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JEDNÁNÍ S VLÁDOU ČR
Naše město je již více než 20 let členem Svazu měst a obcí České
republiky, který je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní
organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz je partnerem pro
vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě
a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech
týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské
úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů,
primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec
svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz
sdružuje více než 2 600 měst a obcí a počtem svých členů tak čítá
více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz.
Již několik let působím v jeho předsednictvu, které je složeno ze
třinácti volených zástupců obcí, měst, statutárních měst a čestného
předsedy, kterým je vždy primátor Hlavního města Prahy. Předsednictvo se pravidelně, zpravidla jedenkrát ročně, setkává s vládou
České republiky. Poslední takové setkání se uskutečnilo 12. října
v sídle vlády ve Strakově akademii. Jednání se samozřejmě zúčastnil premiér Bohuslav Sobotka a většina ministrů, nepřítomné ministry zastupovali jejich náměstci.
Jednotliví členové předsednictva přednesli aktuální problémy, jež
bychom chtěli vyřešit na základě připomínek, které máme od našich
členů, obcí a měst z celé republiky. Jen namátkou zmíním některá
témata, například příspěvek na výkon státní správy, který nepokrývá
veškeré výdaje, a tak je města musí dokrývat ze svých prostředků.
I Vítkov je takto postižen. Projednávali jsme také rozpočtové určení
daní, tedy systém, který určuje přerozdělování vybraných daní mezi
obce a města, kraje a stát. Věnovali jsme se také problematice odpadového hospodářství v obcích. Přednesli jsme vládě rovněž problém nedostatku lékařů (resp. některých specializací), se kterým se
potýkají mnohá města a obce v naší republice, zejména ta v odlehlejších lokalitách. Prodiskutovali jsme také návrh novely školského
zákona, stavební zákon, doplatek na bydlení a další témata.

Text: Pavel Smolka
Foto: SMO ČR

a legislativu Jiří Dienstbier. Jednání se také zúčastnily ministryně Michaela Marxová-Tominová, Karla Šlechtová a Kateřina Valachová.
Na jednání jsme diskutovali o tématech týkajících se sociálního
začleňování a nástrojů, které obce a města mají nebo budou mít
k dispozici k řešení problému sociálního vyloučení na jejich území,
zejména:
• inkluzivní vzdělávání a možnosti čerpání finančních prostředků na
podporu inkluzivního vzdělávání z OP VVV
• doplatek na bydlení a novela zákona o pomoci v hmotné nouzi,
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
• sociální bydlení
• možnosti podpory sociálního bydlení z IROP
• opatření na podporu prevence kriminality
• nástroje a postupy k řešení drogové kriminality
• koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
• aktuální nástroje k řešení sociálního vyloučení a problémů sociálně
vyloučených lokalit
V našem městě více či méně řešíme obdobné probémy, takže toto
jednání bylo pro mne důležité, neboť jsem mohl vyslechnout názory
vrcholných představitelů jednotlivých ministerstev.

Podle předsedy vlády bylo jednání oboustranně přínosné. Bohuslav
Sobotka věří, že dialog bude dále pokračovat a agendy se budou
rozpracovávat s jednotlivými ministry. Další jednání by se mělo
uskutečnit v první polovině příštího roku.
Na druhý den, tedy 13. října, jsem se zúčastnil setkání premiéra se
starosty, kteří na svém území řeší problematiku sociálního vyloučení. Setkání zorganizoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti

Předseda SMO ČR František Lukl (vlevo) s předsedou vlády
ČR Bohuslavem Sobotkou.

Činnost MP Vítkov v září 2015
Krátce před jedenáctou hodinou noční dne 1. září si strážníci všimli
neosvětleného cyklisty, který jel na kole po Budišovské ulici. Jak se
později ukázalo, 57letý muž z Dolních Studének před jízdou požil
alkoholické nápoje, jelikož mu strážníci opakovaně naměřili přes
2 promile alkoholu v dechu. Cyklistovi byla v součinnosti s Policií
ČR zakázána další jízda na kole. Muž se ze svého jednání bude
zodpovídat u správního orgánu, kde mu v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 20.000 Kč.
V půl druhé odpoledne 2. září byli strážníci přivoláni do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde došlo k zadržení pachatele krádeže. Na
místě byli zjištění dva muži z Melče a z Vítkova ve věku 49 a 58
let, kteří se přes pokladní zónu pokusili bez placení pronést láhev
destilátu v hodnotě 99 Kč. Za přestupek proti majetku hrozí oběma
mužům v případě uznání viny správním orgánem pokuta až do výše
15.000 Kč. Stejný postih hrozí za krádež i 51letému muži z Vítkova,
který se 15. září kolem třetí hodiny odpoledne pokusil v téže prodejně odcizit láhev destilátu v ceně 80 Kč. Veškeré odcizené zboží bylo
v obou případech vráceno neporušené zpět do prodeje.
Z přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství byl obviněn 63letý muž z Prostředního Dvora, který na pozemku města Vít-

kova odložil na ploše 90 m2 různý materiál bez patřičného povolení.
Strážníci tuto skutečnost zjistili 14. září při rutinní kontrole v obci.
Podezření ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku bylo postoupeno správnímu orgánu, kde muži hrozí v případě uznání viny
pokuta až do výše 50.000 Kč.
Fotopast, instalovaná v lokalitě mezi Vítkovem a Klokočovem, odhalila 15. září před čtvrtou hodinou odpolední odložení odpadu
mimo vyhrazená místa. Strážníci zjistili, že přestupek proti veřejnému pořádku má na svědomí 14letá dívka ze Starých Těchanovic.
Vzhledem ke skutečnosti, že dívka není podle zákona za přestupek
odpovědná z důvodu nedovršení 15 let věku, byl s ní učiněn pouze
pohovor a bylo jí nařízeno uvést místa do původního stavu.
Za opakované porušení vyhlášky města Vítkova, která zakazuje požívání alkoholu na vymezených místech ve městě, uložili strážníci
pokutu ve výši 500 Kč 24letému muži z Leskovce. 18. září v devět
hodin ráno byl muž přistižen operátorem kamerového systému při
pití piva na nám. Jana Zajíce ve Vítkově.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

AKTUALITY Z RADNICE
Zprávy jsou z jednání rady města 22. 9. 2015 a 13. 10. 2015.
Rada města schválila poskytnutí dotace o.p.s. Renarkon, která na
území Vítkova působí již od září. Cílem této služby je kontakt s aktivními uživateli drog, kteří mohou využít výměnu zdravotnického materiálu - injekčních stříkaček, dezinfekce, injekčních vod atd. Komunikace a kontakt probíhá přímo v prostředí, ve kterém se pohybují.
Další dotaci rada rozhodla poskytnout o.s. Elim Opava, a to na
propagaci myšlenky dobrovolnictví, ale především na aktivní zapojování dobrovolníků do práce s klienty v jednotlivých zařízeních.
Dobrovolníci docházejí do Domova Vítkov, kde se věnují seniorům,
kterým dělají společníka při procházkách, povídají si s nimi nebo jim
předčítají.
Dále rada projednala žádosti Úřadu práce ČR o souhlas obce ve
smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření obce je pouze jedním
z kritérií, která slouží k posuzování nároku na poskytnutí dávky doplatku na bydlení a ÚP v případech hodných zvláštního zřetele tuto
dávku vyplácí i bez souhlasu obce. Svůj souhlas se rada v jednom
případě rozhodla neudělit.
Radě byla také předložena kontrolní zpráva o přípravě školního roku
2015/2016, kterou pouze vzala na vědomí. Více jste se mohli dočíst
v článku v minulém čísle zpravodaje.
Z důvodu rezignace členky komise Sbor pro občanské záležitosti
jmenovala rada města novou členku, kterou se stala paní Marie Baranovičová.
V rámci úspory finančních prostředků za zemní plyn a elektřinu ve
všech městem zřízených příspěvkových organizacích proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Na jeho základě rada schválila nejvhodnější nabídku a pověřila starostu podpisem smlouvy.
V souvislosti s každoročním prázdninovým uzavíráním mateřských
školek ve Vítkově a místní části Klokočov schválila rada termíny
předložené ředitelkou školky. Pro rodiče je podstatné to, že po celou
dobu letních prázdnin bude v provozu jedna školka, kde budou moci
v případě zájmu umístit své děti.

Rada jako každoročně vzala na vědomí zprávu o přípravě na zimní
údržbu komunikací ve Vítkově a jeho místních částech. Podrobnosti naleznete na webových stránkách města (Městský úřad – právní
předpisy a vnitřní směrnice) a také v tomto zpravodaji.
Součástí jednání rady je také proces schvalování pronájmů či pachtů pozemků, vyhlášování záměrů, mimořádné přidělení bytů atd.
Tato rozhodnutí lze dohledat na stránkách města v sekci samospráva - rada města - usnesení rady.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

ÚPRAVA PLOCHY PO DEMOLICI DOMU V BUDIŠOVSKÉ ULICI

Je stav po demolici domu Budišovské ulici před Lidlem konečný? Ne, dá se říci, že je to pouze první etapa. Chtěli bychom
také vyřešit propojení k prodejně Lidl a opravit chodníky před
zastávkou naproti „Čermence“.
Napojení k supermarketu je možno provést dvěma způsoby. První

je prodloužit stávající nově vybudovaný chodník lávkou, nebo schodištěm přímo na parkoviště. Druhou možností je vybudování chodníku podél Budišovské až k chodníku, který vede od přechodu na
parkoviště. Tato varianta ovšem naráží na jeden majetkový problém.
Plocha naproti autobusové čekárně, kde parkují auta, je v majetku Moravskoslezského kraje. V současné době jednáme s krajem
o možnostech získání tohoto pozemku. Jakmile bude ve vlastnictví
města, budeme řešit, jak jej využijeme. Chodník by představoval jen
částečné využití. Uvažujeme o možnosti přemístit sem autobusovou
zastávku, která je dnes přímo na náměstí. Také existují návrhy na
vybudování regulérního parkoviště.
Na nově vybudovaném chodníku není položena dlažba, protože
v projektu byl řešen jako štěrkový. Tento stav nemusí být konečný,
protože nejdříve budeme muset vyhodnotit, zda tento povrch vyhovuje, nebo nevyhovuje. Pokud by nevyhovoval, v následné etapě
bychom na něj nechali položit dlažbu.
Každopádně demolicí domu a rozšířením silnice se zlepšila situace
v tomto zúženém místě. Řidiči to jistě ocení. Na druhou stranu se
divím lehkovážnosti lidí, kteří stále chodí po silnici, aby si zkrátili cestu o několik metrů. Zrovna nedávno jsem byl svědkem situace, kdy
šla paní s nákupem po vozovce v místě, kde původně stával dům.
Za ní přijížděl nákladní automobil, který neviděla, protože k němu
byla zády. Ten musel docela intenzivně brzdit, protože proti němu
jelo auto. A dvě auta a ještě paní s nákupem se na tak úzkou cestu
opravdu nevejdou. Když takovou situaci vidím, v duchu si říkám, zda
stojí to malé zkrácení cesty za takové riziko …
Pavel Smolka
starosta města

DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE
V novém dotačním období 2014-2020 je pro podniky připravena
široká škála možností získání grantu. Dotace pro podniky se
snaží podpořit zejména rozvoj podnikání, konkurenceschopnost českých firem a také jejich spolupráci se zahraničními
společnostmi. Podnikatelé mohou čerpat dotace jak z národních, tak ze strukturálních fondů.

podniků v malých obcích. Podrobné informace na: http://www.szif.
cz/cs/prv2014

Dotace pro výrobní podniky
Pro výrobní společnosti je připraveno množství programů, které mají
napomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpory
výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti.
V rámci sekce je představeno rozdělení základních programů, které
mohou podniky využít. Projekty musí být realizovány mimo území
hlavního města.
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj
klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských nemovitostí, školicí střediska,
přístup k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu. Podrobné informace
na: www.oppik.cz
• Operační program Životní prostředí je možné využít například na
opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákup úsporných
technologií, sanaci ekologických zátěží a další projekty vedoucí ke
zlepšení stavu životního prostředí. Podrobné informace na: www.
opzp.cz
• Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. Podrobné
informace na: www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
Podnikatelské subjekty mohou žádat z dalšího množství programů,
např. Program rozvoje venkova, který poskytuje dotace na rozvoj
mikropodniků v malých obcích. Podrobné informace na: http://www.
szif.cz/cs/prv2014

Kdo může žádat: malé a střední podniky s dobou existence méně
než 3 roky.
Na co je možno úvěr získat: výrobní náklady, propagace a marketing, pořízení majetku a zásob, osobní náklady, zásoby, odborné
práce zadávané třetím subjektům, DPH, atd.

Dotace pro firmy „Obchod a služby“
Obchodní společnosti a podniky služeb jsou v rámci dotační podpory ve značně znevýhodněné pozici. Prostředky mohou čerpat
především na podporu zaměstnanosti, snížení energetické náročnosti, případně na projekty mezinárodní spolupráce. Představujeme
základní rozdělení programů, které mohou podniky využít. Projekty
musí být realizovány mimo území hlavního města.
• Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
se z hlediska nevýrobních podniků zaměřuje na rozvoj informačních
technologií, snížení energetické náročnosti, vznik a rozvoj klastrů,
technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních
uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup k ekonomickým a technologickým trendům a další inovační infrastrukturu.
Podrobné informace na: www.oppik.cz
• Operační program Zaměstnanost podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. Podrobné
informace na: www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
• Programy na podporu zaměstnanosti, ať už v gesci úřadů práce
nebo dalších implementačních agentur, umožňují získat dotace na
mzdové příspěvky a náklady spojené se zaučením nových kolegů,
reorganizací společností a dalších aktivit podporujících zaměstnanost.
Podnikatelské subjekty mohou žádat i z dalšího množství programů,
např. Program rozvoje venkova poskytuje dotace na rozvoj mikro-

Fond Mikropůjček
Z fondu je možno poskytnout úvěr pro malé a střední firmy na podnikatelské projekty. Program vyhlašuje Moravskoslezský kraj.

Kolik lze získat: max. 500.000 tis. Kč (min. 20% hodnoty úvěru musí
pak být financováno vlastními zdroji). Úvěr je úročen 1% p.a. a je
poskytnut na 3 roky (ve výjimečných případech, kdy bude projekt vysoce inovativní, na 5 let). Úvěr bude zajištěn směnkou, vystavenou
příjemcem podpory, avalovanou nejméně jednou fyzickou osobou.
Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen, naleznete na stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz případně
vám je podá administrátor programu Bc. Petr Zajac, tel.: 595 622
725, e-mail: petr.zajac@kr-moravskoslezsky.cz.
Program na financování poradenství pro podnikatele
Z programu jsou poskytovány neinvestičních dotace malým podnikům s inovativním podnikatelským záměrem. Program je financován
Moravskoslezským krajem a je vyhlašován jednou ročně.
Kolik a na co lze získat: dotace bude poskytnuta max. ve výši
100.000 Kč, a to na přípravu vlastního podnikání (např. na strategické a business poradenství, na zpracování podnikatelského záměru/business plánu, na zpracování studie proveditelnosti, na právní, účetní, daňové služby a expertní služby, na ochranu duševního
vlastnictví/úhradu patentové přihlášky).
Kdo může žádat: malý podnik se sídlem v Moravskoslezském kraji
s dobou existence méně než 3 roky.
Bližší podmínky a více informací o aktuální možnosti podpory naleznete na www.kr-moravskoslezsko.cz nebo je poskytne administrátor programu Ing. Roman Honeš, tel.: 595 622 461, e-mail: roman.
hones@kr-moravskoslezsky.cz.
Přehledné a podrobné informace o dotacích a podporách pro
podnikatele najdete zde:
• http://rismsk.cz/cz/moznosti-financovani-inovaci/12-pro-firmy.
html#nadpis
• http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
• www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
• http://www.szif.cz/cs/prv2014
• http://www.czechinvest.org/
• http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/podnikani/dotace-moravskoslezskeho-kraje-a-zahranicni-financni-podpora-44678/
• http://www.cmzrb.cz/
• http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani.html
Město Vítkov ani Městský úřad Vítkov není vyhlašovatelem uvedených dotačních programů ani poradenským místem pro žadatele
o dotaci z řad podnikatelských subjektů. Pokud tedy podnikatelé
mají zájem žádat o dotaci na realizaci svých podnikatelských záměrů, musí aktuální informace hledat na webových stránkách příslušných poskytovatelů dotací a na tyto organizace se také obracet
s případnými dotazy a konzultovat u nich přípravu žádosti o dotaci
a všech povinných příloh. Pokud si podnikatelský subjekt s přípravou žádosti neví rady, může oslovit odborné agentury, které tyto
služby nabízejí.
Michaela Kaspříková
regionální rozvoj

SETKÁNÍ S PODNIKATELI
1.10. přijali pozvání na SNÍDANI U KULATÉHO STOLU zástupci firem Simply You Pharmaceuticals a.s, CONROP, s.r.o., Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o., SEVEN
SPORT s.r.o., MELECKY, a.s., PROFILY, s.r.o. a Štěpán Hutník,
s.r.o.
Za město byli přítomni pan starosta, oba místostarostové a paní
tajemnice. Setkání probíhalo v uvolněné a přátelské atmosféře
v prostorách místnosti rady města. Jsem ráda, že jsme se mohli setkat osobně se zástupci těchto firem. Společně jsme prodiskutovali
problematiku dopravy, dotační možnosti pro podnikatele, osazení
města směrovými tabulemi k sídlům firem, plánované a uskutečněné investice města, nedostatek parkovacích ploch, navržené změny
územního plánu v podnikatelské zóně, problematiku výstavby rodinných domů, tenisové kurty...

INFORMATIVNÍ ZNAČENÍ
PRO FIRMY

Na základě požadavků podnikatelů sídlících ve městě bylo dohodnuto, že město jim umožní instalovat jednotné směrové tabule na předem dohodnutých místech. Předmětné tabule budou
vyrobeny stanovenou firmou za poplatek cca 2500 Kč za kus.
Firmy a podnikatelé, kteří mají zájem o toto značení, nechť se
obrátí na odbor služeb, příp. místostarostu.

Lenka Sonnková

Podnikatelé například informovali, že největším problémem je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, poukazovali také na neutěšený
stav nedokončené komunikace podnikatelské zóny.
Jak jsme se sami přesvědčili, je toho mnoho. Společným setkáním
jsme alespoň o kousek pokročili a objasnili si některá témata. Počet
otázek potvrdil význam, který toto setkání mělo, a podněty, které
vzešly z diskuse, jsou pro nás důležité. Doufám, že nám pomohou
v naší další spolupráci. Bylo to prozatím první setkání tohoto druhu
a chtěli bychom v nich dále pokračovat. Vždyť podnikatelé a občané,
kteří v těchto firmách pracují, jsou nedílnou součástí Vítkova.
Vážíme si našich podnikatelů, a proto bychom jim chtěli vyjít
maximálně vstříc. Děkujeme jim za čas, který tomuto setkání
věnovali.

BUDOU VĚTRNÉ
ELEKTRÁRNY
V KATASTRU
MĚSTA?
V první polovině letošního roku jsme byli oslovení společností TCN
nová energie s.r.o., která by chtěla vystavět na katastru místní části
Klokočov dvě větrné elektrárny. Není to první zájemce o výstavbu
větrných elektráren, který nás oslovil. Před několika lety jsme obdobnou žádost v zastupitelstvu projednávali. Předtím proběhla veřejná diskuze v kulturním domě, kde byla většina přítomných proti
výstavbě a proto zastupitelstvo záměr neschválilo.
Přestože nevyvíjíme žádné aktivity v této věci, musíme předložený nový návrh na výstavbu projednat a vyjádřit se k němu. Tuto informaci jsme předali osadnímu výboru v Klokočově, aby nám také
sdělil svoje stanovisko. Hodláme tuto záležitost prodiskutovat také
veřejně se všemi, kdo se chtějí k plánované výstavbě větrných elektráren vyjádřit. Proto bude uspořádáno dne 21.11. v 15.00 v kulturním domě setkání zastupitelů s občany města.

UPOZORNĚNÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY
PRO VLASTNÍKY VOZIDEL
ULOŽENÝCH „V DEPOZITU“
V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích vznikla od letošního roku vlastníkům vozidel uložených „ v depozitu “ před 30.6.2013 povinnost
nahlásit do konce roku 2015 adresu umístění a účel využití takto
vyřazeného vozidla.
Pokud tito vlastníci do konce letošního roku na příslušném úřadě
nenahlásí, kde se jejich nepoužívané vozidlo nachází a jaký je účel
jeho využití, bude po 1. lednu 2016 navždy vyřazeno z registru.
Cílem ministerstva dopravy je vyčistit centrální registr vozidel
od těch dlouho nepoužívaných. Vychází přitom z novely zákona
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která nabyla
účinnosti 1. ledna 2015.
Oznamovací povinnost se však týká i těch majitelů, kteří si své
vozidlo nechali dočasně vyřadit z provozu po 30. červnu 2013.
Ti z nich, kteří ji do konce letošního roku nesplní, dostanou pokutu
za nesplnění této oznamovací povinnosti, vozidlo však administrativně nezanikne.
Bližší informace lze získat u pracovníků oddělení dopravy, tel. 556
312 248, 556 312 250.

