333 6,61 2

2 ANO 2011 4 Medunová Šárka Ing. 43 303 6,01 3

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Prusek Josef 53 416 8,63 1

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Šrubař Martin Mgr. 35 347 7,20 2

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Kučerka Pavel 48 330 6,85 3

5 Česká str.sociálně demokrat. 3 Hegar Zdeněk 63 407 8,38 1

5 Česká str.sociálně demokrat. 8 Petrtýl Ivan Ing. 52 378 7,79 2

5 Česká str.sociálně demokrat. 12 Šindelář Dušan 48 298 6,14 3

6 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Smolka Pavel Ing. 48 530 8,35 1

6 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Mikulíková Marie PhDr. 60 514 8,10 2

6 Sdružení nezávislých kandidátů 13 Szöllösy Jaroslav 44 414 6,52 3

6 Sdružení nezávislých kandidátů 4 Burianová Olga 55 391 6,16 4

7 „Změna pro Vítkov“ 4 Vašíček Břetislav Ing. 64 320 8,15 1

7 „Změna pro Vítkov“ 1 Snášel Miroslav 61 309 7,87 2

7 „Změna pro Vítkov“ 2 Vícha Oldřich 71 244 6,22 3

8 SNK města Vítkova a míst.částí 1 Huška Oldřich Mgr. 49 360 7,34 1

8 SNK města Vítkova a míst.částí 3 Hutník Štěpán 50 340 6,93 2

8 SNK města Vítkova a míst.částí 13 Dohnálek Petr 54 323 6,58 3

Více informací naleznete na www.volby.cz
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PROVOZ SBĚRNÉHO DVORAPROVOZ SBĚRNÉHO DVORA
 
Jak jsme informovali již v minulých 
číslech zpravodaje, město má nový 
sběrný dvůr díky dotaci získané                                                   
z Evropské unie. Stavba sběrného 
dvora byla dokončena v polovině 
května tohoto roku. Následně musela 
být vyřízena různá povolení, aby mohl 
být sběrný dvůr provozuschopný. 
Poprvé byl pro občany otevřen 2. 7. 
2014.
Do sběrného dvora je přijímán např. 
objemný odpad (nábytek, gauče), 
bioodpad, plast, papír, lepenka, sklo, 
textil, baterie, pneumatiky, kovy, 
stavební suť, nebezpečné látky 
(olej, pesticidy, činidla, barvy, laky, 
a další), elektrozařízení (televizory, 
ledničky, pračky). Seznam všech 
odpadů, které se zde mohou ukládat, 
je vyvěšen u vchodu do sběrného 
dvora, který se nachází v Dělnické ulici při vjezdu do průmyslové zóny po levé straně. Příjezd je označen naváděcími šipkami. 

Provozní doba: středa 12.00 – 18.00 hod., sobota 8.00 – 12.00 hod. 
Více informací na tel. číslech: 734 654 514, 734 738 821

Ingrid Adamusová
odbor služeb

Od 1.10.2014 vešla v platnost  nová „Pravidla pro evidenci žádostí a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města 
Vítkova“, která byla schválena Zastupitelstvem města Vítkova. Pravidla jsou vypracována v souladu s novým občanským zákoníkem 
č. 89/2012 Sb. a novým zákonem, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů                                                                                                                    
a nebytových prostorů v domě s byty (zák. č. 67/2013 Sb.).
Jednou z nejzásadnějších změn v pravidlech je nový model sjednávání kauce, která se nyní nazývá jistota. Pravidla a postup při stanovování 
jistoty jsou podrobně popsána v článku X. Kompletně přepracován byl také zákonný systém výpovědí z nájmu bytu. Občanský zákoník 
už nepočítá s institutem soudního přivolení k výpovědi anebo s institutem bytových náhrad. Z důvodu vynucené změny našich pravidel 
byly do jejich textu zahrnuty také úpravy, jež vyplynuly z dlouhodobých praktických zkušeností s používáním dosavadních pravidel.                                                               
V souvislosti s těmito změnami byly aktualizovány také související formuláře a texty nájemních smluv spolu s ujednáním o jistotě, které 
bude od října uzavírat s nájemníky SBF Vítkov, p.o.
Pravidla pro evidenci žádostí a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Vítkova nejdete na webových stránkách 
města www.vitkov.info, včetně všech příloh, nebo na odboru služeb MěÚ Vítkov, kancelář č. 217. Upozorňujeme rovněž čtenáře na 
nezbytnost použití jednotného formuláře pro Žádost o přidělení bytu, Aktualizaci žádosti o byt a pro Dohodu o výměně bytů.

Pravidla pro evidenci uchazečů a přidělování bytůPravidla pro evidenci uchazečů a přidělování bytů

Zaměstnanci Městského úřadu ve Vítkově Zaměstnanci Městského úřadu ve Vítkově 
se zapojil i  do potravinové sbírkyse zapojil i  do potravinové sbírky

17. říjen je Mezinárodním dnem za vymýcení chudoby. Každoročně se u příležitosti tohoto dne koná sbírka potravinové pomoci, kterou 
vyhlašuje potravinová banka. Cílem sbírky je pomoci potravinami potřebným. V letošním roce se připojili i pracovníci Městského 
úřadu Vítkov a vybrali přes 50 kg trvanlivých potravin. Po domluvě s potravinovou bankou se sídlem v Ostravě byly potraviny předány 
statutárnímu zástupci neziskové organizace Ekipa Opava, která pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením, je členem 
Potravinové banky Opava a Sdružení azylových domů. Služeb neziskové organizace využívají rovněž občané města Vítkova. 
Poděkování patří všem, kteří do sbírky přispěli. Věřím, že i příště se zapojíme do této smysluplné akce.

Šárka Petrtýlová  
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REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ 
V KOMENSKÉHO ULICI

 
Městský úřad Vítkov prostřednictvím Technických služeb Vítkov 
provádí rekonstrukci chodníků před činžovními domy v Komenského 
ulici č.p. 152, 153, 154. Nové chodníky jsou již vybudovány před 
domy č.p. 154 a 153. Položením panelů došlo ke zpevnění  ploch 
pod kontejnery na odpad. V těchto dnech se buduje  přístupový 
chodník od křižovatky Komenského ulice k činžovnímu domu 
č.p.152, kde se bude řešit  odvod povrchových vod z vozovky do tří 
vpustí.  Opravou prošla rovněž křižovatka u rybníka za benzinovou 
pumpou, kde byly  osazeny obrubníky, které ohraničují komunikaci, 
a navezena zemina. Prostor před rybníkem byl zatravněn. Celková 
cena rekonstrukce bude činit cca 500.000 Kč. 

DOTACE PRO MĚSTO V OBDOBÍ 2010 – 2014DOTACE PRO MĚSTO V OBDOBÍ 2010 – 2014
S končícím volebním obdobím vedení města zmapovalo dotační úspěchy za toto období. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny investiční 
projekty, které se realizovaly za přispění fi nančních prostředků z Evropské unie, případně od jiných poskytovatelů dotace.

Projekt     Realizace Celkové náklady  Z toho dotace
Zateplení ZŠ ve Vítkově   2010  9.117.656,-  6.528.343,-
Zateplení MŠ ve Vítkově   2010  2.358.710,-  1.668.891,-
Rekultivace 0. etapy skládky  2010  20.354.606,-  17.699.348,-
Rekonstrukce sokolovny ve Vítkově  2010  29.004.120,-  24.928.915,-
Vybudování hřiště u SVČ Vítkov  2010  1.025.000,-  612.000,-
Rekonstrukce objektu ZUŠ, ul. Vodní 2011  7.501.333,-  6.775.054,-
Plynofi kace kotelny na ul. Selská  2011  4.694.128,-  4.168.072,-
Oplocení areálu SVČ – 1. část  2011  235.176,-  117.000,-
Půdní vestavba hasičské zbrojnice  2012  5.804.224,-  4.676.850,-
Oprava kaple v N. Těchanovicích  2012  642.528,-  546.144,-
Zateplení MŠ v Klokočově   2013  2.636.900,-  1.011.685,-
Zateplení SVČ ve Vítkově   2013  1.832.123,-  825.481,-
Vybudování kompostárny   2013  4.639.843,-  4.175.858,-
Oplocení areálu SVČ – 2. část  2013  345.746,-  293.000,-
Naučná stezka Dědictví břidlice  2013  806.175,-  685.249,-
Oprava kaple v Zálužné   2013  192.400,-  96.200,-
Zateplení ubytovny v Klokočově  2014  3.795.920,-  3.344.008,-
Sběrný dvůr ve Vítkově   2014  6.421.036,-  5.671.831,-
Pořízení technologie ke kompostování 2014  2.172.507,-  1.960.701,-

CELKEM      103.580.131,-  85.784.630,-

Jak můžeme vidět, podařilo se realizovat řadu projektů, které přispěly ke zkvalitnění života občanů ve městě, zejména ke zlepšení 
životního prostředí. Poskytnuté dotace ušetřily rozpočet města, a mohly tak být fi nancovány jiné potřebné věci. Na druhé straně je také 
řada projektů, u kterých dotace nebyla získána či nebyl dotační titul vyhlášen (např. oprava kina, rekonstrukce náměstí či modernizace 
fotbalového hřiště a koupaliště). I v dalších letech se budeme snažit pro tyto projekty hledat a získávat dotace, aby město i nadále 
vzkvétalo a bylo oblíbeným místem pro občany, návštěvníky a turisty. 

