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Jaký byl Vítkovský komín?

Slovo starosty města
Již v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o připravovaných
opravách komunikací ve Vítkově. Nyní již mohu uvést konkrétnější
údaje. V pátek 2. září proběhne předání staveniště na sídlišti
v Opavské ulici naproti zastavárně, kde bude zahájena výstavba
nového parkoviště. Tato stavba bude součástí celkové úpravy této
lokality, která bude pokračovat výstavbou nového chodníku za
sídlem Policie ČR a opravami stávajících chodníků. Na tuto akci
jsme si podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.
Máme informace, že jsme postoupili do dalšího kola hodnocení,
ale stále nevíme, zda jsme byli úspěšní. Na parkoviště se dotace
nevztahuje, proto jsme výstavbu zahájili z vlastních prostředků.
Pokud získáme dotaci, zrealizujeme celý projekt. V opačném
případě se bude rozhodovat, zda a co ještě vybudujeme. Stavební
práce bude provádět firma Kareta s.r.o.

nestaneme vlastníky těchto pozemků, nebo nezískáme souhlas
stávajícího vlastníka se stavbou parkoviště, nemůžeme vyřizovat
potřebná stavební povolení. A bez nich stavět nelze. V současné
době nemůžeme stoprocentně garantovat, že to zvládneme včas
a ještě letos zahájíme stavbu. Přesto nepřestáváme věřit a dělat vše
pro to, aby se začalo co nejdříve.

Po přečtení předcházejících řádků to vypadá, že se stále jen
chystáme na opravy komunikací, ale nic se neděje. Není tomu tak
u všech našich záměrů. Například v Klokočově, kde jsme také řešili
majetkové vztahy, tak se již podařilo z typické polní cesty udělat
obstojnou účelovou komunikaci. Povrch je zhotoven z asfaltového
recyklátu, ale hlavně byla položena kanalizace, která svedla
povrchové vody tak, aby neničily cestu.
Stejná firma bude opravovat i cestu ke garážím v Komenského ulici,
kde bude položen ve směru od benzinové stanice kolem rybníku,
dále podél garáží a částečně na Luční ulici nový asfaltový koberec.
Dozvěděli jsme se, že se má budovat vodovodní přípojka z Luční
ulice k zahrádkám. Budeme tedy jednat s projektantem a investory,
aby se asfaltový povrch položil až po jejím dokončení.
K drobnému zpoždění dojde také při opravě povrchu Husovy ulice.
Když jsme informovali o našem záměru vlastníka a provozovatele
kanalizace a vodovodu SmVaK Ostrava a.s., bylo nám sděleno, že
se musí opravit kanalizační šachty a vybudovat nové kanalizační
sběrače na odvedení povrchových vod z komunikace.
U obou staveb dojde oproti našim původním předpokladům
k drobnému zdržení, ale budou letos realizovány. Bohužel v případě
výstavby nového parkoviště v Komenského ulici pod základní
školou a gymnáziem se nám nedaří tak, jak bychom si všichni přáli.
Projekt již máme, ale zatím nemůžeme vyřizovat stavební povolení.
A v čem je problém? V pozemcích, na kterých má parkoviště stát.
Doposud nejsou v našem majetku. Jednu část vlastní stát, resp.
Státní pozemkový úřad, a druhou Moravskoslezský kraj. Dokud se

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

7. září 2016 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

A teď z jiného soudku. V některých článcích v tomto čísle se můžete
zpětně ohlédnout za různými aktivitami, které probíhaly o letošních
letních měsících. S trochou nadsázky by se dalo říct, že každý
týden se konala nějaká akce. Jen se měnilo jejich zaměření - od
hudby, divadla až ke sportu a pohybu vůbec, vše pro děti, mládež
i dospělé. Také organizátoři se měnili. Jednou to bylo město, podruhé
SVČ , pak soukromí pořadatelé, nebo pracovníci městské knihovny.
Všichni udělali maximum pro to, aby se jejich akce vydařila, aby
se účastníkům líbila a ti odcházeli spokojení. Všem bych chtěl
poděkovat a popřát jim mnoho nápadů a elánu do další činnosti.
Poslední odstavec bych chtěl věnovat všem žákům a studentům.
Po letních prázdninách začal nový školní rok 2016/2017. Všem přeji
úspěšné vykročení do jeho začátku. Říká se sice: “Konec dobrý,
všechno dobré.“ Jistě ale nebude na škodu, pokud bude dobrý
i začátek.
Pavel Smolka