Přijďte, jste srdečně zváni.

VÝMĚNA PRŮKAZŮ OZP
A PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ
Do konce roku 2015 je nutné provézt výměnu dočasných průkazů
osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod (MV). V případě, že tak držitelé průkazů neučiní, nebudou moci
po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Výměna průkazů se vyřizuje na kontaktním
pracovišti Úřadu práce ČR, Wolkerova 467 Vítkov.

ZKONTROLUJTE SI DOBU
PLATNOSTI VAŠEHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU
V letošním roce končí deset let od hromadné výměny občanských
průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme vám ověřit si, zda
nekončí platnost i vašeho občanského průkazu.

Upozorňujeme klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli, a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách a možným komplikacím
na konci roku!
Při výměně průkazu je potřeba doložit současný průkaz, občanský
průkaz a aktuální fotografii (rozměr 35 mm x 45mm).
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob, slevu 75
% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě, slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu
vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který
vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.
Klienti mají také možnost sami si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést
symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo
osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé

O výměnu občanského průkazu můžete požádat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě
Praze u úřadu městské části Prahy 1 a 22.
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 až 60 dnů před koncem
platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15
pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu.

Podoba nového – platného průkazu:

Tento průkaz nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP a MV, které jsou platné už jen do 31. 12. 2015.
Držitelé nového průkazu OZP, stupně ZTP a ZTP/P mají také nárok
na nový parkovací průkaz, který vydává Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 4, odbor sociálních věcí, I. patro, kancelář č. 201
na počkání. Výměna parkovacího průkazu bude provedena po
předložení nového průkazu OZP a původního parkovacího průkazu.

Seznam pracovišť a adresy, kde lze požádat o vydání občanského
průkazu, jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva vnitra
(Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady).
http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx
Dotazy k této problematice vám rády zodpoví referentky odboru
správních činností a obecního živnostenského úřadu Městského
úřadu Vítkov pracující na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů, kancelář č. 102, budova MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 7;
telefonní čísla: 556 312 212 nebo 556 312 211.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

CENÍK ODPADŮ UKLÁDANÝCH NA SBĚRNÝ DVŮR TS VÍTKOV
Rada města Vítkova v měsíci říjnu schválila ceník odpadů ukládaných na sběrném dvoře TS Vítkov. Ten je platný pro
poplatníky zapojené do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu ve městě Vítkově a okolních obcích.
Naleznete jej na webových stránkách města Vítkova (www.vitkov.info) - sekce ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

Příprava zimní údržby ve Vítkově
a jeho místních částech
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 nutnosti dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu
se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 – 7 cm,
v místních částech 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
m. 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 bráně nemocnice z Opavské ul., celé autobusové nádraží, 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: celá Vodní, 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 místních komunikací je možno
podat:
Technické služby Vítkov
556 300 730
tsvitkov@tsvitkov.cz
Klokočov (zajišťuje Vítkovská zemědělská) 556 301 377
Jelenice (zajišťuje ZD Dubina Větřkovice)
608 521 765
MěÚ Vítkov
556 312 240
putko@vitkov.info
SSMSK p. o. cestmistrovství Vítkov
556 300 392
cm.vitkov@ssmsk.cz
SSMSK p. o. Opava
553 734 857

Stolní tenisté v akci
26. září proběhl k 90. výročí sportu ve Vítkově turnaj ve stolním
tenise za účasti týmů družebních měst.
Turnaj byl rozšířen o společenské setkání pamětníků tohoto sportu
a jeho součástí byla i návštěva slavnosti k otevření nové sportovní
haly v Budišově n. Budišovkou.
Pořadí týmů: 1. Kalety A, 2. Vítkov A, 3. Kalety B, 4. Vítkov - příchozí. Za Vítkov nastoupili tito hráči: J. Válek, V. Lebeda, J. Kadlec, P. Kučerka, J. Beran, D. Wroblovský a S. Válek
Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další sportovní setkání.
Karel Hoza

MĚSTO VÍTKOV
VYHLAŠUJE ZÁMĚRY
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Možnost pronájmu ihned po projednání v radě města.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636 Vítkov, velikosti 57,19 m2 na podatelnu Městského
úřadu Vítkov do 15. 12. 2015, 10.00 hodin.
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 495,45 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Možnost pronájmu od 1. 2. 2016.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636 Vítkov, velikosti 495,45 m2 na podatelnu na Městského úřadu Vítkov do 15. 12. 2015, 10.00 hodin.
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 157,37 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Možnost pronájmu od 1. 2. 2016.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636 Vítkov, velikosti 157,37 m2 na podatelnu Městského
úřadu Vítkov do 15. 12. 2015, 10.00 hodin.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách.
Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města Vítkova na
základě předložených písemných návrhů 15. 12. 2015.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.
Bližší informace o záměrech obdržíte na odboru služeb na Městském úřadu Vítkov, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je také možno dohodnout prohlídku NP, e-mail: kubon@ vitkov.info, (tel. 556 312
240).

Zpráva o provozu městského
koupaliště v sezóně 2015
V letošním roce bylo městské koupaliště otevřeno od 11. června do
4. srpna (tj. 59 dní) a navštívilo jej celkem 9 534 občanů. Počasí
bylo v letošním létě pro koupání velmi příznivé. Z tohoto důvodu
bylo městské koupaliště vyhledávaným místem odpočinku a zábavy. Rovněž návštěvnost koupaliště byla o 4279 osob vyšší než
v loňském roce. Podobně jako v minulých letech byla před zahájením sezóny provedena důkladná každoroční údržba. Technický stav
koupaliště je však každým rokem horší a horší. Zejména únik vody
z bazénu i jímek filtrace byl letos vůbec nejvyšší. Průměrně se denně dopouštělo cca 50 m3 vody, aby se udržela hladina vody v bazénu. V rámci každoroční údržby byl obnoven ochranný a těsnící
nátěr stěn a dna bazénu a nátěr kovových konstrukcí technologie
filtrace vody. Z důvodu stáří byla provedena výměna nefunkčních
ventilů a dalších segmentů chlorovacího zařízení, prověrka funkčnosti chlorace vody včetně příslušné revize, údržba celého areálu
koupaliště včetně vymalování sociálního zařízení a další nezbytné
činnosti nutné pro zajištění provozu koupaliště. Z důvodu maximální
úspory nákladů na provoz koupaliště byly práce prováděny většinou
pracovníky TS. V letošním roce se ukázal kritický stav technologie
filtrace. Sběrné jímky pod filtrací jsou prorezavělé a víka nádrží jsou
již nebezpečná pro obsluhu, jelikož hrozí propadnutí do jímky a úraz.
Plánovaná výstavba dětského koutku byla z důvodu úspory financí
a předpokladu rekonstrukce koupaliště přesunuta na příští rok.
Provoz kiosku občerstvení byl zajišťován stejně jako v předchozím roce nájemcem. V letošním roce byla tato činnost zajišťována
k plné spokojenosti návštěvníků i pronajímatele. Nebyla zaznamenána žádná stížnost na úroveň občerstvení na koupališti, ani na práci plavčíků či ostatních zaměstnanců zajišťujících provoz koupaliště.
TS města Vítkova společně se SVČ Vítkov připravily i letos v areálu
koupaliště začátkem srpna „Vítkovskou lávku“. Tato již tradiční akce
měla také i v letošním roce úspěch a navštívilo ji 1 453 diváků. Děti
měly vstup zdarma.
Otevírací doba městského koupaliště byla od 10.00 do 19.00 hodin.
Vstupné činilo stejně jako v loňském roce pro dospělé 40 Kč a pro
děti do 15 let, studenty a důchodce 20 Kč na osobu. Během provozu
koupaliště se nestal žádný úraz a žádný z ošetřených nemusel vyhledat lékařskou pomoc. Jednalo se o několik případů bodnutí hmyzem a drobné oděrky. Kontrola kvality vody i ostatních náležitostí
proběhla ze strany Krajské hygienické stanice Ostrava bez závad.
Voda z koupaliště se letos nevypouštěla do kanalizace, ale po vyprchání chlóru byla použita na závlahu stromů v přilehlém městském
parku. Tuto záslužnou akci provedli zdarma členové Sboru dobrovolných hasičů Vítkov. V letošním roce byla rovněž zpracována projektová dokumentace a bude vydáno stavební povolení na celkovou
generální opravu koupaliště, kterou město plánuje.

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

4. listopadu 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

ŽENY A MLADÍ HASIČI Z SDH
VÍTKOV SKLÍZELI ÚSPĚCHY
19. září se konala v Malých Hošticích veteránská hasičská soutěž, které se zúčastnilo také družstvo žen z Vítkova. Jednalo se
o netradiční požární útok, v němž po prvním i druhém kole hasičky
z Vítkova suverénně zvítězily.
Mladí hasiči nezaháleli a v podzimním kole hry Plamen, konané 10.
října v Kajlovci, také skvěle zabodovali. V branném závodě, kde
běželi 3 km, postupně plnili disciplíny jako je střelba ze vzduchovky, zdravověda, zdolávání lana, poznávání topografických značek,
technických a hasebních prostředků, práce s buzolou a vázání hasičských uzlů. V kategorii starších žáků obsadili naši mladí hasiči
z deseti družstev krásné 2. místo.
Martina Krejčí
Starosta SDH Vítkov

MĚSTO PODPORUJE ROZVOJ
TURISTICKÉHO RUCHU
Koncem září jsme obdrželi skvělou zprávu. Naše Informační
centrum bylo přijato za člena Asociace turistických informačních center ČR a získalo certifikát vyšší třídy (B). Svědčí to
o dobré práci našeho Informačního centra a o zájmu města
o rozvoj turistického ruchu na Vítkovsku.

6. listopadu od 14.00 hod.

VÍTÁME VÁS
Slavnostní otevření kulturního
domu po rekonstrukci
14.00 – 15.00 hod.

Základní umělecká škola ve Vítkově
se představuje
V pásmu vítkovské základní umělecké školy se představí
taneční obor, klarinetové duo, kytarový kvartet, smyčcový
soubor a akordeonový orchestr.
Žáci a učitelé pro vás připravili nejen průřez obory, které se
v ZUŠ vyučují, ale především krásný kulturní program plný hudby a tance.
14.00 – 19.00 hod.