Ingrid Adamusová
odbor služeb

SVĚTLUŠKA OPĚT V KNIHOVNĚ 
Město Vítkov se prostřednictvím Městské knihovny ve Vítkově 
již podruhé připojilo k pořádání 12. ročníku celorepublikové 
sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Tato sbírka, jejímž cílem 
je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením, 
probíhala v knihovně po celý měsíc září a vybraná částka 2.020,- 
Kč byla zaslána na konto Světluška.
Zakoupením sbírkového předmětu (záložka do knihy či 
magnetka) jste přispěli na konto, z něhož jsou pořizovány 
speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé.
Všem, kteří sbírku svým příspěvkem podpořili, děkujeme.

Městská knihovna ve Vítkově

ODPOČET I PRO ODPOČET I PRO 
STAROBNÍ DŮCHODCE STAROBNÍ DŮCHODCE 
Ve dnech 13. a 18.11. 2014 v době od 9 do 15 hodin budou 
pracovníci Finančního úřadu Opava v místnosti rady MěÚ 
Vítkov, budova na náměstí Jana Zajíce 7, vybírat daňová 
přiznání fyzických osob za rok 2013. Daňové přiznání se týká 
pracujících starobních důchodců (pobírajících starobní důchod 
1.1.2013), kteří v pracovním poměru podepsali prohlášení                  
k dani a kterým byla rozhodnutím nejvyššího soudu zpětně 
přiznána základní sleva na poplatníka.
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Mechanizace vyčleněná k zajištění zimní údržby místních 
komunikací města:
traktor ZETOR Forterra 4x4 + (šípová radlice + sypač) - 1 ks 
traktor ZETOR Forterra  4x4 se závěsnou radlicí - 1 ks 
čelní nakladač manipulátor Genie - 1 ks
malotraktor VIVID 400 (šípová radlice + sypač) - 2 ks     
jednonápravová fréza na chodníky - 1 ks
dvounápravová fréza na chodníky -  1 ks
ruční nářadí - dostatečný počet  

Postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti  
komunikací
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického 
hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je 
nutno odstraňovat podle možnosti dříve než jej provoz zhutní.                                      
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého 
sněhu dosáhne 5 - 7 cm, v místních částech se s odklízením 
sněhu začíná v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 8 – 10 cm. Při 
trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování 
sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí 
v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních komunikacích 
v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu, na dopravně důležitých 
chodnících se odstraňování sněhu provádí v šířce do 1,5 m, na 
ostatních chodnících v šířce do 1,2 metru. S posypem komunikací 
se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu a ukončení sněžení.

Členění místních komunikací podle dopravní důležitosti
Pro účely tohoto plánu zimní údržby jsou místní komunikace 
rozděleny do tří stupňů podle dopravní důležitosti. 

Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro 
hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením. 
Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po 
nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení 
sněžení (jmenovitě: příjezd k nemocnici z Opavské ul. k bráně, 
autobusové nádraží celé, Husova, Dělnická, Lidická, Bezručova).

Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu 
do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude 
provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo 
do 4 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě: Vodní celá, Fučíkova, 
Úvozní, Skřivánčí pole, Selská, B. Němcové, U nemocnice, Lesní, 
Čermenská) 

Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti
Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve 
sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní 
pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba 
parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému 
(všechny místní komunikace neuvedené ve stupni důležitosti                                                                                        
I. a II.)

Připomínky k zimní údržbě komunikací je možno podat:
Telefon
Po-Pá
06,00 – 14,30

e-mail
Po-Pá
14,30 – 06,00
So - Ne

Místní komunikace

Technickým
službám Vítkov

556 300 730
556 300 731 tsvitkov@cbox.cz

Klokočov 556 301 377 tsvitkov@cbox.cz

Jelenice 608 521 765 tsvitkov@cbox.cz

MěU Vítkov 556 312 240 kubon@vitkov.info 

Silnice

SSMSK p.o.,
cestmistrovství
Vítkov

556 300 392 cm.vitkov@ssmsk.cz  

SSMSK p.o.
středisku Opava 553 734 857 -

PŘÍPRAVA ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PŘÍPRAVA ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 
VE VÍTKOVĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECHVE VÍTKOVĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Říjen je na odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově měsícem, kdy se vytváří plán rozvoje sociálních služeb. Za 
tímto účelem se ve dnech 13. a 15. října 2014 uskutečnilo setkání pracovních skupin „Rodina, děti mládež“ a „Osoby ohrožené 
sociálním vyloučením“. 
Na základě výsledků z dotazníkového šetření, které v našem městě proběhlo v červnu 2014, diskutovali členové pracovních skupin 
na téma sociálních služeb ve Vítkově. Skupiny jsou tvořeny odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, zástupci města a také 
veřejnosti, která má co říci k aktuálnímu stavu sociálních služeb ve Vítkově. A jakým směrem se budou v letech 2015 – 2020 ubírat 
sociální služby pro rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením? Především bychom chtěli ve Vítkově podpořit dostupné sociální 
bydlení, lepší uplatnění našich občanů na trhu práce a bezplatné právní a dluhové poradenství.  Zejména pro starší děti a mládež je ve 
Vítkově klíčová sociální služba nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, která je hojně využívána a je třeba ji nadále rozvíjet. Aktivity 
ze strany města budou směřovat také ke zvýšení dostupnosti sportovišť a dětských hřišť, která by mohla být pod dohledem kvalitního 
kamerového systému a tak i snáze přístupná. Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou také plánovány a jejich 
rozvoj a podpora bude projednávána v rámci pracovní skupiny „Senioři a osoby se zdravotním postižením“. Výstupy ze všech setkání 
budou zpracovány do dokumentu s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkova na období 2015 – 2020. Obec pak 
může žádat o poskytnutí dotace na sociální služby uvedené v plánu rozvoje, a tak zajistit dostupnost dané sociální služby pro občany. 
        
         Barbora Pavlíková
                  odbor sociálních věcí

Komunitní plánování sociálních služebKomunitní plánování sociálních služeb
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Zpěv pro radost přináší úlevu. Asi 
každý si občas zazpívá, nejčastěji ve 
sprše. Hezky se uvolníme, spadnou 
z nás všechny starosti všedního dne 
a cítíme se skvěle. Už naši předkové 
dobře věděli, že rozeznění bránice 
zpěvem pomáhá organizmu napojit se 
na přírodní síly a vyladit své přirozené 
funkce. Hluboký hrdelní neboli 
alikvotní zpěv používali u rituálních 
obřadů a oslavě hrdinských skutků, 
a především k léčení nemocných. 
Své prameny má ve střední Asii, 
ale i v Evropě ho využívali léčitelé, 
šamani, druidové a kněží přírodních 
náboženství. Během staletí se jeho 
umění z našich končin vytratilo, jen 
částečně se používalo při zpěvu 
chorálů a na jeho léčivé působení se 
zapomnělo.
Dnešní přetechnizovaná a uspěchaná 
doba plná stresu přímo vyzývá                       
k návratu ke kořenům našeho zdraví. 
Postupně se hrdelní zpěv dostává do 
podvědomí díky budhistům a jejich meditačnímu zpívání manter. Začínají k nám jezdit i pěvci z dalekých východních stepí Tuvy a Altaje. 
Z krajů, kde se hrdelní zpěv stále předává z generace na generaci a jeho pěvci udržují kulturu svých předků živou. Dále zpívají hrdinské 
příběhy zašlých časů a léčí nemocné. Mezi svým lidem požívají velké úcty. 
Máme to štěstí, že k nám jezdí hrdelní pěvci ze Sibiře. Soubor Altai Kai šíří odkaz svých předků po celém světě. Zvítězil v řadě 
mezinárodních pěveckých soutěží a je dokonce zapsán za nejdelší hrdelní zpěv v Guinnessově knize rekordů. Letošní listopad opět 
přijedou do naší krásné země české, zazpívají s legendárními Plavci, vystoupí na řadě koncertů a zájemce zasvětí do tajů hrdelního 
zpěvu. Přijďte se zaposlouchat do hlubokých hrdelních tónů, zvuků šumící vody, poryvů větru, hlasů zvířat i pastevců a aspoň na chvíli 
se přenést do pozemského ráje. O jejich šňůře vystoupení se můžete informovat na webových stránkách www.altaikaicz.cz.