Aktuálně z radnice
Během prázdnin zasedala rada města pouze 16. srpna. Další
jednání rady i zastupitelstva budou až v září.
Rada města se zabývala návrhy, které se týkají možných změn
názvů ulic ve Vítkově, a to ulice Švermovy na ulici Nádražní a ulice
Těchanovické na ulici Pivovarskou, ovšem pouze její dolní části,
tedy od křižovatky s ulií Wolkerovou. Rada doporučuje provést
změnu názvu jen u ulice Těchanovické, a to z toho důvodu, že na
předmětné části ulice se nachází pouze tři rodinné domy, rodinný
dům s kavárnou, stavba pro výrobu a skladování a budova občanské
vybavenosti, u které se předpokládá, že bude upravena na poštu.
V případě, že s tímto bude zastupitelstvo souhlasit, budou osloveni
občané, kterých by se změna týká, a teprve poté proběhne finální
rozhodnutí o případném přejmenování. V minulosti se původní cesty
a stezky nepojmenovávaly, nazývaly se podle toho, kam vedou. Tato
ulička vedla mj. do pivovaru, proto se navrhuje název Pivovarská.
Město Vítkov a jeho příspěvkové organizace mají svá služební
vozidla pojištěna společně v tzv. flotile. Rada schválila zadání
výběrového řízení na výběr pojistitele, kdy bude osloveno pět
pojišťoven a poté proběhne výběrové řízení.
V budově MÚ Vítkov na náměstí Jana Zajíce č. 4 byla občanům
prostřednictvím Charity Odry poskytována služba Sociální
poradenství, která je zaměřená na dluhové poradenství. Vzhledem
k tomu, že o tuto službu byl zájem, rada města souhlasila s jejím
poskytováním nadále, a to do 31. 12. 2016.
Rada města dále rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč pro
Elim Opava, o.p. s. na činnost související s výkonem dobrovolnictví.
Dobrovolníci docházejí do Domova Vítkov, dělají seniorům
společníky při procházkách, povídají si s nimi nebo jim předčítají.
Podobné aktivity vykonávají dobrovolníci, kteří navštěvují obyvatele
Chráněného bydlení ve Vítkově. Činnost dobrovolníků je pracovníky
domova hodnocena pozitivně.
Další dotace ve výši 20.000 Kč byla poskytnuta o.p.s. Renarkon,
která na území našeho města poskytuje terénní sociální službu
pro drogově závislé. Pracovníci dojíždějí do Vítkova 2x do měsíce.
Osobám závislým na návykových látkách mění injekční sety kus za
kus. Tato služba je pro město přínosná, hlavně z důvodů prevence
a ochrany ostatních občanů města.
Možná tak trochu nepopulární zprávou, kterou se rada zabývala, byl
návrh na zvýšení nájemného v obecních bytech ve Vítkově o 5%
ročně. Samotné zvýšení bylo řádně zdůvodněno. V obecních bytech
se totiž nájemné řadu let nezvedalo a je asi v poloviční výši, než
u komerčních subjektů. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to,
že průměrné úspory za tepelné energie, ať už v důsledku zateplení
domů či výměny oken, se pohybují kolem 400 Kč za měsíc, přičemž
plánované zvýšení nájmu je cca 120 Kč měsíčně. Investice města
do obecních domů jsou také nemalé, ovšem obecné rozhodnutí
o zvýšení nájmu bude na zastupitelích.
Rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné
zakázky malého rozsahu, a to na akci Vítkov – ulice Husova,

Město získalo dotaci od
Moravskoslezského kraje
V březnu 2016 podalo město žádost o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Představujeme
Vítkovsko“. Se žádostí jsme byli úspěšní, a tak se mohla rozběhnout
realizace projektu. V současnosti jsou ve výrobě propagační
materiály, konkrétně „trhací“ mapa a pexeso, které budou poté
k dispozici v Informačním centru města. Podklady pro pexeso
byly vytvořeny ve spolupráci s vítkovskými školami, kdy žáci škol
od mateřských až po střední zachytili nejrůznějšími výtvarnými
technikami zajímavá místa ve městě. Z poskytnuté dotace bude
také pořízen propagační stánek města spolu s prodejním stolem.
Stánek bude potištěn základními informacemi o Vítkovsku a bude
sloužit k propagaci Vítkova na akcích pořádaných ve městě,
v partnerských městech, na výstavách a veletrzích.

ulice Dělnická - oprava místní komunikace. Jedná se vlastně
o položení nového asfaltového povrchu. Byl schválen výběr firem
dle předložených cenových nabídek.
Záměrem města je začít připravovat projekt „Výstavba chodníků
a autobusové zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“, tedy
v prostoru před prodejnou Lídl. Projekt by měl řešit vybudování
nového autobusového nástupiště a přístupových bezbariérových
chodníků k autobusové zastávce od náměstí i od Lidlu. Smyslem
projektu je přesun nevyhovující autobusové zastávky z náměstí
k Lidlu, vybudování nových chodníků a osazení semaforu, čímž by
se přispělo k vyšší bezpečnosti cestujících a občanů. V této věci rada
schválila postup při výběru zpracovatele projektové dokumentace
a výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku v pořadí dle
nabídnutých cen. Jedná se o dotační projekt, u kterého lze získat až
90% způsobilých výdajů projektu.

Ve sportovním areálu již dosloužil umělý povrch na malém hřišti.
Zastupitelstvo rozpočtovým opatřením uvolnilo peníze na jeho
výměnu. Rada schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu a vybrala zhotovitele, který provede
výměnu za technologicky vyspělejší povrch.
Dále rada schválila veřejnou zakázku na zpracování projektové
dokumentace na akci „Energetické úspory tělocvičny ZŠG Vítkov“,
kdy se jedná nejen o zateplení tělocvičny, ale také o obnovu
technologie vytápění, která je již zastaralá.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

V následujících týdnech bude natočen také propagační spot
představující oblast Vítkovska, který bude umístěn na webových
stránkách města.
Na pořízení těchto propagačních věcí získalo město v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji pro rok 2016“ dotaci od
Moravskoslezského kraje ve výši cca 55 % z celkových skutečně
vynaložených nákladů. Zbylou část nákladů bude hradit město ze
svých prostředků.
Michaela Kaspříková
referent regionálního rozvoje