Troška nostalgie nikoho nezabije…
Výstava dobových pohlednic a současné fotografie, kterou pro
vás připravili Dáša Dušková, Eva Königová a Jan Dušek.
Pojďte sami posoudit, jakými změnami naše město prochází,
která místa ještě dnes bezpečně poznáte, u kterých jen na chvíli
zaváháte a nad kterými budete opravdu dlouho váhat.
V 16.00 hodin proběhne oficiální zahájení výstavy, během
kterého se můžete ve výstavní síni potkat s jejími autory.
14.00 – 19.00 hod.

Výstava od Čertovy skály
V malé výstavní síni je pro vás připravena výstava kostýmů,
rekvizit a fotografií z natáčení pohádky Čertova skála.
14.00 – 19.00 hod.

Co se u nás naučíte
Přijďte se podívat na zručné ruce řemeslnic. V nedávno
zrekonstruované učebně získáte informace o nově připravovaných kurzech a můžete si povykládat i s jejich lektorkami.
17.00 – 17.45 hod.

Koncert Smíšeného pěveckého sboru
Komenský Vítkov
Zveme všechny příznivce sborového zpěvu na koncert, který
k otevření kulturního domu připravil domácí pěvecký sbor.
19.00 – 21.00 hod.

Premiéra filmové pohádky
Čertova skála
Divadelní společnost Arcus natočila již svou druhou pohádku.
I tentokrát zůstal scénárista a režisér Pavel Vaňásek věrný
krásné přírodě Vítkovska a Budišovska. Buďte první, kdo ji uvidí
- přijďte se podívat na její premiéru.
A protože se nejen tým, ale i příznivci pohádek stále rozrůstají,
proběhne její slavnostní uvedení do světa filmu ve velkém sále.

...Z
...
Z KULTURY
KŘÍŽEM KRAJEM

Přijměte pozvánku do krásného kraje a za šikovnými lidmi.
Český rozhlas v rámci tohoto pořadu již několikrát zavítal také na
Vítkovsko. Jsme rádi, že právě naši krásnou přírodu, schopné lidi
i turistické cíle a zajímavosti můžeme posluchačům představit prostřednictvím rozhlasového vysílání.
První reportáž byla pořízena koncem jara ve Františkově Dvoře
a byla zaměřena především na chov slezského norika a agroturistiku (http://www.rozhlas.cz/ostrava/publicistika/_zprava/1492417).
Další příspěvky jsme natáčeli v polovině října a posluchače tentokrát pozvala redaktorka Petra Štrýmblová do Imaginária a na
naučnou stezku Dědictví břidlice. Průvodcem ji byl autor projektu
pan Lumír Moučka. A dovolím si použít jeho slov, kdy na dotaz,
zda je ještě toto období vhodné pro návštěvu stezky, odpověděl,
že právě teď je ta nejkrásnější doba, kdy se okolní příroda halí
do teplých barev podzimu a otevírají se krásné pohledy na haldy
i výhledy do údolí. Takže kdo jste stezku ještě nenavštívili, určitě
neváhejte a užijte si krásnou víkendovou procházku Krajinou břidlice.
A kdo jsou ti dovední lidé? Paličkářky Marie Jančálková a Hedvika
Satková a drátenice Monika Nováková a Petra Chroustová. Stejně
jako nitka jemnou krajkou se vinul rozhovor zručných řemeslnic,
podbarvený klepkáním dřevěných paliček a zvoněním pevného
drátu.
Se šikovnými řemeslníky se můžete potkat na mnoha akcích ve
městě. Z těch nejbližších jmenujme otevírání kulturního domu po
rekonstrukci, Dílnu tradičních řemesel – Vánoce nebo vánoční
trhy.

ZABLOKUJTE SI VE
SVÝCH DIÁŘÍCH TERMÍN
4. ČERVEN 2016
Tento den jsme v programu akcí připravovaných na příští rok vyčlenili pro Den města – Vítkov 2016. Věříme, že naše pozvání na
společné setkání a posezení s přáteli a kamarády a kapkou dobré
zábavy rádi přijmete.
Město Vítkov zahájilo přípravy Dne města – Vítkov 2016. Zastupitelstvo města vyčlení na tuto akci v rozpočtu pět set tisíc korun. Termín
byl stanoven na 4. červen 2016 a místo zůstane stejné jako v loňském roce – městský sportovní areál (stadion).
A na co se můžete těšit? Určitě máme dobrou zprávu pro děti,
pro které připravujeme program od jedné do páté hodiny odpolední. A dospělí? Věříme, že si každý najde to své …

NOVÉ KURZY STARTUJÍ JIŽ
V ZÁVĚRU TOHOTO ROKU
Kurz malování na hedvábí
pro začátečníky i pokročilé
Termín: 20. listopad 2015
Čas: 16.00 hod. (předpokládaný konec v 21.00 hod.)
Místo: Kulturní dům Vítkov – učebna
Co máte zajištěno: hedvábí – kruh na rámu (25 cm), hedvábí - šátek
s předkresleným motivem, nebo čistý, barvy, štětce, fixy na hedvábí,
Co budete potřebovat: fén, žehličku, pečící papír
Cena: 350 Kč
Přihlášky: Informační centrum Vítkov
Kurz paličkování
Počet lekcí: 10 lekcí (1. lekce 7. ledna 2016)
Čas: 17.00 – 18.30 hod.
Místo: Kulturní dům Vítkov
Cena: 300 Kč
Nováčkům nabízíme bezplatné zapůjčení herdule a potřebného počtu paliček.
Přihlášky: Informační centrum Vítkov
Taneční kurz
Počet lekcí: 10 (1. lekce 6. ledna 2016)
Místo: Kulturní dům Vítkov
Bližší informace: p. Bartošová, oddělení kultury, tel. 556 312 254
Cena: 1.100 Kč
Přihlášky (pouze taneční páry nebo muži): Informační centrum Vítkov

ADVENT UŽ JE
NA
DOSAH
28. listopadu od 8.00 do 12.00 hod. v kulturním
domě

Dílna tradičních řemesel – Vánoce
Přijďte se připravit na blížící se Vánoce a užít si společně
atmosféru začínajícího adventu provoněnou jehličím, medem
a perníkovým kořením. Těší se na vás tým lektorů a pořadatelů.
Co jsme pro vás připravili:
- pečení a zdobení vánočních perníčků,
- výrobu adventních věnců,
- výrobu papírových taštiček na dárky,
- broušení skla,
- ruční výrobu svíček ze včelího vosku,
- domácí plstěné mýdlo a šperky,
- výrobu vánočních ozdob a dekorací a mnoho dalších rukodělných činností,
- minijarmark – med, medovina, svíčky, textilní hračky a dekorace, uzenářské speciality, knihy, aranžérské potřeby…

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

28. listopadu v 17.00 hod. na náměstí Jana Zajíce
Za tónů dobové hudby Calata společně rozsvítíme na náměstí
vánoční strom a vánoční výzdobu, která nám zpříjemní chvíle
čekání na jedny z nejkrásnějších svátků roku – Vánoce.

DEN
ZDRAVÍ

2. října 2015

Policie České republiky
a městská policie
Dopravní policie se věnovala na svém
stanovišti stejně jako městská policie
především bezpečnosti na silnicích,
a to nejen v pozici řidičů, ale také chodců
a cyklistů.
Dodržování dopravních předpisů ochrání
nejen náš majetek, ale především zdraví.
Děti si zopakovaly, čím vším musí být vybaveno jejich kolo a jaké ochranné prostředky musejí při jízdě na kole používat.
Policejní psovod a ukázka zásahu při demonstracích
a výtržnictví. Na názorné ukázce se děti dozvěděly, jak probíhá
výcvik psa, jak je důležitá spolupráce a důvěra psa a psovoda a vše
bylo završeno ukázkou zásahu.

Zdravotnická záchranná služba. Letošní první pomoc byla
zaměřena na masáž srdce a umělé dýchání. Po teoretické průpravě si všichni měli možnost vyzkoušet obojí. Zájem byl nejen mezi
dětmi, ale také mezi dospělými. Děti si prohlédly vybavení sanitky,
viděly, jak se měří tlak i tep a jak musí být celá osádka sehraná,
aby zásah proběhl rychle a účinně. V rámci teorie si všichni ještě
zopakovali důležitá telefonní čísla a postup při ohlašování úrazů
nebo náhlých zdravotních komplikací.
Záchrana osob z výšek. Vrcholem programu připraveného ve
spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému byla
záchrana osob z výšek. Hasiči nám předvedli záchranu z budovy obchodního družstva TEMPO. Se zatajeným dechem všichni sledovali
nejen samotnou ukázku, ale také přípravu hasičů na samotný zásah.
Energetický domeček a elektrokola. Součástí našeho programu byla také ukázka vybavení mobilního zázemí pro krizové štáby a záchranáře, tedy jakási mobilní kancelář, ve které lze přežít i
bez připojení na sítě (elektřina, voda, topení). Toto důmyslné zázemí
rozhodně nenechá záchranáře nikdy na holičkách. A kdo si chtěl utužit zdraví, mohl si ve vedlejším stanu zašlapat na kole. Vážíme si
práce všech, kteří se každodenně starají o naší bezpečnost, zdraví
a majetek.

Hasičský záchranný sbor. Děti si na stanovišti u hasičů oprášily nejen teoretické vědomosti o tom jak požárům předcházet, ale
také postupy, jak se chovat při jejich případném vzniku.
Prohlédly si celé vybavení požárního vozidla, seznámily se s principy zásahu a vyzkoušely si také, jak je těžká výstroj a výzbroj hasiče. V praxi se tak sami přesvědčily, že záchrana osob i majetku
při požárech je velmi náročná.

Po Dni zdraví si zase více uvědomujeme, jak je důležité dodržovat
především preventivní opatření, být vnímaví ke svému okolí a nevystavovat se nebezpečným situacím a dbát všech předpisů, abychom
případná nebezpečí odvrátili. Zároveň si děti i dospělí osvěžili, jak se Děkujeme všem, kteří se občanům města po celý den
věnovali a připravili pro ně zajímavý program.
chovat a postupovat v situacích ohrožujících zdraví a bezpečí.