Koncert se uskuteční v pátek 7. listopadu 2014 v 18.00 hodin v novogotickém farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově. Vstupné 150 Kč (předprodej prostřednictvím IC Vítkov) 

Hrdelní zpěv - návrat ke kořenůmHrdelní zpěv - návrat ke kořenům

HEYROVSKÉHO LABORATOŘ BUDE 
LÁKAT K CHEMII STUDENTY 

A ŽÁKY ZE SEVERNÍ MORAVY
Putovní výstava Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 
s názvem Příběh kapky, připomínající již pátým rokem široké laické 
veřejnosti život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského, našeho dosud 
jediného držitele Nobelovy ceny za chemii, která v říjnu/listopadu navštíví 
již čtrnácté místo. Tentokráte jí domov poskytne Vítkov a očekává se 
od ní, že zpestří program výuky chemie a fyziky nejen žáků gymnázií 
a středních škol z okolí, ale i žáků škol základních. Doprovodí ji opět 
program popularizační, např. přednášky „Jaroslav Heyrovský bádající, 
objevující“ (ve Vítkově budou pro zájemce ze škol i veřejnosti připraveny 
dva přednáškové dny 18. a 19. 11.2014, přednáší spoluautorka výstavy 
Dr. K. Stejskalová). Výstavu za pět let existence navštívilo již více než                 
2 500 zájemců.
13 různých expozic dosud vidělo 10 500 návštěvníků. V laboratoř plnou 
polarografi ckých přístrojů, knih, fotografi í a dalších předmětů spjatých 
s vědeckou činností a životem Jaroslava Heyrovského se promění 
malá výstavní síň kulturního domu města Vítkova od 24. října do                               
2. prosince 2014.
Výstava také patří do pestré mozaiky programů letošního celorepublikového 
vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR                                                                                            
(1. - 15. 11. 2014).

Víte, že je v dnešní době možné se za určitých podmínek 
nechat oddlužit, i když dluhy vznikly z podnikání? 
Novela insolvenčního zákona přinesla v roce 2014 
nové možnosti v oblasti oddlužení a Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. tímto upozorňuje na 
možnost oddlužení osob, které mají dluhy z podnikání.
Ano, je to tak. Letos již insolvenční zákon nebrání 
podnikatelům se oddlužit. Možnost oddlužení se 
týká tzv. podnikajících fyzických osob – živnostníků. 
Podnikatel, který se v minulosti dostal nebo dostane do 
platební neschopnosti, není již v zásadě omezen v tom, 
aby se oddlužil v rámci insolvenčního řízení. Má to však 
svá určitá pravidla.

Více na www.vitkov.info

Vít ž j d š í d bě ž é čitý h d í k

SDRUŽENÍ OBRANY SDRUŽENÍ OBRANY 
SPOTŘEBITELŮ MORAVY SPOTŘEBITELŮ MORAVY 

A SLEZSKA, z.s. A SLEZSKA, z.s. 
UPOZORŇUJE NA MOŽNOST UPOZORŇUJE NA MOŽNOST 
ODDLUŽENÍ OSOB, KTERÉ ODDLUŽENÍ OSOB, KTERÉ 

MAJÍ DLUHY MAJÍ DLUHY 
Z PODNIKÁNZ PODNIKÁNÍÍ 
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V říjnu jsme v Domově Vítkov oslavili 20. výročí jeho založení.  Toto významné 
jubileum jsme pojali ve stylu otevřené kroniky dvacetiletého života našeho 
Domova.  Na oslavu byli pozváni nejen naši uživatelé, ale také jejich rodinní 
příslušníci a přátelé. Sociální pracovnice otevřela pomyslnou cestu naší 
kronikou a pak každému návštěvníkovi věnovala malou pozornost vyrobenou 
v naší dílně. Ve vestibulu příjemně hrála cimbálová muzika a při poslechu 
hudby si každý mohl prohlédnout výstavu pracovních pomůcek pod názvem 
„Dnes, a jak to bylo kdysi“. Další kroky vedly do „obrázkového sálu“, kde 
byly vystaveny fotografi e důkladně seřazené podle událostí a změn, které 
náš Domov provázely. Následovalo zákoutí s kreativní dílnou, v níž si sami 
hosté mohli vyrobit různě zdobené vázičky, obrázky, nebo zápichy ve tvaru 
dýňového strašidla. Za dílnou jste mohli nahlédnout do kronik s pečlivě 
zaznamenaným sledem událostí v našem Domově. Posledním listem naší 
pomyslné kroniky byla prostorná jídelna, tentokrát slavnostně přizpůsobená 
celému programu. Aby bylo stáří důstojné a kvalitní, mělo by mít především 
nějakou náplň, nějaký obsah, který respektuje každého jedince. Program 
byl tedy veden „osou událostí celých dvaceti let“. Rodinné příslušníky jsme 

seznámili se vším, co jsme pro jejich blízké za ta léta připravili, jaké aktivity a terapie přibyly, jak se změnilo prostředí, ve kterém žijí,                    
a mnoho dalšího. Všichni jsme si zkusili zacvičit skladbu z ranního cvičení a také jsme si s naším sborem společně zazpívali. Završením 
programu bylo zapálení fontán na velikém dortu, který symbolizoval otevřenou kroniku s mottem: „ ...a nové se nám stále otevírá“.    
  

Ludmila Grossmannová, terapeut

20. výročí Domova Vítkov20. výročí Domova Vítkov

„V jedné vesničce na úpatí jesenických hor, kde lišky dávají 
dobrou noc a kde na okolních vrcholcích šumí vysoký les 
a v údolí klokotá průzračná říčka, žil sedlák Břichopas se 
svou ženou Růženou.“

Těmito slovy začíná děj fi lmové pohádky Zlatá kuželna scénáristy 
Pavla Vaňáska. Pohádku mohli porvé zhlédnout diváci 17. 
října v kulturním domě ve Vítkově. Výběr místa premiéry 
nebyl náhodný, neboť pohádku natočili členové Společnosti 
ARCUS Vítkov ve spolupráci s nezávislou Společností LuNo                                                                                           
a spolkem Přátelé Vrbenska z Vrbna pod Pradědem.
Město Vítkov premiéru upořádalo velkolepě. Promítalo se na 
nejmodernější technice. Nejprve byla promítnuta pohádka, poté 
se všichni herci představili divákům a proběhl slavnostní křest 
DVD. Ve druhé půlce slavnostního večera se všichni neskutečně 
zasmáli u střihového fi lmu pana Jana Sudy z Oder o tom, jak se  
pohádka natáčela. Nechyběly ani nepovedené záběry. 
Po losování vstupenek získali vítězové jako první DVD                                 
s pohádkou a pravými fi lmovými penězi. Na závěr byla uspořádána autogramiáda s herci.

Návštěvníci odcházeli domů s hřejivým pocitem, že mohli 
opět zhlédnout typickou českou pohádku s něžným humorem, 
dobovou hudbou a s pohádkovými bytostmi jako je hodný, ale 
hloupý Janek v podání Jana Sudy, nenasytý sedlák Břichopas, 
kterého hraje Michal Škrobánek a s dalšími postavami - vílami, 
skřítky, zvířátky. V pohádce byla použita spousta fi lmových 
triků, které připravil hlavní kameraman pan Zbyněk Stibor                  
z Vrbna pod Pradědem.
Pohádka se natáčela především na Jesenicku v okolí Vrbna 
pod Pradědem, dále na Vítkovsku, v Kaménce u Oder,                                                                                                                             
v Guntramovicích a v Lesních Albrechticích. Na severní 
Moravě mámé krásnou přirodu a milé lidi, proto si autoři                   
a místní rodáci vybrali tento kraj. Kdo premiéru nestihl, nechť 
nezoufá, neboť druhá premiéra bude upořádána koncem 
listopadu ve Vrbně pod Pradědem a dále bude pohádka 
distribuována na DVD.