Městská policie v červenci 2016
7. července krátce před osmou hodinou večerní byli strážníci přivoláni
do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde došlo ke krádeži zboží
a napadení ostrahy prodejny. Hlídka MP Vítkov se na místo dostavila
během tří minut, avšak mladík, který odcizil čokoládovou tyčinku
a tuto v prodejně snědl, stačil z prodejny utéci. Strážníci se následně
podle popisu osoby pokusili mladíka dopátrat, ale toto se nepodařilo.
Věc byla postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku
proti majetku a občanskému soužití. Pokud se podle kamerového
záznamu podaří mladíka usvědčit, hrozí mu za způsobenou škodu
necelých 7 Kč pokuta až do výše 15.000 Kč.
Do místní části Nové Těchanovice vyjela 16. července kolem třetí
hodiny ranní hlídka MP Vítkov, která byla přivolána k fyzickému
napadení osoby. Strážníci na místě zjistili, že mělo dojít ke slovním
urážkám a následnému fyzickému napadení mezi dvěma ženami
ve věku 59 a 27 let. V době přítomnosti strážníků na místě již
nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání, ovšem protože
většina zúčastněných osob byla pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, byla věc zdokumentována. V dalších dnech byly
se všemi osobami, které se v místě incidentu nacházely, sepsány
zápisy o podání vysvětlení a věc byla pro podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití postoupena správnímu orgánu.
59leté ženě z Nových Těchanovic hrozí v případě uznáni viny pokuta
až do výše 20.000 Kč.

Blokovou pokutu ve výši 200 Kč uložili strážníci 20. července
24leté ženě z Kamenky za nezajištění dodržování nočního klidu,
neboť umožnila hlasitou reprodukci hudby v jedné z provozoven
v Opavské ulici. Strážníci přijali oznámení o rušení nočního klidu
kolem jedenácté hodiny noční a po provedeném měření zjistili, že
došlo k překročení hygienických limitů pro noční dobu téměř o 20dB.
Po provedených úkonech již k překračování hygienických limitů
nedocházelo.
K vystřízlivění na PZS v Opavě byl dodán 48letý občan z Budišova
nad Budišovkou, kterého strážníci nalezli povalujícího se v Husově
ulici. Jelikož byl muž zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky, bylo u něj provedeno kontrolní měření na přítomnost alkoholu
v dechu, které vykázalo hodnotu 3,096 promile. Muž se bude před
správním orgánem zodpovídat z přestupku proti veřejnému pořádku,
kterého se dopustil vzbuzením veřejného pohoršení. Za takový
přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 5.000 Kč.
23. července kolem páté hodiny ranní zjistili strážníci neoprávněný
vstup do uzamčeného areálu městského koupaliště. V muži, který
přelezl oplocení koupaliště, byl zjištěn 25letý občan Vítkova. Za
přestupek proti majetku mu strážníci uložilo blokovou pokutu ve výši
500 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Zpráva o plnění rozpočtu města Vítkova za první pololetí roku 2016
PŘÍJMY - Celkové skutečné příjmy dosáhly výše 57,76 mil. Kč, což
představuje 48,79% celkových příjmů upraveného rozpočtu.
Daňové příjmy se vyvíjejí oproti minulému roku lépe o více než 3,6
mil. Kč, to je cca o 10% lepší výsledek. V tomto roce dosáhly za
1. pololetí výše 39,41 mil. Kč.
Nedaňové příjmy jsou tradičně o pololetí nižší, jejich vývoj odpovídá
minulým letům.
Kapitálové příjmy dosáhly výše 205,31 tis. Kč, které představují výnos z prodaných pozemků.
Přijaté neinvestiční transfery dosáhly výše 9,25 mil. Kč, tedy o 2,32
mil. Kč méně než v roce minulém. I přesto obsahují transfery, které
jsme získali nad rámec dotací plánovaných ve schváleném rozpočtu. Jsou to dotace ze státních fondů, rozpočtů ministerstev, krajů
a regionálních rad.
Přijaté investiční dotace dosáhly výše 922 tis. Kč. Jedná se o dotace
ze státních fondů, rozpočtů ministerstev, krajů a regionálních rad.
V minulém roce nebyly za stejné období získány žádné transfery.

Z toho činí běžné výdaje 44,82 mil. Kč, to je o 780 tis. Kč více než
v roce minulém, kapitálové výdaje činí 3,89 mil. Kč, což je o 1,69
mil. Kč více než v roce minulém. Z výdajů plánovaných na investice
v tomto roce je to však jen 16,85%, tzn., že realizace dalších investic
nás teprve čekají.
Saldo příjmů a výdajů za 1. pololetí roku 2016 je zatím kladné, něco
málo přes 9 mil. Kč.
ZÁVAZKY MĚSTA - Dlouhodobé závazky máme jen u ČS, a to ve
výši 5 mil. Kč se splatností do 20. 12. 2017. V současné době jsme
již splatili 3,5 mil. Kč. Každý rok splácíme 1,1 mil. Kč. Jiné dlouhodobé závazky nemáme.
ZÁVĚR - Závěrem lze konstatovat, že hospodaření v první půli roku
se vyvíjí v souladu s rozpočtem, nedošlo k žádným výrazným odchylkám, které by vyžadovaly přijetí konkrétních opatření. Kapitálové výdaje budou fakturovány především v 2. pololetí, proto zatím
vykazují nízké čerpání.

VÝDAJE - Celkové skutečné výdaje dosáhly výše 48,71 mil. Kč, což
představuje 35,98% celkových výdajů upraveného rozpočtu a zároveň je to o 2,4 mil. Kč více než v minulém roce.