DEN BOJOVÝCH UMĚNÍ
24. ŘÍJNA 2015

Příznivci boxu měli po mnoha
letech možnost vidět ve vítkovském kulturním domě kvalitní
box. Dopolední část programu
byla věnována krajské lize Moravskoslezského kraje, ve které se utkali borci v kategoriích žáci, junioři i kadeti.
V ringu proti sobě stanuli boxeři nejen z České republiky, ale také ze Slovenska
a Polska. Zastoupení zde měly oddíly s dlouholetou historií i spoustou výborných boxerů, kteří naší republiku reprezentují doma i v zahraničí.
Odpoledne pak bylo věnováno především dospělým – mužům i ženám. Především ženy ukázaly, že i tento tvrdý sport má svá pevná pravidla a že o technice,
která právě u žen nahrazuje sílu.
Celý turnaj po organizační a odborné stránce zajišťoval TJ Sokol Klokočov.
Velké poděkování patří celému oddílu, který zapůjčil a postavil ring a zorganizoval celý zápas. Zvláštní poděkování pak jeho trenérům Petru Hlavnovi a Ivanu
Deszkasovi. Držíme palce, aby z klokočovského oddílu vycházeli ti nejlepší boxeři. Pokud se chcete tomuto sportu věnovat nebo si ho alespoň vyzkoušet, pak
neváhejte, do Klokočova je to kousek a vítání jsou všichni kluci i holky.

Ing. ESTER KONEČNÁ Ph.D.

REPREZENTANT ČR - TROJNÁSOBNÁ MISTRYNĚ REPUBLIKY
• Mistryně ČR 2014 a vítězka mezinárodních turnajů v Německu, Dánsku a
Polsku, KLASICKÝ BOX
• Mistryně České republiky 2010, KICKBOXING FULL-CONTACT
• Vícemistryně České republiky 2011, K-1 RULEZ
• Stříbrná medaile Czech Open 2011, Olomouc, K-1 RULEZ
• Stříbrná medaile Leon Open 2011, Chomutov, KICKBOXING FULL
-CONTACT
• Stříbrná medaile Leon Open 2011, Chomutov, K-1 RULEZ
• Bronzová medaile Moravský pohár 2011, Brno, K-1 RULEZ
• Vítězka Moravského poháru 2011, Brno, KICKBOXING FULL-CONTACT
• Stříbrná medaile Slovak Open 2011, Bánská Bystrica, KICKBOXING FULL
-CONTACT
• Stříbrná medaile Hungary Open, Budapešť 2010, ČÍNSKÝ KICKBOXING
SANDA
• Stříbrná medaile Slovak Open 2010, Bánská Bystrica, KICKBOXING FULL
-CONTACT
• Stříbrná medaile Národní pohár, Most 2010, KICKBOXING FULL-CONTACT
• Vítězka Národního poháru, Most 2010, KICKBOXING FULL-CONTACT
• Liga BC Ostrava vs Třeboň – 1. místo
• Mezinárodní přátelský zápas – PL Wladyslawowo
• 1. místo do 64 Kg – Mezinárodní turnaj v PL – Gliwice – Klasický box - VII.
MIEDZY NARODOWE MISTRZOSTWA SLASKA KOBIET W BOKSIE
• 1. místo do 64 Kg – Praha, VII. Ročník turnaje v boxu „O pohár města
Žižkova 2012“
• Mistryně ČR 2013 do 57 kg
• Mezinárodní přátelské utkání PL Katowice vs CZ: Stříbrná medaile
• Mezinárodní přátelské utkání Německo, Hoyeswerd vs CZ: Stříbrná medaile
• Mezinárodní přátelské utkání Německo, Dobeln vs CZ: Stříbrná medaile
• Bronzová medaile do 60 kg – Mezinárodní turnaj v ND – GIRL BOX CUP
2013, Hamburg
• FIGHT NIGHT KOLDING, Dánsko, 1.místo
• TOWARZYSKI MECZ BOKSERSKI, Polsko, Gliwice
• Praha, DÍVČÍ VÁLKY – Stříbrná medaile

PRODEJ ZIMNÍCH
PNEU - ZIMA
2015/2016
Nabídka
pneu 155/70 R 13 Eskimo S3 MS 75Q TL Sava

S DPH
805,20 Kč

Nabídka

S DPH

pneu 195/55 R 15 85H Snoways Era Lassa

1 762,97 Kč

pneu 165/65 R 14 Eskimo S3 79T Sava

1 039,20 Kč

pneu 195/55 R 15 Polaris 3 85H Barum

1 643,18 Kč

pneu 165/65 R 14 W442 79T Hankook

1 122,88 Kč

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

1 141,20 Kč

pneu 165/70 R 13 79T SW40 Kingstar

836,11 Kč

pneu 195/65 R 15 Snowcontrol C3 91T Pirelli

1 353,99 Kč

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

918,39 Kč

pneu 195/65 R 15 91H Conti WC TS 850 Continental

1 943,26 Kč

pneu 165/70 R 14 AltimaxWinter+ 81T General

969,21 Kč

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

1 629,87 Kč

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

960,00 Kč

pneu 195/65 R 15 Altimax Winter+ 91T General

1 096,26 Kč

pneu 165/70 R 14 Snoways II 81T Lassa

1 013,98 Kč

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

1 072,80 Kč

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

1 013,98 Kč

pneu 195/65 R 15 Snoways 3 91H Lassa

1 131,35 Kč

pneu 195/65 R 15 Snowprox S943 91T Toyo

1 194,27 Kč

pneu 165/70 R 14 WR (NRW) 81T Nordman

989,78 Kč

pneu 165/70 R 14 Polaris 3 84T Barum

1 006,72 Kč

pneu 195/65 R 15 WR 91T Nokian

1 082,95 Kč

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

1 167,65 Kč

pneu 195/65 R 15 WR D3 91T Nokian

1 351,20 Kč

pneu 175/65 R 14 Polaris 3 82T Barum

1 036,80 Kč

pneu 195/65 R 15 WR D4 91T Nokian

1 333,42 Kč

pneu 175/65 R 14 Snoways 3 82T Lassa

1 132,56 Kč

pneu 205/55 R 16 SP Winter Sport 4D 91H Dunlop

2 479,29 Kč

pneu 175/70 R 14 Snoways 3 88T XL Lassa

1 157,97 Kč

pneu 205/55 R 16 91H Polaris3 Barum

1 721,83 Kč

pneu 175/70 R 14 Snoways II 84T Lassa

1 195,48 Kč

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

2 505,91 Kč

pneu 185/60 R 14 82T Polaris 3 Barum

1 107,15 Kč

pneu 205/55 R 16 Altimax Winter+ 91H General

1 595,99 Kč

pneu 185/60 R 14 82T Snoways Era+ Lassa

1 195,48 Kč

pneu 205/55 R 16 Eskimo S3+ 91T Sava

1 580,26 Kč

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

1 046,40 Kč

pneu 205/55 R 16 Polaris 3 91T Barum

1 663,75 Kč

pneu 185/60 R 14 Snoways 3 82H Lassa

1 136,19 Kč

pneu 205/55 R 16 Snoways 3 91H Lassa

1 623,82 Kč

pneu 185/60 R 15 Altimax Winter+ 88T General

1 162,81 Kč

pneu 205/55 R 16 W210 Sottozero s2 91H Pirelli

2 155,01 Kč

pneu 185/60 R 15 Eskimo S3+ 84T Sava

1 102,80 Kč

pneu 205/55 R 16 WR 91H Nokian

1 579,05 Kč

pneu 185/60 R 15 WR D3 88T XL Nokian

1 246,80 Kč

pneu 205/60 R 16 Snoways3 96H XL Lassa

1 882,76 Kč

pneu 185/65 R 14 Polaris 3 86T Barum

1 145,87 Kč

pneu 205/60 R 16 WR 92H Nordman

1 933,58 Kč

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

1 138,61 Kč

pneu 215/55 R 16 Altimax Winter+ XL 97H General

2 311,10 Kč

pneu 185/65 R 14 Snoways 3 86T Lassa

1 200,32 Kč

pneu 215/55 R 16 W+(WR) 93T Nokian

2 433,31 Kč

pneu 185/65 R 14 SW40 86T Kingstar

1 000,67 Kč

pneu 215/55 R 16 WR 93H Nordman

2 115,08 Kč

pneu 185/65 R 14 WR 86T Nordman

1 232,99 Kč

pneu 215/55 R 16 WR A3 97H XL Nokian

2 820,51 Kč

pneu 185/65 R 15 88T Polaris 3 Barum

1 165,20 Kč

pneu 225/45 R 17 91H Polaris 3 Barum

2 537,37 Kč

pneu 185/65 R 15 Altimax Winter+ 88T General

1 118,04 Kč

pneu 225/45 R 17 Snoways 3 91H Lassa

2 314,73 Kč

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

1 150,80 Kč

pneu 235/55 R 18 WR SUV3 104H Nokian

4 053,50 Kč

pneu 185/65 R 15 Snoways 3 88T Lassa

1 202,74 Kč

pneu 185/65 R 15 WR 88H Nordman

1 149,50 Kč

PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS ZIMNÍCH PNEUMATIK
= PROMĚŘENÍ NOVOU 3D GEOMETRIÍ ZDARMA!
Ceny platné pouze do vyprodání zásob

Facebook: https://www.facebook.com/stepanhutnik * * * Web: http://www.stepan-hutnik.cz/

NOVĚ OTEVŘENÁ
ČERPACÍ STANICE
PHM DIESEL + AD Blue
v Budišovské ulici 908, Vítkov
- areál firmy Štěpán Hutník s. r. o.
kontakt: 602 748 782

VŽDY ZAJÍMAVÉ CENY PHM
Akce při zakoupení 4 ks pneu nebo návštěvy autoservisu - možnost
natankovat PHM (diesel) na nové čerpací stanici za velmi výhodné
ceny (max. 100l na jedno tankování).

INSPIROVÁNO MISTRY
20. STOLETÍ

Štěpán Hutník s. r. o.
Přijďte navštívit

NOVĚ OTEVŘENÝ AUTOSHOP

ve Švermově ulici 249, Vítkov - pod Českou spořitelnou

14. listopadu bude zahájena výstava obrazů inspirovaných mistry 20. století. Vytvořila je vítkovská rodačka Dana Hrabovská.
Tato díla vznikala v průběhu posledního roku po třiceti letech
tvůrčí pauzy způsobené pracovním vytížením v jiném uměleckém oboru. Autorka působila jako kytaristka v zahraničí. Mnohé
koníčky, kterým se od dětství intenzivně věnovala, znovu oživila.
K tomu patří i její druhá velká láska - hra na klavír, ke které se
vrátila rovněž po takto dlouhé přestávce.
Autorka sice neusilovala o věrné kopie originálu, ale mnohý návštěvník výstavy možná rozpozná přítomnost ducha Picassova,
Kandinského, Grise, Miróa a jiných.
Kromě toho budou vystaveny i práce z autorčina raného období.
Touto výstavou Dana Hrabovská navazuje na celoživotní veřejné působení - tentokrát znovu ve svém rodném městě.
Zahájení se uskuteční v Kulturním domě ve Vítkově 14. listopadu v 17.00 hod.
V úvodu zazní skladby F. Chopina a „Varšavský koncert“ pro
klavír a orchestr od Richarda Addinsella.