Pavel Vaňásek

Premiéra nové české pohádky ZLATÁ KUŽELNA
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ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATAČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA

OstravaOstrava, Výstavní 123
ostrava@pramos.cz

775 591 311, 777 811 471, 775 591 351

OpavaOpava, Nákladní  15
opava@pramos.cz

775 591 375

www.pramos.cz
®

7

Pro
dloužená záruka 7 let

OKNA
ZA
POLOVINU

Naše trumfy:Naše trumfy: Zastavte se, zavolejte!Zastavte se, zavolejte!
Vlastní český 7-komorový
profil
Vlastní zkušení montážníci
a zedníci
Na výrobu profilů
nepoužíváme recyklát
Záruka na okna, dveře 7 let
Bezplatný servis 7 let
Služby A-Z
Výroba od roku 1995

Volejte ZDARMA 800 100 111

11. října se konalo v Leskovci podzimní kolo hry Plamen. Soutěžili 
jsme ve dvou disciplínách, a to ve štafetě požárních dvojic                                                                                                                      
a v  závodě požárnické všestrannosti, což je běh na 3 km, při 
kterém se plní různé úkoly (střelba ze vzduchovky, základy 
topografi e, základy první pomoci, přelézání lana, vázání uzlů, 
věcné prostředky PO). Soutěže se zúčastnilo 6 družstev v kategorii 
mladších žáků a 9 družstev v kategorii starších žáků. Mladí hasiči z 
Vítkova předvedli výkon, na který mohou být patřičně hrdí. V závodě 
požárnické všestrannosti mladší i starší žáci zvítězili! Štafeta dvojic 

bude hodnocena až jako součást jarní části hry Plamen, přesto 
si však za tuto disciplínu týž den dovezlo družstvo mladších 
žáků stříbrný pohár. Za tento vynikající výsledek je čekala sladká 
odměna - dva velké dorty, na kterých si všechny děti pochutnaly. 
Mladým závodnicím a závodníkům gratulujeme!

Martina Krejčí
starosta SDH Vítkov

Mladí hasiči z Vítkova vyhráli podzimní kolo hry Plamen!Mladí hasiči z Vítkova vyhráli podzimní kolo hry Plamen!
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Výprava z naší školy v Turecku
Co se vám vybaví, když se řekne Turecko? Žena, zahalená vyjma 
očí od hlavy až k patě? Turecký med? Kvalitní kožené výrobky 
či Bosporský průliv? Dnes už není výjimečné vydat se do této 
pohádkové země a na vlastní oči se o skutečnosti přesvědčit. 
Hodně Čechů už pobylo u moře v Antalyi, ale výprava naší školy 
směřovala přes Istanbul až k pobřeží Egejského moře, kde se 
setkala s partnery z dalších tří středních škol zapojených do 

projektu Comenius s názvem Magické mosty. Třetí týden v září 
přeletěla pětičlenná česká skupina z nevlídného deštivého počasí 
do slunného tureckého velkoměsta Istanbulu, posunula si čas                    
o hodinu napřed a neotálela s prohlídkou rozmanitých krás, které 
nám  tato pro nás exotická země nabízí. Vždyť na seznámení                    
s historickým centrem jsme měli jen dva dny, a tak jsme se hned 
vydali na prohlídku mešit, muzeí a uliček, hemžících se prodejci, 
kteří turisty nenechají ani chvíli na pokoji. Odpočinek jsme nalezli 
u stolečku na minižidličce, kde jsme si v tom parnu rádi dali deci 
slazeného teplého čaje a na zaplnění žaludku oblíbený doner 
kebab. Všichni jsme se shodli, že nejkrásnějším zážitkem je plavba 
Bosporským průlivem, jehož břehy lemují paláce, přepychové vily 
a mezi kopci v dálce jsme viděli moderní skleněné mrakodrapy. 
Třetí den jsme obdivovali schopnost tureckého řidiče minibusu 
zaparkovat ve strmé úzké uličce, kde se nacházel náš hotel. To už 
byla zahraniční delegace kompletní – srdečně se vítaly již známé 
tváře z předchozích setkání. Konečně jsme se my, Slováci, Italové 
a část turecké skupiny vydali na pětihodinovou cestu směrem 
na jihovýchod – do městečka Enez, který je přístavem a poskytl 
nám pobyt v hotýlku na pobřeží Egejského moře. Následující dva 
dny jsme se plně věnovali naplnění obsahu projektu. Nejprve 
nás na náměstí přivítali malí tanečníci a tanečnice v místních 
krojích, zástupci škol si předávali mikrofon, přičemž se vzájemně 
vítali a děkovali, rozdávali si dary, typické pro hostující země 
a fotili si přihlížející davy domorodců v muslimských hábitech. 
Slavnostní chvíle vrcholila návštěvou hostující střední školy, kde 
byla připravena výstava z výstupů projektových aktivit. Také jsme 
navštívili městské ofi ciální budovy – sídlo starosty města i sídlo 
guvernéra provincie a nevynechali jsme ani prohlídku památek 
z antického období. Na sklonku horkého dne jsme ještě stihli 
vyrazit na dvou motorových člunech na širé moře, naskákali do 
vody, zaplavali si slalom s nádherně modrými medúzami a při 
měsíčním svitu si zatancovali na plážovém parketu na melodie 
moderních tureckých hitů. Pátého dne nás autobus odvezl do 
půlmilionového města Edirne nedaleko bulharské a řecké hranice. 
Zde je již velmi patrný vliv Evropy – ve stylu oblékání i v zacházení 
s turisty – prodejci na místních bazarech již neradi smlouvají                                                                                                                      
o cenách, ortodoxních muslimů v typických oděvech je již 
poskrovnu. Účastníci projektu Magické mosty se společně 

vydali navštívit historické objekty, a to zejména kamenné mosty                                                  
s básnickými zákoutími, ale také krásnou mešitu a bazar. 
Zasvěceně nám o jejich historii vyprávěla turecká učitelka dějepisu 
Emine a nám ve srozumitelnou angličtinu naštěstí přetlumočila 
mladá ředitelka enezské školy Simge Karakas. Závěrečný večer 
byl, jako každý při těchto mezinárodních setkáních, hektický. 
Doháněli jsme, co se nestihlo. Studenti uvolňili své jazykové 
bariéry, umocnili svá přátelství, někteří tancem, jiní rozpravami 
ve skupinkách. Učitelé rekapitulovali čerstvě získané poznatky, 
plánovali poslední aktivity a práce na dokončovaných výstupech, 
domlouvali příští – již závěrečnou schůzku, která proběhne na jaře 
v zemi koordinátora – tj. u nás. Slovy se dají stěží popsat všechny 
zážitky, a proto vás, čtenáře, zveme k návštěvě webových stránek 
naší školy www.ssvítkov-podhradi, kde najdete kroniku projektu 
Comenius 2013-2015 a kde si můžete přečíst postřehy z návštěv 
jednotlivých zemí a prohlédnout, co zachytily objektivy fotoaparátů 
zúčastněných členů projektu.     
 

Dagmar Hálová

50. výročí založení školy ve Vítkově-Podhradí a Den 
otevřených dveří
Zveme všechny pamětníky, bývalé i současné zaměstnance, 
přátele a žáky naší školy a také nové zájemce o studium na naší 
škole na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 
20. listopadu 2014 od 8.00 do 16.00 hod. v prostorách školy ve 
Vítkově i na Podhradí. Současně si připomene 50. výročí založení 
naší školy.

Školní autoservis v dílnách na Podhradí
Informujeme zájemce o opravu automobilů či výměnu pneumatik    
o provozní době školního autoservisu: 
Pondělí - pátek od 7.00 do 13.00 hod.                                                                                                              
Objednávky přijímá učitel OV pan Adolf Immr na tel. č. 606 240 
707.

Školní kadeřnictví ve Vítkově na Oderské ulici
Informujeme zájemce o služby školního kadeřnictví o provozní 
době v tomto školním roce: 
Sudý kalendářní týden:  Lichý kalendářní týden:                                                              
PO - PÁ  7.00 - 16.00 hod.  PO - PÁ 7.00 - 14.00 hod.