Odborné sociální poradenství zaměřené na dluhovou
problematiku - nová sociální služba občanům Vítkova
a okolí

Charita Odry ve spolupráci s městem Vítkov nabídla občanům novou službu zaměřenou
na dluhovou problematiku za účelem pomoci při řešení problémů zadluženosti. Služba
byla ve zkušebním provozu od 4/2016 do 7/2016 a byla poskytována bezplatně. Na
základě velkého zájmu a po dohodě s městem bude tato služba občanům poskytována
i nadále za stejných podmínek. Nabízí pomoc např. s exekucemi, se splátkovými
kalendáři, insolvenčními návrhy, odvoláními k soudu atd., včetně jejich zpracování.
Odborná sociální poradna sídlí na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 4
(v zasedací místnosti na odboru sociálních věcí v 1. patře, nad sídlem Městské policie).
Provozní doba poradny je každou středu od 8.00 – 16.00 hodin.
Kontakt: Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí sociální poradny, mobil: 604 645 378;
e-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Markéta Gelnarová, Dis., sociální pracovnice, mobil: 731 228 547; e-mail: marketa.
gelnarova@odry.charita.cz.
Přijďte, poradíme vám a pomůžeme.

Změna organizační
struktury MěÚ Vítkov
Od 1. 9. 2016 dochází ke změně organizační
struktury Městského úřadu ve Vítkově.
Odbor výstavby a územního plánování je
sloučen s odborem životního prostředí.
Vznikl tak nový odbor výstavby, územního
plánování a životního prostředí.
Co
se
týče
zařazení
pracovníků
a náplně jejich pracovních činností, to se
nemění.
Výše uvedené změny jsou obsaženy
v organizačním řádu, který je k dispozici na
webových stránkách města - www.vitkov.
info.

SENIOR TAXI ZŮSTÁVÁ
V PROVOZU
Na základě požadavků občanů našeho města, kteří se zajímali
o možnou dopravu do nemocnice, k lékařům či do lékárny, byla
zřízena forma jakéhosi senior taxi. Tato služba je pro osoby od 60 let
a pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Službu pro nás zajišťuje Charita Odry. Dovoz nebo odvoz v rámci
města je za paušální částku 25 Kč, v případě potřeby přepravy
občana z místních části se jedná o částku 12 Kč na jeden kilometr
– počítá se jen cesta, kdy je klient ve vozidle. Občanům z místních
části bude z platby odečtena částka 20 Kč, kterou za ně uhradí
město, neboť pro občany Vítkova je již kalkulace v ceně.
Je možno zajistit i dopravu mimo Vítkov a místní části, kdy náklady
činí 5 Kč na jeden kilometr a mzdu řidiče – 128 Kč na hodinu. Lze

také prostřednictvím této služby zajistit i doprovod, např. do ordinace
po celou dobu vyšetření. Tento doprovod by stál také 128 Kč za
hodinu. Službu lze využívat od 6.00 do 14.30 hodin v pracovní dny,
mimo tuto dobu je individuální dohoda možná.
Službu objednáveje nejméně den předem na kontaktech:
p. Martina Hezinová, mobil: 731 075 802, email: martina.hezinova@
odry.charita.cz
p. Lenka Miková, mobil: 605 063 880
p. Magda Palmeová: mobil: 731 889 322
Uvedená služba byla v první polovině roku 2016 využita celkem
v 236 případech; město ze svého rozpočtu na ní přispělo částkou
4.720 Kč. Vzhledem k tomu, že o službu je zájem a ohlas občanů je
kladný, bude nadále zachována.
Oldřich Huška
1. místostarosta

Denní stacionář pro seniory
Na základě dohody mezi Městem Vítkov a Charitou Odry se pro
občany města Vítkova uskuteční počínaje 1. září 2016 tříměsíční
zkušební provoz denního stacionáře. Během těchto měsíců mohou
občané Vítkova navštěvovat denní stacionář v Odrách, aby byla zjištěna skutečná potřeba vzniku denního stacionáře ve Vítkově.
Navštěvovat denní stacionář v Odrách je pro zájemce (uživatele)
možné za těchto podmínek:
Platby uživatele:
Jedna cesta s 1 uživatelem z Vítkova
čas pečovatelky
20 km x 5 Kč
Jedna cesta s 2 – 4 uživateli z Vítkova
čas pečovatelky (zvýhodněná cena)
20 km x 5 Kč (děleno počtem osob)
Pobyt v denním stacionáři
1 hodina v denním stacionáři
¼ hodina dopomoci

64 Kč
100 Kč
32 Kč za osobu
25 – 50 Kč za osobu
20 Kč (platí všichni
uživatelé)
27 Kč
(v případě potřeby
dopomoci při chůzi,
hygieně)

Také je možné si objednat na pobyt v denním stacionáři oběd
Oběd
54 Kč
Dovoz obědu
12 Kč
Co je denní stacionář
Denní stacionář je bezpečné, klidné místo zařízené tak, abyste se
v něm cítili co nejvíce jako doma, bylo Vám příjemně a užili jste
si každý den s péčí a podporou, kterou potřebujete. Součástí péče
a podpory jsou každodenní programy aktivit, které vám pomohou
zůstat psychicky a fyzicky aktivní. Máme otevřené dveře všem
dospělým a seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronické nemoci nebo zdravotního postižení.
Jak vypadá program v denním stacionáři
Ráno vždy cvičíme tělo a paměť a poté se věnujeme tvoření, zpívání, pečení/vaření, vycházkám nebo výstavám. Denní stacionář také
v dopoledních hodinách pravidelně co 14 dní navštěvuje místní duchovní. Odpoledne se nese spíše v odpočinkovém duchu – hrajeme
společenské hry, sledujeme filmy a dokumenty nebo si povídáme
u kávy.
Aktivity v současnosti:
Cvičení a tanečky na židli, vaření a pečení, trénování paměti, vycházky za přírodou nebo kulturou, tvořivé činnosti, besedy, přednášky, společenské hry, celodenní výlety, muzikoterapie (poslech hudby, zpěv), filmový klub, pěstování bylin a květin, oslavy významných

dnů (Vánoce, Velikonoce, den seniorů, MDŽ apod.), oslavy narozenin uživatelů.
Aktivity jsou různorodé, ale vždy je jejich cílem zajistit Vám takovou
podporu a péči, abyste se u nás cítili dobře, účastnili se aktivit podle
svých potřeb, přání a zájmů a abyste udržovali či rozvíjeli své schopnosti ve společnosti vrstevníků.
Přihlášku (žádost) do denního stacionáře najdete na webových
stránkách Charity Odry, popřípadě si ji můžete vyzvednout přímo
v denním stacionáři. Těšíme se na Vás.
Mgr. Petra Mašlaňová
vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel.: 736 200 228
e-mail: petra.maslanova@odry.charita.cz
web: www.odry.charita.cz