V

ítkováci
pohybu

Čeká na vás spousta akcí na vybrané druhy zboží, při nákupu
nad 1 000 Kč dostanete dárek.
Možnost nákupu dárkových poukázek.
Štěpán Hutník s. r. o.

Facebook:
https://www.facebook.com/stepanhutnik
Web:
http://www.stepan-hutnik.cz/

POZOR: 9. listopadu je uzávěrka
fotosoutěže!!!
V rámci oslav 90 let tělovýchovy a amatérského sportu
ve Vítkově vyhlásilo město Vítkov fotografickou soutěž
pro všechny amatérské fotografy na téma SPORT.
Bližší informace o podmínkách účasti nalezente na www.
vitkov.info (sekce Aktuality) nebo na tel. 556 312 256.

Studijní cesta do Štrasburku

Již po čtvrté jsme se dotkli
kouzla pohádek

Díky podpoře pana senátora Vladimíra Plačka jsem se mohl začátkem října zúčastnit studijní cesty do Štrasburku, jejímž cílem byla
návštěva evropských institucí.
Této akce jsem se účastnil společně s představiteli regionální politiky za stranu ČSSD z Moravskoslezského kraje, zejména tedy
se zástupci hnutí Sociálně demokratických žen. Po příjezdu do
malebné vesničky Ribeauvillé, kde byla naše skupina ubytována,
následovalo milé posezení ve vinném sklípku, spojené s degustací
francouzských vín z této oblasti. Po příjemném odpočinku nás následujícího dne čekala návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde se nás ujal europoslanec prof. Jan Keller, jehož kancelář
cestu zaštiťovala, a který s námi potom diskutoval o historii a charakteru evropských institucí ve Štrasburku a Bruselu. Příjemným
překvapením se pro nás stala účast španělského krále Filipa VI. na
plenárním zasedání, kterému jsme byli přítomni.
Po dopoledním programu plném politiky, diskuzí, představování
evropských institucí a řešení aktuálních otázek, jsme se vydali do
samotného centra města, které nás okouzlilo svým charakterem
a nádhernými památkami. Zpestřením se pro nás také stala projížďka lodí podvečerním Štrasburkem. Den plný poznávání jsme
zakončili v pěkné restauraci v centru města v příjemné společnosti
pana prof. Jana Kellera. Měl jsem tu čest večeřet s panem profesorem u jednoho stolu a aktivně se účastnit podnětných debat, které
u stolu probíhaly.
Cestou domů nás však čekalo ještě jedno překvapení, a to návštěva městečka Meersburg na březích Bodamského jezera.
Přínos této cesty nespočívá pouze v poznávání cizích krajů a krásných měst, ale hlavně v přiblížení se evropské politice, poznání
tohoto prostředí a uvědomění si role, jakou náš stát hraje v tomto
společenství. Jsem velmi vděčný za svou účast na této cestě, odnáším si mnoho vzpomínek, zážitků a jsem také rád tomu, že se mi
dostalo příležitosti poznat velmi zajímavé osobnosti. Mé poděkování náleží panu senátorovi Vladimíru Plačkovi, panu europoslanci
prof. Janu Kellerovi a všem dalším, kteří se na této cestě podíleli.
Vít Mužík, oktáva
foto: Radek Vráblík

Ve dnech 5. – 9. října jsme u nás přivítali zástupce partnerských
škol z Portugalska (Braga), Španělska (Gudalajara), Turecka (Afyonkarahisar), Řecka (Katerini), Rumunska (Bukurešť),
Polska (Sosnowice) a Lotyšska (Garkalne) při již 4. setkání
v rámci mezinárodního projektu Erasmus + s názvem „Touch
the Magic of Fairy Tales“. Jednacím jazykem byla angličtina.
Naši partneři měli možnost seznámit se s krásami našeho regionu. Navštívili zámek v Hradci nad Moravicí, zříceninu hradu
Vikštejna, hřebčín na Františkově Dvoře, Malý svět techniky U6
v Ostravě, poznali život našeho města, byli přijatí na Městském
úřadu ve Vítkově, seznámili se s chodem školy, prohlédli si třídy a zhlédli krátké divadelní představení, které nacvičila paní
asistentka Bára Valová s vybranými žáky. Nezbytnou součástí
byla pracovní schůzka, kde se projednaly veškeré další aktivity
týkající se projektu. V pátek se všichni společně přesunuli do
Prahy, kde strávili víkend, a příjemně tak zakončili celý pobyt
před odletem domů. Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na organizaci celého setkání, včetně těch,
kteří upekli či uvařili něco na zub pro společná setkání. Děkuji
také studentkám Petře Švecové, Michaele Konečné a Karolíně Štěpánové za provedení partnerů naším městem v angličtině. V neposlední řadě děkuji i rodinám Zuzany Krejčí (7.B),
Sáry Kozákové (8.B), Matěje Beka (7.B), Viktorie Procházkové
(9.A) a Doroty Šosté (sekunda) za ubytování, stravování a péči
o žáky z polské partnerské školy.
Lukáš Váňa
vedoucí projektu

Vítkovské studentky na
závěrečné konferenci projektu
„Napříč krajem s mládeží“

Projekt 72 hodin
25. 9. se studentky oktávy vítkovského gymnázia Lucie Šustková,
Simona Šustková, Kristina Solařová a Marta Kučerková společně
s ředitelkou školy Mgr. Blankou Váňovou zúčastnily závěrečné konference krajského projektu „Napříč krajem s mládeží“. Projekt byl
financován z programu „Mládež v akci“ (Evropská unie) a prostředků
Moravskoslezského kraje. Studentky prezentovaly svůj miniprojekt
„Mezinárodní studentská vědecká konference“, který se na škole
uskutečnil v březnu 2015.
Miroslav Bučánek
a studentky oktávy

Letos jsme se opět připojili ke 4. ročníku dobrovolnického projektu
72 hodin. Naše aktivity byly rozděleny do tří bloků. Vzpomínkový čaj
o páté - žáci a učitelé pozvali do školy pedagogy seniory a společně zavzpomínali na jejich učitelskou praxi, prohlédli si kroniky školy
a historické materiály. Strom vzpomínek společně s ředitelkou školy
zasadili v atriu školy, při sázení každý přispěl malou vzpomínkou na
školu. Den babiček a dědečků - soutěžní odpoledne, děti si pozvaly
do školy své prarodiče a na 10 stanovištích společně plnili jednoduché úkoly. Po soutěžním klání proběhlo vyhodnocení a společné posezení s učiteli a vedením školy. Mezinárodní stromování - účastníci
projektu Erasmus+ rovněž vysadili strom společně s kolegy a žáky
naší školy. Při pohledu na krásně rozkvetlé sakury si vzpomeneme
na tento dobrovolnický projekt.
-RF-

SRDÍČKOVÉ DNY NA NAŠEM GYMNÁZIU

Na pomoc vážně nemocným a handicapovaným dětem
vybraly studentky místního gymnázia Veronika Dittrichová, Anna Kazimírová, Veronika Panáčková, Marcela
Prusková, Klára Nováková, Sabina Štefková, Kateřina
Kanická a Andrea Černínová částku 3 423 Kč.
Poděkování patří dobrovolníkům a všem ostatním, kteří
v Srdíčkových dnech přispěli potřebným.

Tunnel se stále vylepšuje!

PRONÁJEM SOKOLOVNY
SVČ Vítkov p. o. nabízí k pronájmu v dopoledních hodinách
tělocvičnu v sokolovně, Husova 653. Dopolední hodiny jsou
vhodné zejména pro individuální
sportovní vyžití – badminton, tenis, stolní tenis, posilovna, spinning a další sporty. Informace o
volných termínech podají správci
– J. Michlíček tel. 734 540 224,
M. Matuška tel. 734 540 176.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, fungující pod SVČ Vítkov, p. o.,
za poslední dobu zaznamenalo několik změn.
Bylo téměř celé zrekonstruováno včetně relaxační místnosti. V příštím měsíci proběhnou
konečné úpravy hudební zkušebny, kde klienti
budou moci opět zdokonalovat svůj talent na
veškerých dostupných hudebních nástrojích.
Nyní probíhají s klienty různá tematická sezení, úterky patří hudbě - klienti si vyberou svou
oblíbenou píseň, kterou se pak učí hrát na klávesy a kytary společně s pracovníky Tunnelu.
Filmové středy klientům nabízejí filmy s různou
tématikou. Každý měsíc v roce má dané téma,
např. tento měsíc diskutujeme o důsledcích
páchání trestné činnosti, a proto připravujeme
besedy s PČR a protidrogovou organizací.
Dominika Šindelářová
pracovník v sociálních službách

SPS Komenský
na jižní Moravě
Malebná jihomoravská obec HRÁDEK, ležící na
levém břehu řeky Dyje 21 km od Znojma, přivítala Smíšený pěvecký sbor Komenský slunečními
paprsky, vůní dozrávajícího vína a množstvím
historických památek.
Farní kostel sv. Petra a Pavla ( z r. 1767), zaplněný pozornými a vstřícnými posluchači, byl místem „Podzimního koncertu“, ve kterém zazněly
skladby od období baroka až po současnost.
Pečlivě připravený a dobře sestavený program
večera byl oceněn dlouhotrvajícím potleskem.
Druhý den pobytu na jihu Moravy doprovodil
pěvecký sbor svým zpěvem ranní bohoslužbu
v Prosiměřicích. Poté zavítal do královského
města Znojma, kde si s chutí zazpíval v kostele
sv. Mikuláše a ve Svatováclavské kapli. Z dvoudenního pobytu na Znojemsku odjížděl sbor
s příjemným pocitem vydařené akce.