Nabídka pronájmu tělocvičny školy 
Nabízíme pronájem tělocvičny školy ve Vítkově v Opavské ulici 
č.22 v odpoledních a večerních hodinách. Cena pronájmu: 100 
Kč/hod. Informace podá ekonom školy Ing. Josef Bajer na tel.                   
č. 602 383 220.

ZPRÁVY ZE STŘEDNÍ ŠKOLY VE VÍTKOVĚZPRÁVY ZE STŘEDNÍ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ



Linaset, a.s.
Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou

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

spotřebičů,

hledá muže, nebo ženu na pozici

TECHNIK TECHNICKÉ 
KONTROLY

Náplň práce, okruh činností:
- analyzovat záznamy o kontrolní činnosti a o jakosti produktů 
  a navrhovat nebo ukládat opatření k nápravě vyplývající ze 
  zjištěných skutečností nebo trendů
- analyzovat záznamy o neshodě a reklamační hlášení, 
  stanovovat opatření k nápravě jejich odstranění a preventivní 
  opatření, aby se vada již neopakovala
- sjednávat nápravu pro zabránění vzniku dalších škod při 
  zjištění vad a nadměrné zmetkovitosti ve výrobě nebo při 
  reklamaci odběratele

Požadujeme:
-  ÚSO vzdělání technického nebo strojírenského směru
-  schopnost pracovat v týmu, schopnost analyzovat, reálné
     myšlení a technické uvažování, komunikativnost, samostatnost
-  znalost MS – OFFICE
-  praxe na pozici s obdobnou pracovní náplní výhodou
-  aktivní znalost AJ 
-  ŘP sk. B

Nabízíme:
- zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející 
  se společnost
- měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
- zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování 
  s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti chřipce, 
  zvýhodněné volání u mobilního operátora
        
Místo výkonu práce:  Budišov nad Budišovkou
           
Termín nástupu:  od 1. 1. 2015, případně dohodou

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

Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu: personalistika@
linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-
prace
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MŮJ PRVNÍ GÓL 
To je název mediální akce Fotbalové asociace České republiky 
(FAČR) na podporu náborů začínajících fotbalistů. FAČR ve 
spolupráci s Moravskoslezským krajským fotbalovým svazem 
(MSKFS) uspořádal pod záštitou Okresního fotbalového svazu 
Nový Jičín 19. 10. 2014 na hřišti v Jeseníku n/O dopoledne plné 
soutěží vycházejících z tréninkovým metod přípravy mládeže. 
Akce se zúčastnilo 7 hráčů (ročníky 2007-2008) mladší přípravky 
TJ Vítkov. Žáčci si vyzkoušeli soutěže zaměřené na obratnost, 
pohyblivost, rychlost a ovládání míče. Fotbalové dopoledne 
zaštítil pan Werner Lička, v minulosti obávaný fotbalový kanonýr 
a v současné době předseda Unie českých fotbalových trenérů, 
který každému zúčastněnému předal medaile a hodnotné ceny.  
V rámci fotbalové soboty sehrála mladší přípravka TJ Vítkov 
utkání v Jakubčovicích n/O, ve kterém podlehla starší přípravce 
Tatranu Jakubčovice 3:0. Utkání proběhlo v poločasové přestávce 
derby utkání 1. B třídy Jakubčovice - Spálov. Zaplněná tribuna 
aplaudovala výkonům žáčků obou družstev a po utkání byla obě 
družstva vyprovázena ze hřiště velkými ovacemi, což byl jistě 
velmi silný zážitek. Nutno podotknout, že den předtím 18. října, 
pro mnohé v prvním utkání v jejich fotbalovém životě, rozstřílela 
mladší přípravka stejně staré fotbalisty Budišova 15:1.

Josef Jakubec
trenér B UEFA licence

předseda FO TJ Vítkov

Použiváte počítač, televizi, telefon?Použiváte počítač, televizi, telefon?
Ochraňte své oči před zářením digitálních obrazovek!Ochraňte své oči před zářením digitálních obrazovek!

BLUE CARE - ochrana vašich očí před modrým světlemBLUE CARE - ochrana vašich očí před modrým světlem

• NEUTRALIZUJE ŠKODLIVÉ ÚČINKY MODRÉHO SVĚTLA
• REDUKUJE OSLEPUJÍCÍ OSLNĚNÍ

• PŘEDCHÁZÍ ÚNAVĚ OČÍ
• ZLEPŠUJE VNÍMÁNÍ BAREV, KONTRAST A KVALITU 

VIDĚNÍ
AKCE -25%

Těšíme se na Vaši  návštěvuTěšíme se na Vaši  návštěvu
Oční optika
Náměstí J. Zajíce 135, 749 01 Vítkov
Po - Pá  8.30 - 16.00 hod. 
Tel. 608 476 075, e-mail: optikavitkov@email.cz

NÁBOR ŽÁKŮ 
A DOROSTU DO 

ODDÍLU BOXU TJ 
SOKOL KLOKOČOV

 
TJ Sokol Klokočov vás zve každé pondělí a čtvrtek od 
17.00 do 18.30 hodin do sokolovny v Klokočově, kde se 
žáci a dorostenci ve věku od 8 do 18 let mohou seznámit                         
s tréninkem  a  v případě zájmu se mohou přihlásit do 
oddílu boxu. 
Zváni jsou i rodiče a zájemci o kondiční trénink (box, 
posilování a všestrannost). 
Těší se na vás trenéři Petr Hlavna a Ivan Deszkasz.
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Základní škola a gymnázium Vítkov
Mít babičku nebo dědečka, 
to je skvělé!
První podzimní aktivitou našeho školního klubu bylo 
trénování paměti pro seniory. Žáci si do školy pozvali své 
babičky a dědečky a hravou formou je přesvědčili, že to                                                                                                                     
s jejich pamětí není vůbec špatné, že stačí pár mnemotechnik 
a mohou si zapamatovat daleko více informací. Naučili je 
také, jak trénovat obě mozkové hemisféry.
Druhou akcí byla návštěva v základní škole pro tělesně 
postižené. Pro handicapované kamarády si připravili naši 
žáci pohádkové dopoledne plné her. Na stanovištích 
tak mohly děti vyzkoušet jízdu na měsíčních vozech                                      
s Večerníčkem, pomáhaly pejskovi a kočičce upéct dort, 
princezničce na bále navlékly ztracené korále, lovily rybky                 
s rybáři. Ježibabě ozdobit perníkovou chaloupku, krtkovi 

našly zatoulaného kamaráda… stanovišť bylo celkem 11 a všechny sklidily 
u našich opavských kamarádů velký úspěch. Na závěr žáci dětem předali 
vlastnoručně upečená perníková srdíčka, která symbolizovala společné 
přátelství. 
Třetí aktivitou bylo soutěžní pohádkové odpoledne nazvané „Z pohádky do 
pohádky“. Děti z 1. stupně si vytvořily dvojice, vždy se svou babičkou nebo 
dědečkem. Na startu tak stálo celkem 41 soutěžních dvojic. Pohádkové 
disciplíny nebyly vůbec jednoduché, ale naši soutěžící je všechny zvládli 
na jedničku. Na trase se potkali např. s královnou Koloběžkou, kočičkou, 
Večerníčkem, Honzou, princeznou, Karkulkou a s jinými pohádkovými 
bytostmi. Nechybělo ani občerstvení a závěr patřil vyhlašování vítězů. 
Cenu si odneslo 9 nejlepších dvojic, ale ve fi nále zvítězili všichni. Vždyť 
mít babičku nebo dědečka je to největší vítězství.
I když se do projektu hlásíme každoročně, stále zastáváme názor, že 
chceme pomáhat JEN TAK i nadále, tedy i mimo projekt. Je důležité ukázat 
žákům, že překážky je nutné překonávat a s přáteli se překonávají snáz. 
Že se jednoduše osudu nikdo neubrání a stačí málo k tomu, aby i ti, co to 
mají v životě těžké, měli úsměv a kamarády. Proto chceme, byť na malou 
chvíli, být jejich oporou, máme je rádi. Prostě máme se navzájem…..