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

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

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2016
Volby do zastupitelstev krajů v 13 krajích České republiky vyhlásil
prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do
zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech - v pátek 7. října 2016
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech
na území České republiky. Na území hlavního města Prahy se volby
do zastupitelstev krajů nekonají.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu
na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených
zastupitelskými úřady
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním
úřadem ČR, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů
v místě svého trvalého pobytu na území České republiky. Pokud
chce být tento volič v případě návratu na území České republiky
opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého
pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad
ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí.
O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném
zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR. Písemná žádost je
dostačující i tehdy, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronicky
a podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Běžná žádost
prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné
identifikace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů
není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti
o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.
V případě, že je volič zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR
na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má
o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své volební právo při
letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při volbách
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se v příslušné
obci letos konají, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem
voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého
pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí
ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj
o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si
správnost ostatních údajů.
Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den
voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého
pobytu. Okrsková volební komise voliče na základě ustanovení § 31
odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon o volbách do zastupitelstev krajů“), popřípadě i ustanovení
§ 19 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, dopíše do výpisu ze stálého seznamu
voličů; na základě toho potom volič může uplatnit své volební právo.
Poznámka ve stálém seznamu voličů o vyškrtnutí voliče na základě
zápisu do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě
v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky by měla být
následně zrušena.
Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací
lístky označené nápisem „vzor“, případná prohlášení kandidáta
o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta,
pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách
na hlasovacích lístcích

s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do zastupitelstev
krajů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,
neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických
hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací
lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti
a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi;
ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve
výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním
razítkem.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden
hlasovací lístek (stejné tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl
hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na
hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se
takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí
nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně
s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů
je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že
hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů (shodné, tj. šedé,
barvy jako úřední obálka) musí být odevzdán v úřední obálce barvy
šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li
v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený
hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv

však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky - Volič může požádat ze
závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Informace o počtu a sídle volebních
okrsků pro politické strany, politická
hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina
byla zaregistrována
Volební okrsek č. 1
volební místnost: v prostorách Městského úřadu Vítkov, nám. Jana
Zajíce 7

Volební okrsek č. 2
volební místnost: vestibul kulturního domu ve Vítkově, Dělnická 746
Volební okrsek č. 3
volební místnost: místnost v Mateřské škole Husova 345, Vítkov
Volební okrsek č. 4
volební místnost: místnost v budově Lesů České republiky Opavská
97, Vítkov
Volební okrsek č. 5 - POZOR, ZMĚNA MÍSTA!!!
volební místnost: místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3
Volební okrsek č. 6
volební místnost: místnost
Těchanovicích

agitačního

střediska

v

Nových

Volební okrsek č. 7
volební místnost: místnost v kulturním domě v Jelenicích
Volební okrsek č. 8
volební místnost: místnost v budově školícího střediska České
pošty, s.p., Pohradí 2016

Město Vítkov vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
ředitele příspěvkové organizace
Technické služby města
Vítkova na dobu neurčitou
Druh a charakteristika práce: Řízení příspěvkové organizace
a kontrola práce zaměstnanců a činností zabezpečovaných dle
platné zřizovací listiny Technických služeb města Vítkova. Účelem
činnosti příspěvkové organizace je provozování hlavní činnosti - čistění města, opravy a údržba místních komunikací, správa
a údržba veřejného osvětlení, provoz a údržba koupaliště, hřbitova, skládky, svoz odpadů a městských lesů. Organizace je dále
oprávněná provozovat doplňkovou činnost za účelem zisku ve
prospěch hlavní činnosti.
Zařazení: ředitel příspěvkové organizace
Místo výkonu práce: Město Vítkov a jeho místní části
Předpokládaný nástup: 1.10. 2016, nebo dle dohody
Požadované vzdělání: ukončené úplné vysokoškolské vzdělání
nebo v bakalářském studijním programu nebo úplné středoškolské vzdělání s maturitou nejlépe ekonomického nebo technického
směru
Jiné požadavky:
• samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení, schopnost koncepčního řízení a analytického myšlení, komunikativnost,
zodpovědnost
• předložení koncepce řízení a rozvoje příspěvkové organizace
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)
• řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách)
• VŠ -praxe minimálně 3 roky v řídících funkcích a ÚSV – 10 let
praxe v řízení organizace podobného typu
• orientace v zákonech. č. 128/2000Sb., o obcích, zákon č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů a ostatní platné legislativy související
s výkonem funkce
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče

• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou mimo jiné údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• telefonní kontakt a e-mail
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Mzdové zařazení: v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k pohovoru
před výběrovou komisi dne 26. 9. 2016, zrušit výběrové řízení
nebo nevybrat žádného uchazeče. Taktéž si vyhrazuje právo provést posouzení vhodnosti uchazeče pohovorem u psychologa.
Přihlášku s požadovanými materiály doručte osobně na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově, nebo zašlete poštou na adresu Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov v dostatečném
předstihu tak, aby přihláška byla doručena nejpozději do 12,00
hod. dne 22. 09. 2016 v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ředitel TS Vítkov – neotvírat, s uvedením adresy
podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Bližší informace: Ing. Zdeněk Kuboň , vedoucí odboru služeb
MěÚ Vítkov, tel.č. 556 312 240, nebo příp. starosta města, tel.
556 312 201.