Svaz postižených civilizačními chorobami oslavuje
9. října jsme oslavili 25. výročí založení Svazu postižených civilizačními chorobami (dále jen SPCCH) ve Vítkově.
Sešli jsme se ve školní jídelně Základní školy a gymnázia ve Vítkově,
abychom si připomněli založení našeho nynějšího spolku - SPCCH.
Naše pozvání přijalo více než 100 členů a 6 hostů – zavítali mezi nás
zástupci našeho města - místostarostka Lenka Sonnková a vedoucí odboru sociálních věcí Hana Klapetková, zástupkyně okresního
výboru Svazu tělesně postižených v ČR Anna Kravarová a předsedkyně okresního výboru SPCCH Marie Illíková. Rádi jsme přivítali
i předsedkyni STP z Budišova nad Budišovkou Ilonu Matýskovou.
Zástupkyně Vítkova předaly ocenění z Centra služeb SPCCH z Prahy těmto našim členům: Libuši Kamasové, Marii Krausové, Františce Mikulenkové a Janu Nahodilovi - všem za dlouholetou aktivní
činnost a propagaci SPCCH. Dalších 11 členů bylo oceněno za aktivní činnost ve výboru SPCCH okresním výborem SPCCH Opava.
Paní místostarostka předala všem oceněným vstupenky na divadelní představení. Poté zpestřily naši akci svým vystoupením vítkovské
mažoretky pod vedením Marie Potočárové.
Všichni hosté nám popřáli hodně energie a chuti do další práce, která je opravdu záslužná. Potěšil nás i dopis starosty města Pavla
Smolky a místostarosty Oldřicha Hušky, kteří nám takto vyjádřili podporu, neboť se nemohli naší akce z pracovních důvodů zúčastnit.
Z historie našeho spolku:
V roce 1951 byl ve Vítkově založen svaz invalidů, který fungoval až
do roku 1990, poté jeho členové přešli pod základní organizaci zdravotně postižených jako smíšená organizace skládající se ze 4 skupin, a to z nevidomých a slabozrakých, tělesně postižených, postižených civilizačními chorobami a sluchově postižených. Zakládajícím
členem a posléze předsedou svazu invalidů byl pan Rudolf Lhotský.
Prvním předsedou smíšené organizace zdravotně postižených se
stal pan Josef Němeček. Tato smíšená organizace se časem stala
svazem postižených civilizačními chorobami a klubu tělesně postižených. Takto funguje organizace dosud.
Všichni zúčastnění mohli nahlédnout do přehledně vedených kronik, a to jak svazu invalidů, tak kroniky SPCCH, kterou nyní vedou
manželé Krausovi. Po malém občerstvení se rozjela volná zábava,
tančilo se za doprovodu hudební skupiny TOMMIDI. Besedovali
jsme a samozřejmě diskutovali především o dalších akcích našeho
spolku.

Nová BIBLIOSCHRÁNKA u knihovny
5. října v 16.30 hodin byla slavnostně otevřena biblioschránka stojící na parkovišti před Městskou knihovnou ve Vítkově. První knihu do schránky symbolicky
vložil starosta města Vítkova Ing. Pavel Smolka. Městská knihovna ve Vítkově
tak zavedla novou službu pro své čtenáře - možnost vracet půjčené knihy 24
V prvním týdnu měsíce října se naše knihovna již tradičně
hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím BIBLIOSCHRÁNKY.
připojila k celorepublikové akci Týden knihoven a snažila
se vám nabídnout pestré a zajímavé akce. Na své si přišli
zájemci o psychologii, cestovatelé, milovníci knih i regionální historie a samozřejmě jsme mysleli i na děti.
Mezi nejnavštěvovanější akce patří již tradiční podzimní
návštěvy rodiny Márových, kteří plní sny svého těžce nemocného syna Jirky a jezdí s ním po světě. Kvůli vážným
komplikacím, které Jirkovi brání cestovat letadlem, se jejich výpravy omezily na Evropu. To ale vůbec nic neubírá na lidskosti a poutavosti jejich povídání. A navíc jejich
současné cesty po Rakousku, Švýcarsku a Francii mohou
díky své finanční dostupnosti inspirovat mnohé posluchače k vlastním cestám.
Další akcí, která nám do posledního místečka zaplnila
sál, byla přednáška pana Petra Zahnaše. Po jeho lednovém premiérovém povídání o břidlici v našem kraji jsme
se tentokrát dozvěděli řadu poznatků o životě a díle Carla
Weisshuhna, na jehož „stopy“ narážíme v okolí dodnes.
Téměř encyklopedické znalosti a výborné řečnické schopnosti přednášejícího udělaly z této akce velmi příjemné
setkání, nadité obrovským množstvím informací.
Mnozí naši spoluobčané se zajímají o historii svého kraje,
původních obyvatel je sice pomálu, ale i ti, kteří naši oblast
postupně dosídlovali a s krajem se sžili, se dnes rádi vydávají na
Pravidla pro užívání BIBLIOSCHRÁNKY:
toulky minulostí…Potěšitelné bylo, že přednášku si přišli poslechnout i mladí lidé. Nejen z tohoto důvodu hodláme v této regionální
• Biblioschránka slouží k vracení knih v době uzavření knihovny,
linii v naší knihovně pokračovat, a proto rádi přivítáme i vaše náměty
tzn. mimo půjčovní dobu knihovny.
a tipy.
• Vracení knih prostřednictvím biblioschránky je založeno na důZávěrečnou tečkou našeho programu bylo sobotní setkání maminek
věře mezi knihovníkem a čtenářem. Čtenář neobdrží potvrzení
a malých dětí, které si mohly nad rámec běžného programu vyrobit
o vrácení.
podzimní dekoraci a vyzkoušet tak svou zručnost.
• Knihy do biblioschránky se vkládají jednotlivě, vždy hřbetem
Během celého týdne pak knihovnu navštívilo (v současné chvíli 116)
napřed.
posluchačů. A pevně věříme, že se domů vraceli spokojení.
• Do biblioschránky vracejte jen knihy půjčené v Městské knihovně ve Vítkově.
Martina Šostá
• Knihy vložené do biblioschránky vám budou z vašeho čtenářského konta odepsány následující pracovní den.
• Knihy, které budou oproti stavu při půjčení jakýmkoliv způsobem poškozeny, nebudou z vašeho čtenářského konta odepsány. Poškození knihy pak bude řešeno při osobní návštěvě
knihovny.
• Pokud jsou při vrácení knih již vygenerovány sankční poplatky
(upomínky), zůstávají načteny ve čtenářském kontě a čtenář je
uhradí při osobní návštěvě knihovny.
• Čtenář si může transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta, telefonicky, nebo e-mailem.
• Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
se vracejí pouze při osobní návštěvě knihovny.

TÝDEN KNIHOVEN

ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍD
na Základní školu a gymnázium Vítkov
proběhne dne 29. 1. 2016 od 13,00 hod.
do 18,00 hod.

Přednáška pana Zahnaše o Carlu Weisshuhnovi mě velice zaujala.
Připomínat si osobnosti, které se otiskly do našeho regionu, je velmi
důležité. Přestože doba nebyla jednoduchá, dokázal čelit všem nástrahám a vybudovat prosperující podnikání v oblasti, která se dnes
vylidňuje. Pracovitost a láska k regionu jsou obdivuhodnými hodnotami i dnes. Osobně mohu doporučit přednášky pana Zahnaše, už
zanedlouho na téma Jánské Koupele.
Radek Huška

POSLEDNÍ KLAPKA

„Kamera… klapka… akce…“
Tahle často opakovaná slova již na Vítkovsku neuslyšíte. Šestého
září totiž filmová klapka ťukla naposledy a všechny záběry nové
české pohádky Čertova skála jsou hotovy. Naposledy se natáčelo peklo, nebo přesněji řečeno - přetáčelo. V červenci totiž technik
jeskyni „začoudil“ umělou mlhou tak, že
i čerti museli z pekla utéct. Především to
ale negativně poznamenalo kvalitu pekelných scén, které byly kouřovou clonou mírně rozostřeny. Proto se na poradě pekelné
sekce a režie dohodlo, že se peklo přetočí.
Všichni účinkující se tedy sešli ještě jednou
a je dotočeno. Náramně si všichni herci
poslední klapku užili. Nyní se rozběhl střih,
dabing a hudba. Plánovaná premiéra bude
ve Vítkově 6. listopadu 2015. Všechny srdečně zveme.
Všímavý divák spatří známá i neznámá
místa. My jen prozradíme, kde se točilo
a necháme na divákovi, aby přiřadil scénu k natáčecímu místu. Takže: zámek na
Dubové, hrad Víkštejn, lesy v okolí Větřkovic a Březové, skála nad Moravicí, jeskyně na Kružberku, Jeseníky, vodní mlýn
Wesselský v Loučkách u Oder, Štemplovec
u Opavy, Guntramovice, Klokočov, Kamenka, Čermná a samozřejmě Vítkov. My jen
prozradíme, že se natáčelo na dvou místech, z toho jedno bylo v budově městského
úřadu. Pohádka na úřadě? Zdá se vám to
podivné? Nechte se překvapit.
Na závěr patří velká pochvala všem, kdo
se na natáčení pohádky podíleli: hercům,
komparzistům, technikům a také majitelům
a správcům nemovitostí, kde natáčení pobíhalo. Všude jsme se setkali s maximální
ochotou a pochopením pro spolupráci.
Malá statistika:
- V pohádce hrálo celkem 100 lidí (40 herců
a 60 komparzistů)
- Celkově proběhlo 16 natáčecích dnů. Některé dny se natáčelo od rána až do večera.
- Počasí bylo úžasné, nepršelo. Po většinu
natáčecích dnů kolem 35 stupňů i více.
- Filmové záběry byly pořízeny na 16 místech.
- Nejmasovější scény proběhly v Guntra-

Text: Pavel Vaňásek

movicích - 30 účinkujících a ve Štemplovci - 60 účinkujících.
- Filmový scénář má 40 stran v základu a 100 stran popisků.
- Hojně byly využívány filmové triky a kouzla. Své místo ve filmu
měla i pyrotechnika, palné a sečné zbraně, dokonce i kanón.

NESPALUJTE ODPAD!
Podzim a zima v některých místech naší republiky se
nese obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona „může“ poletovat) bývají
u některých látek mnohonásobně překračovány. Za
těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé
jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy,
starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě
chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou
napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já?
Nic“, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete.
Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností
(pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry,
erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná
o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném
domku.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou
fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec/město, ve které
žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona)
musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat.
Podle jiného zákona (č. 86/2002) je možné spalovat
v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí,
čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo
certifikované plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení
listí nebo hnědého uhlí.
Jak škodí spalování odpadů?
• Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých
látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu
vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií
a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru
na plasty.
• Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka,
džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu (kontejner na plasty).
• Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného
odpadu nebo do sběrny surovin.
• Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do odvozu velkoobjemového
odpadu.
• Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny
a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří odvozu velkoobjemového odpadu.
• Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do kontejneru na bioodpad.