Karína Kopecká a Andrea Brijarová, vychovatelky školního klubu

Erasmus+ COMENIUS
Základní škola                             
a gymnázium Vítkov, 
příspěvková organizace, se 
zapojí do mezinárodního 
projektu Erasmus +, 
Comenius. V období od 1. září 2014 do 31. srpna 2016 v rámci 
strategického partnerství ve školském sektoru budeme spolupracovat 
na projektu s názvem Touch The Magic Of Fairy Tales s těmito 
školami:

Ayşegül arsoy ilkokulu  –  Afyonkarahisar – TURECKO
12th Primary School Katerini Pieria - Κatepinh – ŘECKO
Garkalnes Mākslu un Vidusskola - Garkalne – LOTYŠSKO
Istituto santo spirito – Livorno – ITÁLIE
Szkola Podstawowa im.Marii Konopnickiej - Sosnowice – POLSKO
Liceul Teoretic „Lucian Blaga“ – Oradea – RUMUNSKO
CEIP Virgen de la Peña – Mijas – ŠPANĚLSKO
Ukmerge darzelis -lopselis „Eglute“ – Ukmerge – LITVA

Studium jazyků je další důležitou součástí této interakce. Vzhledem 
k tomu, že společná práce a výměny budou v angličtině, je to ideální 
příležitost jak se učit a používat je v každodenním životě. Tento projekt 
byl realizován za fi nanční podpory Evropské unie. 
První výjezd se uskuteční do Turecka ve dnech 9. – 14. listopadu 2014.

Řada úspěšných studentů se ráda vrací zavzpomínat si na svá 
studentská léta prožitá v gymnáziu ve Vítkově. Jsme rádi, když se 
dovíme, že se naši absolventi v dnešním světě neztratili a daří se 
jim dobře.
Lucie Konečná maturovala na vítkovském gymnáziu v roce 2011. 
Nejenže studovala s vyznamenáním, ale věnovala se velice aktivně 
kynologii. V tomto oboru dosáhla celé řady mimořádných úspěchů 
a pyšnila se titulem mistryně Evropy.
My jsme ovšem znali Lucii jako skromnou, ale na druhou stranu 
cílevědomou dívku. Během studia obdržela Cenu Jana Zajíce či 
ocenění nejlepší student Moravskoslezského kraje.
10. října 2014 se Lucka, která nyní studuje v Praze Vysokou školu 

ekonomickou, zastavila na naší škole. Prostory se sice změnily, ale 
školu netvoří stěny, ale především lidé. 
Navštívila své bývalé učitele a také žáky kvarty. Pro studenty 
bylo velice zajímavé setkat se s člověkem, který stejnou cestu 
prošel o několik let dříve.  Dozvěděli jsme se, že Lucka kromě 
vysokoškolského studia pracuje na plný úvazek v bankovním 
sektoru a svůj koníček, kynologii, rozvíjí dále.
Ráda také vzpomínala na své sportovní začátky, zejména na 
futsal, se kterým na gymnáziu začínala a dnes hraje v Praze 1. ligu. 
Doufáme, že Lucka motivovala naše kvartány k dalšímu studiu,                   
a věříme, že většina z nich se za pár let po úspěšné maturitě vrátí 
na místa, kde prožili kus života. 

DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
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Úspěšný vstup do sportovní sezóny 
2014/2015
Každoročně zahajujeme školní rok atletikou. Na konci září se 
pravidelně účastníme vytrvalostních běhů v Opavě (okresní fi nále 

přespolního běhu „Běháme s BK Tour“). Jedná se o běhy od 
600 m až do 3000 m. V každé kategorii reprezentuje svou školu                                                                                                
6 žáků a čtyři nejlepší bodují (resp. sčítá se jejich umístění). 
Letošní výkony nás velice potěšily. Vyzdvihnout je třeba výsledky 
ve třech kategoriích:
Žáci 4. a 5. ročníků (800 m) - Jaroslav Lhotský, Lukáš Hrčka, Petr 
Smolka, Tomáš Šustek, Ondřej Moravec, Patrik Moravec - 2. místo     
Žákyně 6. a 7. ročníků (1500 m) – Zuzana Krejčí, Klára Bradáčová, 
Veronika Mikulenková, Alexandra Zdráhalová, Dorota Šostá, 
Natálie Snášelová - 4. místo
Žákyně 8. a 9. ročníků (1500 m) – Barbora Zubíková, Eliška 
Tvrdá, Valerie Ondrejášová, Pavla Prokšová, Kateřina Křenková, 
Dominika Kozáková – 2. místo a postup do krajského fi nále
V krajském fi nále děvčata vybojovala 5. místo. 
Výsledky dalších kategorií: žákyně 4. a 5. ročníků (600 m) – 9. 
místo; žáci 6. a 7. ročníků (2500 m) – 18. místo; žáci 8. a 9. ročníků 
(3000 m) – 9. místo.
V poslední zmíněné kategorii se výborně uvedl Kristián Michálek, 
který svůj rozběh vyhrál. Jelikož se nejedná o závod jednotlivců, 
nebyl bohužel oceněn. Ale jeho výkon zaujal tamní atletický klub 
Sokol Opava, který si jej vybral na mistrovství České republiky 
družstev starších žáků v Jablonci nad Nisou, kde doběhl třetí ve 
své kategorii na 3000 m! 
 
Všem reprezentantům naší školy děkujeme. 

kabinet TV

P O Z V Á N K A  N A P O Z V Á N K A  N A 
V Ý S TAV UV Ý S TAV U

Jaroslava Palzerová 
– Řečeno štětcem

Tvorba může být dřina. 
Ale říká se, že člověk 
není líný dělat to, co 
miluje. Když už tvořím, 
radostně si užívám 
svobody zaměřit se 
právě na to, čím se 
zrovna zabývat chci. 
Občas ventiluji negativní 
pocity, ale většinou 
maluji v dobré náladě 
a do svých obrazů si 
ji ukládám. Maluji tak, 
abych se svými obrazy 
chtěla bydlet. Témata 
si nacházejí mě – jen 
vděčně zkouším tlumočit 
to, co vzbudilo můj zájem 
a obdiv – často zajímavé 
výrazy tváře a gesta 
postav, obdiv ke starým mistrům, pěkná architektura, přírodní 
motiv. Občas se s potěšením zahloubám nad obzvlášť pěkně 
prasklou dlaždičkou na chodníku. Většinou vycházím z reálné 
předlohy a sklouzávám do realismu jako do pasti, ale nezůstávám 
v něm, mým cílem je jej překročit. V době špičkové technologie 
fotoaparátů nevidím smysl kresby a malby v hyperrealismu, ale 
naopak v nápadité stylizaci, která dokáže vystihnout podstatu, 
zdůrazní určitý aspekt, náladu, sdělení. Obdivuji autory, kteří to 
dokážou a vtáhnou diváka do „říše za zrcadlem“.

Vernisáž - 14. listopadu 2014 v 17.00 hodin, velká 
výstavní síň KD Vítkov

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
V OPRAVENÉM KOSTELE
U příležitosti dokončení oprav a znovuotevření farního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a současně při výročí 100 let 
od dostavby a 96 let od vysvěcení proběhl 18. října koncert 
vítkovských pěveckých sborů, jehož dobrovolné vstupné bude 
použito na dofi nancování oprav kostela. Na koncertě vystoupila 
Dětská schola s hosty, Smíšený pěvecký sbor Komenský                       
a Chrámový sbor Vítkov. 

Následující neděli pak byla sloužena slavnostní bohoslužba na 
poděkování za zdárné dokončení díla - za všechny pracovníky 
fi rem, kteří na stavbě pracovali, další spolupracovníky z řad 
projektantů, dozorů, administrativy i farníků a také za všechny 
duchovní podporovatele i dárce, kteří se na opravách podíleli 
či ještě budou podílet fi nančně. Mši sv. celebroval Mons. 
Martin, generální vikář Diecéze ostravsko-opavské, společně  
s vítkovským farářem P. Miroslavem Ševiolou.