MÍSTO PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT
ZA PLOTEM
LETNÍ SOUTĚŽE
JSOU ZA NÁMI…
V polovině prázdnin
proběhlo
posuzování
výsadeb přihlášených
do soutěže „Rozkvetlé
okno“ a „Vodní prvky
v zahradách“.

Nedá mi to však, abych nepoděkovala také všem, kteří se
s láskou starají o své výsadby ať už v oknech, na balkónech nebo
v předzahrádkách či zahradách.
Je krásné, když vás ráno cestou do práce potěší pohled na mohutné
převisy muškátů, begónií nebo fuchsií, když se zaradujete nad
záplavou květů v předzahrádkách nebo když se nahnete nad plot
a přivoníte k buclatým pivoním nebo elegantním růžím.
Děkujeme všem, kteří děláte naše město krásnějším.
… MARMELÁDOVÉ POKUŠENÍ FINIŠUJE
Co může být v zimě sladšího než borůvkové lívance, palačinky
s jahodovou marmeládou nebo sladké linecké s domácí rybízovou?
Snad jen pusa od někoho, kdo vás má opravdu rád. A i ta bude sladší,
když na ní zůstane kousíček meruňkové, která nám připomene
horké léto.

Okenní a balkónové výsadby
1. místo – Daniela Zdráhalová
2. místo – Jana Hegyi
3. místo – Helena Víchová

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích. O nejlepší marmeládu/džem
a o nejpěknější obal. Své soutěžní vzorky můžete odevzdávat v IC
Vítkov od 19. do 23. září. Zde najdete podrobnosti soutěže, které
jsou k dispozici také na webových stránkách města.
Vodní prvky - výsledky soutěže
1. místo – rodina Noskova
2. místo – Dagmar Pavuková
3. místo – Dáša Dušková

Blahopřejeme vítězům a všem ostatním děkujeme za účast
v soutěži. Oficiální vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 24.
září v 10.00 hod. na vítkovském náměstí v rámci akce „Za plotem“.

… A AŽ SE ZIMA ZEPTÁ
„Co jste dělali v létě?“, tak můžete s klidnou hlavou odpovědět:
„Připravovali se na zimu. Do soutěže jsme přihlásili ta nejkrásnější
krmítka“.
Celoroční akci „Za plotem“ ukončíme v listopadu soutěží
o nejkrásnější krmítka. Přihlásit můžete buď vlastnoručně vyrobená,
nebo ta, která jste pro zimní krmení ptáků zakoupili nebo dostali od
přátel.
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ZVEME
VŠECHNY
HOSPODYŇKY,
ZAHRÁDKÁŘE
A KUTILY
Dopoledne
24. září bude vítkovské náměstí patřit všem
hospodyňkám, zahrádkářům a domácím kutilům. Vyhlásíme
výsledky soutěží, předáme ceny a poděkování. Pro šikovné děti
je připravená řemeslná dílnička, kde si bodou moci vyzkoušet
řemesla, a pro všechny pak ochutnávka marmelád, tržnice a bohaté
občerstvení.
U NÁS JSME FÉR
FAIRTRADE – KROK SPRÁVNÝM SMĚREM
Město Vítkov by rádo posílilo řady Fairtradových měst v České
republice. Neformální pracovní skupina pro MA21 začne od září
připravovat první kroky, které by nastartovaly kampaň umožňující
propojení činností města s místními organizacemi, spolky či
podnikateli a tím se začala dál šířit myšlenka fair trade mezi občany
města.
Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu,
transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost
v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že
nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců
a pěstitelů – především v rozvojových zemích.
Nákupem výrobků se známkou FAIRTRADE dáváte pěstitelům
možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Pěstitelé
dostávají spravedlivě zaplaceno a pěstují tak s ohledem na životní
prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.
Sledujte naši práci na webu města (www.vitkov.info) pod odkazem
Zdravá města a MA21. Uvítáme všechny dobré nápady a zkušenosti,
které naše město posunou o krůček vpřed.
DĚTI PROPAGAJÍ NAŠE MĚSTO
O tom, že cíl města - nasměrovat propagaci Vítkova na všechny
věkové skupiny - je správný, vypovídá zájem vítkovských škol
o podporu této myšlenky. Spojili jsme síly a děti všech věkových
kategorií, od mateřských škol až po gymnázium, vytvořily v loňském
roce podklady pro připravované pexeso. Ve svých kresbách zachytily
nejzajímavější objekty ve městě.

A abychom v tom nezůstali sami,
Moravskoslezský kraj nás podpořil
dotací ze svého rozpočtu. Díky tomu
budeme mít v našem informačním
centru od podzimu hezký upomínkový
předmět. Věříme, že svým uživatelům
přinese nejen zábavu, ale také
poučení a příjemnou vzpomínku na
Vítkov.
Děkujeme všem, kteří podpořili tuto
myšlenku a mladým výtvarníkům za
kreativitu a krásné obrázky.
TOULEJTE SE BABÍM LÉTEM
Před námi jsou krásné dny babího léta a vy přemýšlíte kam vyrazit.
Zastavte se v informačním centru, kde jsou pro všechny zájemce
o poznávání Vítkovska připraveny nové mapky. Najdete v nich
všechny turistické trasy i cyklotrasy v okolí Vítkova. Druhá strana
vám nabídne zajímavá místa regionu. Příznivý formát A3 se vejde to
každého batůžku nebo do kapsy.
Užijte si pěkné léto uprostřed krásné přírody Vítkovska.
Vydání této mapy bylo spolufinancováno z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY NA VÍTKOVSKU
PODRUHÉ
Zveme občany na druhé veřejné projednání studie „Cyklistické
trasy a cyklostezky na Vítkovsku“, které se uskuteční 14. září 2016
v 16.00 hod. v sále Městského úřadu ve Vítkově.