PRODÁM
RODINNÝ DŮM
čp. 851 (5+1) na ulici Mladých ve Vítkově za 1 950 000,- Kč, dům je celkově
podsklepen.
Jeho součástí jsou dvě garáže a pozemky, jejichž celková výměra je 806
m2.
V letošním roce bylo provedeno nové
zastřešení firmou Bartosch Lubomír, IČ:
68934084.
Informace a prohlídku lze sjednat nejlépe na tel. č. 553 698 277 v době od 8.00
do 9.00 hod (mimo víkendů), případně
na tel. č. 605 368 855.

UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU K 15. LISTOPADU

Technické služby města Vítkova sdělují, že na žádost občanů a na základě rozhodnutí města
Vítkova prodlužují svoz bioodpadu. Termín ukončení svozu je stanoven na 15.11.2015.
SVČ Skřivánčí pole, ul. Lesní u zahrádek, ul. Nová/Spojovací, Prostřední Dvůr (hřiště),
Klokočov (u sokolovny), Pohostinství “U Berana”, Zálužné
3.11.2015
Ukončen svoz hnědých plastových nádob o obsahu 240 l.
6.11.2015
Ukončen svoz kovových hnědých kontejnerů a růžových
velkoobjemových kontejnerů z veřejných prostranství
Lhotka u Vítkova (u kaple), Nové Těchanovice (u zastávky), ul. Selská, parkoviště
u nemocnice, Podhradí (u obchodu), Jelenice (u hasičské zbrojnice), Klokočov (váha)
10.11.2015
Ukončen svoz hnědých plastových nádob o obsahu 240 l.
13.11.2015
Ukončen svoz kovových hnědých kontejnerů a růžových
velkoobjemových kontejnerů z veřejných prostranství
Po tomto termínu do zámrazu budou moci občané v nezbytných případech odložit bioodpad
do kontejneru na sběrném dvoře. TS žádají občany, aby po uvedených termínech své sběrné nádoby už nevystavovali, neboť z důvodu ukončení svozu již nebudou odvezeny. Svoz
biologicky rozložitelného odpadu bude zahájen opět na jaře 2016.

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:

Pondělí 9.00- 11.30
Středa 9.00 - 11.30
Po telefonické domluvě kdykoliv.

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

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

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 11.
14.30 hod.

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

5. 11.
16.30 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V podzimní čas se již tradičně scházíme při
lampionovém průvodu. Účastníci se sejdou ve
vestibulu základní školy a gymnázia. Nikdo nesmí
zapomenout na nezbytnou výbavu, což bude
svítící lampion.
Akce ZŠaG Vítkov

6. 11.
14.00 hod.
14.00 – 15.00 h.
14.00 – 19.00 h.
14.00 – 19.00 h.
14.00 – 19.00 h.
17.00 – 17.45 h.
19.00 – 21.00 h.

VÍTÁME VÁS
Slavnostní otevření kulturního domu po
rekonstrukci
Základní umělecká škola se představuje
Troška nostalgie nikoho nezabije…
Výstava od Čertovy skály
Co se u nás naučíte
Koncert Smíšeného pěveckého sboru Komenský
Filmová pohádka Čertova skála
Kulturní dům Vítkov

12. 11.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny občany na den otevřených dveří
na Základní školu a gymnázium ve Vítkově, která
bude pro veřejnost otevřena od 8.00 do 16.00
hodin.

12. 11.
16.30 hod.

SPRÁVNÝ VÝVOJ DÍTĚTE
Přednáška a beseda Pavly Ondráčkové,
atestované fyzioterapeutky.
Vstupné: 20 Kč
Městská knihovna ve Vítkově – Multifunkční sál.

13. 11.
16.30 hod.

POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
Pochod se světýlky.
Účast nutno potvrdit v knihovně.
Vstupné: 10 Kč/dítě
Start od knihovny ve Vítkově.

13. – 15. 11.

VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK A
ZÚ FREERUNNING
Víkendové soustředění na TZ v Klokočově.
Program: nácvik nových prvků každého ZÚ.
Příjezd na TZ Klokočov je 13. 11. v 18:00 vlastní
dopravou. Odjezd: děti si můžete vyzvednout opět
na TZ Klokočov 15. 11. ve 13:00. Cena: 220 Kč
(zahrnuje ubytování, stravování). S sebou:
vhodnou obuv a oblečení do přírody, pláštěnku,
pyžamo, cvičky a oblečení na trénink + hygienické
potřeby a ručník, přezůvky do budovy, spacák +
polštářek. Info: 731 950 636 (Jiřina Černá)

13. – 15. 11.

GEOCACHING ZÚ CYKLOTURISTICKÝ
Program: luštění šifer, práce s kompasem a GPS,
hledání souřadnic. Příjezd na TZ Klokočov je 13.
11. v 18:00 vlastní dopravou. Odjezd: děti si
můžete vyzvednout opět na TZ Klokočov 15. 11.
ve 13:00. Cena: 220 Kč (zahrnuje ubytování,
stravování). S sebou: vhodnou obuv a teplé
oblečení do přírody, termosku, pláštěnku,

6. 11.
SNOW FILM FEST … SNÍH, LED, ADRENALIN!
17.00 – 21.00 h. Promítání filmů na téma extrémní lyžování, zimní
lezení, expedice, skialpinismus a další …
Vstupné: 50 Kč.
Městská knihovna ve Vítkově – Multifunkční sál.
6. 11.
18.00 hod.

9. 11.
16.00 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz na zahradě SVČ Vítkov. Budeme hledat
pohádkové postavičky v parku. Za splnění úkolů
dostanou děti sladkou odměnu. Teple se oblečte.
S sebou lampiónek. V případě deštivého počasí
bude akce zrušena.
SPORTUJ S NÁMI V BEZPEČNÉM MĚSTĚ
Zveme vás na městský úřad na další z kulatých
stolů, věnovaný tentokrát bezpečnosti ve městě
a instalaci cvičebních prvků.

KALENDÁŘ AKCÍ
pyžamo, cvičky a oblečení na trénink + hygienické
potřeby a ručník, přezůvky do budovy, spacák +
polštářek, svítilnu. Info: 731 950 636 (J. Černá)

29. 11.
14.00 hod.

VÁNOČNÍ DÍLNA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU
Sokolovna Klokočov

14. 11.
17.00 hod.

INSPIROVÁNO MISTRY 20. STOLETÍ
Zahájení výstavy obrazů Dany Hrabovské.
Kulturní dům Vítkov - velká výstavní síň.

4. 12.
15.00 hod.

17. 11.
9.30 hod.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce na
vítkovském hřbitově.
Pochod údolím Moravice (Vítkov–Vikštejn a zpět).

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM
JEŽÍŠKOVI
SVČ zve všechny děti a rodiče na náměstí Jana
Zajíce.

4. 12.
19.00 hod.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
Kulturní dům Vítkov

20. 11.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Kulturní dům Vítkov (nutno se předem přihlásit
prostřednictvím IC Vítkov)

5. 12.
9.00 hod.

POHÁDKOVÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Náměstí Jana Zajíce

20. – 21. 11.

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
SVČ pořádá dvoudenní taneční soustředění pro
děvčata a chlapce navštěvující ZÚ Mixed Dance,
které proběhne v sokolovně - pobyt včetně spaní.
Součástí programu bude taneční ukázka s
hostujícím tanečníkem. Podrobné informace o
soustředění dostanou děti v kroužku. Případní
zájemci se ještě do kroužku mohou přihlásit.

8. 12.

KONCERT BÁRY BASIKOVÉ
a Smíšeného pěveckého sboru Komenský, Vítkov

13. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
Náměstí Jana Zajíce

20. 12.
19.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT S VLČNOVJANKOU
Kulturní dům Vítkov
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Náměstí Jana Zajíce

24. 11.
16.00 hod.

DEN POEZIE - VERŠE PRO VŠECHNY
Městská knihovna ve Vítkově – Multifunkční sál.

31. 12.
17.00 hod.

25. 11.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
Zveme děti i rodiče na automodelářské závody,
které budou odstartovány na autodráze ve
SVČ Vítkov. Přijďte a vyzkoušejte si ježdění a
ovládání autíček. Autíčka obdržíte k zapůjčení od
nás. Startovné: dobrovolné

AKCE NZDM TUNNEL VÍTKOV NA MĚSÍC LISTOPAD 2015
5. 11.

PODZIMNÍ VÝZDOBA
S klienty zhotovíme podzimní výrobky, kterými
následně vyzdobíme naše nízkoprahové zařízení.

11. 11.

BESEDA S PČR
V NZDM Tunnel Vítkov nás navštíví také Policie
České republiky s besedou na téma Důsledky
páchání trestné činnosti.
DRAKIÁDA S TUNNELEM
S klienty budeme na škvárovém hřišti u stadionu
pouštět draky.

26. 11.

TURNAJ VE FLORBALU
SVČ pořádá florbalový turnaj pro děvčata i
chlapce. Hrajeme o vítězný pohár.

28. 11.
8.00 - 12.00 h.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
Podrobné informace uvnitř zpravodaje.
Kulturní dům Vítkov

19. 11.
15.00 hod.

26. – 30. 11.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SVČ VÍTKOV
Veřejnost může navštívit většinu našich kroužků a
seznámit se jejich činnost. Přehled kroužků, kde
bude umožněn přístup, bude zveřejněn na webu
SVČ Vítkov v detailu akce Týden otevřených dveří
v SVČ. Zároveň zde budou uvedeny informace
pro návštěvníky tak, aby běžný provoz nebyl
narušen. Prosíme o dodržování pokynů.

Každé úterý probíhá hudební odpoledne s klienty, každou středu
probíhá filmové odpoledne. Sledujte naše aktivity na facebooku
www.facebook.com/nzdmtunnel

28. 11.
17.00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Podrobné informace uvnitř zpravodaje.
Náměstí Jana Zajíce

PŘIPRAVUJEME:
Besedu o Africe, besedu o Indii, Mikulášskou nadílku, Vánoční dílny,
Zumba ozdravný pobyt v Itálii pro děti, mládež i dospělé – 17.6.26.6.2016, cena dle druhu ubytování, vice na www.svc-vitkov.cz
BASKETBAL - SVČ otevírá pro děvčata a chlapce 1. - 5. tříd a 6.
– 9. tříd nový zájmový kroužek BASKETBAL. Schůzka pro všechny
zájemce je 5. listopadu v 15.00 hod. v sokolovně. S sebou sportovní
oděv a obuv. Roční zápisné je 400 Kč.

Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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