Josef Prusek
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Středisko volného času VítkovStředisko volného času Vítkov

FOND MIKROPROJEKTŮ
SVČ Vítkov, p.o. vypracovalo projekt Mládež v pohybu, který byl 
podpořen a realizovan v rámci Fondu mikroprojektu Euroregionu 
Bílé Karpaty. Za partnera si vybralo město Vrbové na Slovensku. 
V rámci tohoto projektu jsme zorganizovali a uskutečnili několik 
různorodých aktivit zaměřených na děti a mládež. Aktivity probíhaly 
v rozmezí pěti měsíců, a to od června do konce října 2014. Pro 
účastníky tohoto projektu byly všechny pobyty zdarma.
Před uskutečněním jednotlivých aktivit se ve Vrbovém sešla 
ředitelka SVČ Vítkov, p. o. Ing. Šárka Medunová a starosta města 
Vítkova Ing. Pavel Smolka se zástupci města a slovenskými 
partnery, kteří byli vyzvání k této mezinárodní spolupráci.
První naplánovanou společnou aktivitou byl výměnný pobyt dětí                                                                                                                             
a mládeže Vrbového a Vítkova v turistické základně SVČ                                                         
v Klokočově v termínu od 8. – 14. 7. Pobytu se zúčastnilo 15 dětí 
z Vítkova a 15 dětí ze Slovenska. V rámci týdenního programu 
vytvořily děti ohnišťové zázemí s totemem a vybudovaly novou 
klubovnu určenou pro hry a soutěže dětí a mládeže v rámci 
výměnných pobytů. Během každodenních výletů děti ze Slovenska 
poznávaly kraj kamarádů z Čech. Navštívili jsme lanové centrum 
v Kružberku, zologickou zahradu, vítkovické pece v Ostravě                                                                       
a vykoupali jsme se v aquaparku v Bohumíně. Děti navázaly první 
kamarádské vztahy mezi dětmi.
Druhou aktivitou bylo fotbalové soustředění 40 mladých sportovců 
z Česka a Slovenska opět v Klokočově od 15. do 17. 7. Součástí 
denního programu byly pravidelné tréninky zaměřené na 
zdokonalení fotbalové techniky a fyzické kondice. Vyvrcholením 
setkání byl závěrečný turnaj ve fotbale. Vítězem se stalo družstvo 
z Vrbového. 

Následující aktivitou byl výměnný pobyt dětí z Vítkova ve Vrbovém 
od 27. 7. do 3. 8. 2014, kterého se zúčastnilo celkem 30 dětí. Za 
poznáním blízkého okolí Vrbového se organizovaly výlety na hrady, 
do muzeí, jeskyní a okolní přírody. Večery trávily děti různými 
soutěžemi a hrami, při kterých se více sbližovaly a navazovaly nové 
přátelské vztahy. Za zábavou jsme zajeli do aquaparku Galandia.
O víkendu 19. – 21. 9. se setkalo celkem 20 dětí žurnalistického 
kroužku ze ZŠ Komenského ulice z Vrbového a zájmového kroužku 
Klubu KaMera SVČ Vítkov v TZ Klokočově. Během tří dnů si  
vyměnily zkušenosti z činnosti kroužků, naučily se základy práce 
s kamerou, tvorbou videí, jejich zpracování a stříhání, natočení 
osobní prezentace, vytváření reportáží a mediálních zpráv. 
Navštívily dětskou televizi v DDM Vratimov,  kde měly možnost si 
vyzkoušet práci před kamerou a natočit krátká videa a reportáže. 
Kromě pracovních aktivit děti navštívily farmu v Klokočově                             
a zahrály si turnaj v minigolfu. 
Závěrečnou společnou aktivitou projektu byl říjnový seminář všech 
pedagogů a pracovníků, kteří se zúčastnili jednotlivých akcí. 
V rámci dvoudenního pobytu jsme zhodnotili přínos vzájemné 
spolupráce, dotvořili propagační DVD, tiskové zprávy z průběhu 
celého projektu a posléze jsme zhlédli výstupy ze všech pobytů. 
Navrhli jsme nové aktivity pro další přeshraniční spolupráci. 
Účastníci semináře navštívili sportovní areál SVČ Vítkov a sami si 
mohli vyzkoušet svoji zdatnost na horolezecké stěně. Budeme se 
těšit na další vzájemnou spolupráci.

V. Dubová, K. Skurková, Ĺ. Briediková

QUO VADIS QUO VADIS 
OPĚT NA VÝBORNOU!OPĚT NA VÝBORNOU!
Mládežnický divadelní soubor působící pod SVČ uvedl pro 
vítkovskou veřejnost 26. 9. tragikomedii z let americké prohibice 
„Den poté“.
Sál kulturního domu se začal pomalu plnit, někteří návštěvníci již 
hru viděli a těšili se, druzí čekali, čím je mladí herci překvapí. „Já 
osobně jsem Den poté viděla čtyřikrát a musím říci, že jsem vždy 
překvapena, s čím novým herci přijdou, tedy hlavně scénarista 
Michal Škrobánek a režisér Jan Suda“, řekla ředitelka SVČ Šárka 
Medunová. Improvizace, kterou je prošpikováno jejich vystoupení, 
nabízí divákům neuvěřitelný zážitek, na všech je vidět, že je divadlo 
baví a dokáží bavit i ostatní.
Michal i Honza letos začali studovat vysokou školu, proto je pro 
ně působení v souboru o to časově náročnější. Co nám Michal na 
sebe a soubor prozradil? „Je pro nás velkou odměnou vidět, že 
naše práce přináší ovoce. V pátek jsme ve Vítkově hráli Den poté 
naposledy. Mile mne překvapilo, když jsem škvírkou v oponě viděl, 
že sál je téměř plný. Diváci byli skvělí a neustále nás zaplavovali 
vlnou smíchu a potlesku. Všichni jsme si tento večer velmi užili. 
V těchto dnech začneme pro Vítkov zkoušet novou hru. Opět 
půjde o vlastní tvorbu. Náš velký dík patří paní Marii Mikulíkové za 
dlouhodobou podporu a důvěru. Dále paní Medunové, která nám 
jakožto ředitelka Střediska volného času, nabídla pevné zázemí 
ve Vítkově. Obrovský dík patří samozřejmě i mému příteli Honzovi 
Sudovi, který dokázal, že je ve své roli režiséra opravdu schopný. 

A v neposlední řadě velké díky všem našim hercům za tvrdou práci 
a našim rodinám za to, že s námi měli po celou tu dobu trpělivost. 
Jsme Quo Vadis Vítkov a chceme hrát divadlo pro lidi z Vítkova.             
A jsem velmi rád, že lidé z Vítkova chtějí Quo Vadis.“ 
Již teď se těšíme na jejich novou hru, přejeme všem dostatek sil do 
nové tvorby a také nové mladé členy souboru, byť i neherce, kteří 
by se starali o technické zázemí představení. Pokud byste tedy 
měli zájem zapojit se jakkoli do práce Quo Vadis, obraťte se přímo 
na Michala Škrobánka či své spolužáky ze ZŠ a G Vítkov.

Šárka Medunová a Michal Škrobánek
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 KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ
Každou středu  PŘÍBĚH KAPKY
16.00 – 17.00 h. Výstava připomínající široké laické veřejnosti 
  život a vědeckou práci Jaroslava Heyrovského, 
  našeho dosud jediného držitele Nobelovy ceny 
  za chemii.
  Malá výstavní síň kulturního domu ve Vítkově.

4. 11.  LIDÉ VÍTKOVSKA V HEŘMANICÍCH
16.00 hod. Výstava fotografi í Jindřicha Štreita v budově ZŠ 
  v Heřmanicích u Oder.

6. 11.  KLUB ČTENÁŘŮ 
14.30 hod. Určeno všem čtenářům knihovny.
  Knihovna Vítkov - multifunkční sál

6. 11.   JAK PŘEŽÍT INFERNO
16.30 hod. Vladimír Vysocký - reportáž z extrémního 
  běžeckého závodu v Alpách
  Vstupné: 20 Kč
  Městská knihovna – multifunkční sál

7. 11.  ALTAI KAI - KONCERT
18.00 hod. Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny   
  Marie ve Vítkově
  Vstupné: 150 Kč (předprodej prostřednictvím 
  IC Vítkov)

7. 11.   POCHOD SVĚTLUŠEK
18.00 hod.  Sraz na zahradě SVČ. Budeme hledat 
  pohádkové postavičky v parku, na hřišti si 
  zahrajeme hry a budeme soutěžit. S sebou 
  lampiónek.

8. - 9. 11.  VÍKENDOVÝ POBYT VE FAUNAPARKU
  SVČ Vítkov pořádá víkendový pobyt ve 
  Faunaparku v Lipové za cenu 430 Kč/dítě. 
  V ceně je ubytování, strava, jízdné. Hlaste se 
  e-mailem na chudiova@tunnel-nzdm.eu nebo 
  na tel. 731 950 636. S sebou: vhodnou obuv a 
  oděv do přírody, pláštěnku, větší svačinu na 
  sobotu, peníze na útratu, pyžamo a hygienické 
  potřeby. Odjezd v sobotu v 9:30 z parkoviště u 
  autobusového nádraží.