MEZINÁRODNÍ ARMÁDNÍ CVIČENÍ AMPLE STRIKE
Ve dnech od 30. srpna až do 20. září 2016 se uskuteční společné letecké cvičení příslušníků
Armády České republiky a armád členských a partnerských států NATO.
Součástí cvičení budou ostré střelby na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech
Libavá a Boletice.
Cvičení je v souladu s Plánem činnosti Ministerstva obrany ČR pro rok 2016.
Za zvýšenou hlukovou zátěž v průběhu cvičení Ample Strike 2016 se omlouváme!
Kontaktní osoba: nadporučice Ing. Michaela Řehová, tel. 606 640 040, e-mail: amplestrike2016@
army.cz, web: www.lznamest.army.cz
Mezinárodního cvičení AMPLE STRIKE 2016, které bude v ČR probíhat od 30. srpna do 20. září 2016,
se zúčastní celkem 16 zahraničních armád aliančních a partnerských zemí. Cílem výcviku je sladění
činnosti předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek. Cvičení se koná
na základě usnesení Vlády ČR číslo 1074 ze dne 21. prosince 2015.
Letošního ročníku se zúčastní okolo 1 300 cvičících, z toho jsou necelé tři stovky ze zahraničních armád.
Účast potvrdilo 16 zemí (Belgie, Chorvatsko, Kanada, Estonsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Německo, Maďarsko, Litva, Lotyšsko,
Nizozemsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké).
Leteckou podporu budou vojákům poskytovat například české letouny L-159 ALCA, L-39 Albatros a JAS-39 Gripen, vrtulníky Mil Mi-24/35
a Mi-171, účast také přislíbily litevské L-39, německé PC-9, LearJet a Tornado, polské Su-22, maďarské JAS-39 a slovinské PC-9. Spojené
státy americké potvrdily zapojení vrtulníků AH-64 Apache a letounů B-1
a B-52, které budou působit ze základny ve Velké Británii. Palivo z amerického tankeru KC-135R budou doplňovat nejen německé stroje
Tornado, české a maďarské gripeny, ale právě i letoun B-1.
Stejně jako v loňském roce je cvičení plně v gesci Armády České republiky, řídícím prvkem je Velitelství Vzdušných sil. Komplexní logistické
zabezpečení budou poskytovat téměř všechny složky Armády ČR, koordinaci bude mít na starosti 22. základna vrtulníkového letectva
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Právě schopnost hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám je dalším
z hlavních cílů cvičení.

Premiéra na jedničku!
V sobotu 13. srpna bylo na zahradě
naší městské knihovny opět pěkně živo.
O rozruch se tentokrát postaral divadelní
soubor Quo Vadis, který využil sobotní
večer k premiéře své nové komedie.
Quo Vadis, jenž působí za podpory SVČ
Vítkov, můžeme již delší dobu potkávat
ve dvojím složení.
„Quo Vadis je parta čítající aktuálně
dvanáct členů. Není lehké se v takovémto počtu pravidelně scházet
a zkoušet, a proto v tomto složení
děláme převážně velká, celovečerní
představení. Už teď můžu prozradit,
že Virtuózem naše šňůra velkých her
rozhodně neskončila. Každopádně
jsme se jednou sešli ve třech a zkusili
si zahrát jen tak, sami pro sebe. Chytlo
nás to natolik, že jsme se pod Quo Vadis rozhodli rozjet ještě vedlejší projekt.
Součástí tohoto nápadu byla vlastně
i Pruhovaná Marry, která měla premiéru
právě před rokem v městské knihovně. Od té doby jsme ji hráli na mnoha
místech a měla docela úspěch, což nás
moc těšilo. A tak spatřila světlo světa
i nová hra Nikdy sám, která pojednává
o šílenství, přátelství a touhách dvou,
místy tří, přátel. Bylo nad slunce jasné,
že ani tato hra nemůže mít premiéru
nikde jinde, než právě na zahradě naši
oblíbené knihovny ve Vítkově“, dodává
autor scénářů a vedoucí souboru Michal
Škrobánek.
Herci Jan Suda, Daniel Janečka a Michal Škrobánek si premiéru užívali skutečně plnými doušky. „Dlouho jsme se
obávali, že nám nevyjde počasí. To bylo
nakonec skvělé a návštěvnost nás také
potěšila. Bylo velmi příjemné smát se
spolu s našimi diváky. S klukama jsme
se shodli, že nás nejvíce dostal dlouhý
potlesk vestoje na konci představení.
Právě diváci nám dodávají chuť a energii cokoli tvořit. Za to jsme neskutečně
vděční. Vážíme si podpory všech, kteří
stojí v pozadí a nechybí na žádném našem představení. Nebýt lidí, jako je Martina Šostá nebo Jana a Honza Duškovi,
bylo by nám těžko. Děkujeme jim a také
všem, kteří neváhali strávit sobotní večer v naší společnosti. Bylo krásné číst si vzkazy od diváků v našem deníčku, nebo později na našem
facebooku. Už teď se těšíme na další vystoupení“, uzavírá za soubor Michal.
A my jen
dodáváme, že náš
soubor by
se měl ve
Vítkově
představit
opět
na
podzim
a vy jste
srdečně
zváni.