11. 11.  … ABY ŘEMESLA NEZANIKLA
17.00 hod. Výstava výrobků, které vznikly v rámci 
  rukodělných kurzů.
  Velký sál kulturního domu ve Vítkově

12. 11.  STRAŠNÁ NÁDHERA
19.00 hod. Talkshow Haliny Pawlovské
  Kulturní dům Vítkov
  Předprodej vstupného prostřednictvím IC 
  Vítkov

13. 11.   TURNAJ VE FLORBALU
14.00 hod. SVČ Vítkov pořádá pro děvčata i chlapce turnaj 
  ve fl orbalu v sokolovně. Sestavení družstev   
  3+1. S sebou pokud možno vlastní hokejku.   
  Kdo nemá, zapůjčíme.

13. 11.  DEN POEZIE - VERŠE PRO VŠECHNY
16.00 hod. Městská knihovna – multifunkční sál

ÚSPĚŠNÝ PODZIM PRO ÚSPĚŠNÝ PODZIM PRO 
FRANTIŠKŮV DVŮRFRANTIŠKŮV DVŮR
V povědomí většiny obyvatel Vítkova a okolí je určitě uložena informace o tom, 
že na Františkově Dvoře je špičkový chov slezského norika, chladnokrevného 
koně, který zde našel útočiště v roce 1963.
Důkazem kvality tohoto chovu je letošní vítězství v národním šampionátu 
tříletých klisen pořádaném při celostátní výstavě koní v Pardubicích v září 
letošního roku. Šampionkou plemene slezský norik se stala klisna 67/535 
Rebeka, jejímž majitelem je Vítkovská zemědělská s.r.o. (http://www.
equichannel.cz/sampionat-triletych-chladnokrevnych-klisen)
Dalším velkým úspěchem je vítězství v anketě Nejkrásnější kůň ČR pro rok 
2014. V kategorii chladnokrevných koní se jím stal plemenný hřebec 1589 
BARAMIS majitele pana Roberta Bambucha z Velkých Karlovic, který je                     
v držení Vítkovské zemědělské s.r.o. (http://www.equichannel.cz/nejkrasnejsi-
kun-cr-2014-fi nale).
Skutečnou třešničkou na dortu byl úspěšný start anglického plnokrevníka 
SHERARDO manželů Beaty a Zenona Kiszových v letošním ročníku Velké 
pardubické steeplechase. Tento desetiletý hnědák je v tréninku u Lenky 
Syslové právě na Františkově Dvoře (http://www.trainersyslova.com/kone/
detaily/9).
Hřebčín se s letošní úspěšnou sezonou rozloučil tradiční Hubertovou jízdou              
v sobotu 25. října. I přes nepřízeň počasí a menší účast hostů proběhla akce 
ke spokojenosti všech, kteří v lezavém počasí dorazili a mohli na vlastní oči 
vidět úspěšného účastníka tohoto těžkého dostihu, jak cválá mezi ostatními 
koňmi v klidu a s přehledem profesionála. Přejeme ještě hodně úspěšných 
startů.
Děkujeme všem, kteří se na skvělých výsledcích podíleli. Děkujeme za 
skvělou reprezentaci našeho regionu a prezentaci chovatelských úspěchů.

Ivan Petrtýl
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INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm   240 Kč  125 x 67 mm  480 Kč
61 x 137 mm            480 Kč                 190 x 67 mm        720 Kč
1/4 strany A4            900 Kč                1/3 strany          1.200 Kč
1/2 strany A4         1.800 Kč                celá strana        3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4

Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm                 36 Kč                  61 x 67 mm          120 Kč
125 x 67 mm            240 Kč               93 x 112 mm          312 Kč
125 x 98 mm            360 Kč                           Ceny jsou vč. DPH

 KALENDÁŘ AKCÍKALENDÁŘ AKCÍ
STRANA 16 LISTOPAD 2014Nabídka akcí

14.11.  VÍTKOVSKÝ BOYARD
16.00 hod. Základní škola a gymnázium zve žáky 9. 
  ročníků a jejich rodiče k účasti v soutěži 
  pořádané k výročí Dne studentů.
  Svou účast potvrďte do 7. 11. na email helena.
  kozlova@zsgvitkov.cz. Více informací získáte 
  na stránkách školy www.zsgvitkov.cz - sekce 
  Gymnázium
  
14. 11.  POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
16.30 hod. Pochod se světýlky
  Účast nutno potvrdit v knihovně
  Start u knihovny ve Vítkově. 

17. 11.  MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
9.30 hod. Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce ve 
  Vítkově. Individuální pochod ke zřícenině hradu 
  Vikštejn. Koncert

18. 11.   ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ HONDA CUP
  Účast automodelářů na závodech ve Znojmě

19. 11.   AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
15.00 hod. SVČ zve děti i rodiče na automodelářské 
  závody. Přijďte a vyzkoušejte si jízdu a 
  ovládání autíček na autodráze, na které jsou 
  pořádána oblastní kola mistrovství republiky 
  pro děti i dospělé. Autíčka obdržíte k zapůjčení 
  od nás. Na malé závodníky čeká sladká 
  odměna. 
  Startovné: 10 Kč

21. 11.   SNOW FILM FEST
17.00 hod. ... VEČER PLNÝ ŠPIČKOVÝCH FILMŮ …
  SVČ ve spolupráci s MK Vítkov připravilo 
  promítání špičkových outdoorových fi lmů 
  zaměřených na zimní sporty. Přijďte s námi 
  strávit příjemné tříhodinové promítání fi lmů 
  spojených s adrenalinem, extrémním 
  lyžováním, zimním lezením, skialpinismem a 
  dalšími zimními šílenostmi! Občerstvení 
  zajištěno!
  PROGRAM: POLÁRNÍK, ARSLANBOB, 
  SUPERVENTION, HIGT TENSION a VÝBĚR 
  Z BONUSOVÝCH FILMŮ
  Městská knihovna Vítkov  
  Vstupné: 50 Kč  

22. 11. – 23. 11.  NEJEN DO AQUAPARKU SE SVČ VÍTKOV 
  Nástup 22.11. od 8.00 –  8.30 hod. v SVČ. 
  Program: hry, soutěže, v 10.00 hod. odjezd do 
  Aquaparku v Kravařích, návštěva muzea 
  s programem pro děti, večerní diskotéka v 
  SVČ, stezka odvahy. Ukončení víkendovky v 
  neděli v 10.30 – 11.00 hod. S sebou jídlo a pití 
  na celý sobotní den, večeře a nedělní snídaně 
  zajištěna v SVČ, malý batůžek na výlet, 
  přezůvky, pyžamo, hygien. potřeby, spací pytel, 
  polštářek, plavky, ručník, kapesné,…
  Cena: pro děti navštěvující kroužky SVČ Vítkov  
  - 75 Kč, pro ostatní děti – 120 Kč.

27. 11.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA
9.00 - 17.00 h. Ve školním roce 2015/2016 otevíráme 
  osmileté a čtyřleté studium se všeobecným 
  zaměřením.
  Více informací na www.zsgvitkov.cz  

29. 11.   ZÁJEZD DO OLOMOUCE
  Sraz je v 9:30 na vlakovém nádraží.   
  Cena: 300 Kč. Navštívíme historické centrum, 
  v galerii Šantovka půjdeme do kina na 
  animovaný fi lm. S sebou peníze na útratu, 
  svačinu na celý den a pláštěnku. 
  Předpokládaný návrat ve 20:00 na vlakové 
  nádraží, kde si převezmete své děti.
  Kontakt: chudiova@tunnel-nzdm.eu nebo 731 
  950 636

29. 11.  DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
8.00 – 12.00 h. Výroba a zdobení vánočních perníčků, 
  adventních věnců, svícnů, ozdob ...
  Adventní minijarmark v kulturním domě
  Prodej potřeb pro aranžování, řemeslných 
  výrobků, medu, medoviny, ...
  Kulturní dům Vítkov

29. 11.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.00 – 17.00 h. Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

30. 11.  VÁNOČNÍ DÍLNA S POHÁDKOU 
14.00 - 17.00 h.  Sokolovna Klokočov

5. 12.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU
15.30 hod. Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
  (v případě nepříznivého počasí kulturní dům)