A prázdniny jsou za námi

Jak už náš plán naznačoval, v letních měsících bylo v knihovně
a jejím okolí velmi rušno. Srpnové akce se vydařily, třebaže počasí
nám občas zhatilo plány. Například během turnaje Möllky pro děti
i dospělé jsme se museli před deštěm uchýlit do prostor knihovny
a sportovní klání o krásné ceny proběhlo tedy ve velkém sále v podkroví.

časí vychutnali na zahradě knihovny. Pevně doufáme, že můžeme
pány herce vzít za slovo a že se s nimi setkáme opět za rok při další
z jejich úsměvných komedií.
Skvělou tečku za prázdninovým programem v knihovně obstaralo
jazzové Trio Milana Vilče se solistkou Darinou Krygiel.

Stejně tak i koncert cimbálové muziky z Opavy jsme museli kvůli chladu přesunout pod střechu. Jelikož ale zájem posluchačů byl
mnohem větší, než je kapacita našeho sálu, využili jsme pro tuto
příležitost prostor kulturního domu. Mladí muzikanti byli šikovní
a vstřícní a tři hodiny všem utekly v příjemné atmosféře.
Zlatým hřebem pak bylo vystoupení divadelního spolku Quo Vadis.
Michal Škrobánek, Jan Suda a Daniel Janečka opět předvedli naprosto úžasnou autorskou komedii, kterou jsme si za příznivého po-

SVĚTLUŠKA V KNIHOVNĚ
ČTVRTÝM ROKEM

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

VÝPRODEJ
KNIH

VYŘAZENÝCH

V Městské knihovně ve Vítkově probíhá do 9. září
2016 výprodej vyřazených knih.
Výprodej se koná vždy v půjčovní době knihovny.
Cena 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na www.
vitkov.info. Seznam knih nebude v průběhu
výprodeje aktualizován.

A co nás čeká dál?
V září si pak dovolujeme pozvat všechny příznivce na setkání se
spisovatelkou a scénáristkou Irenou Obermannovou, autorkou např.
Deníku šílené manželky, V pěně, Lásky jako Řím, Tajné knihy, Vznášedla, Život je ples, Dopisů Kafkovi a dalších. Paní spisovatelka zavítá do našeho města v úterý 20. září, kdy v 16.00 hod. dojde za
její asistence ke slavnostnímu vyhlášení a předání cen výhercům
dětské čtenářské soutěže Lovci perel. V 18.00 hod. pak pro širokou veřejnost uvedeme autorské čtení Ireny Obermannové spojené
s besedou s touto zajímavou a výjimečnou spisovatelkou. Obě akce
proběhnou v reprezentačním sále městského úřadu.
V posledním týdnu měsíce září si vás všechny dovolujeme pozvat
na další přednášku paní Jany Molnárové. Tentokrát se s námi podělí
o informace o Santiniho stavbách, takže téma určitě více než zajímavé. Přednáška proběhne v úterý 27. září 2016.

Vážení čtenáři, chystáme
pro vás besedu s panem
MUDr. Janem Trachtou,
který byl jako chirurg vyslán
mezinárodní
organizací
Lékaři bez hranic na sedm
misí, převážně do oblastí,
kde probíhaly ozbrojené
konflikty. O své práci napsal
strhující vyprávění Tichý dech
– Zápisky českého lékaře
z Afriky a Haiti.
Beseda a autorské čtení
proběhnou 12. října 2016 od
17.30 hodin. Rezervace míst: knihovna (tel. 556 300 190, e-mail: knihovna@
vitkov.eu) nebo informační centrum (tel. 556 312 255, e-mail: inforcentrum@
vitkov.info).

Středisko volného času Vítkov, p. o.
hledá pro nově vznikající kroužek formule Cadetcar muže či
ženu
technicky založené, kteří podpoří technické vzdělávání dětí a mládeže.
V případě poskytnutí dotace možnost pracovního místa na 2-3 roky.
Pro bližší informace volejte na mob.: 605 551 136, Ing. Šárka Medunová,
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

OHLÉDNUTÍ ZA
UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM V
GYMNÁZIU
Vítkovské gymnázium patří mezi malé střední školy v naší oblasti,
ale i přesto se těm velkým může rovnat, alespoň bohatou nabídkou
aktivit i úspěchy svých studentů v nejrůznějších soutěžích.
Již tradičně se účastníme „Středoškolské odborné činnosti“,
v níž se nám podařilo letos získat tři první místa v okresním a dvě
v krajském kole. V ústředním kole 17. - 19. 6. 2016 Vít Mužík získal
6. místo (obor Historie, práce „Čarodějnický proces ve Vítkově,
1707 - 1714“) a David Machač 5. místo a cenu Přírodovědecké
fakulty UK (obor Geologie, geografie, práce „Život na Vítkovsku
v karbonských goniatitových zónách falcatus a gracilis“). Za zmínku
zde stojí také umístění Denise Dimitrova v krajském kole v Ostravě,
kde obdržel 4. místo (obor Tvorba učebních pomůcek, didaktická
technologie, práce „Demonstrace vlivu optického prostředí čočky na
její ohniskovou vzdálenost“).
David Machač uspěl také v celostátním kole „Biologické olympiády
kategorie A“, kde se umístil se na 14. místě z 36 účastníků (v krajském
kole byl na 1. místě) a za své dlouhodobé badatelské úspěchy navíc
obdržel také „Cenu Učené společnosti České republiky“.
Tým sextánů byl úspěšný v soutěži „Sapere - vědět, jak žít“, kdy se
v krajském kole umístil na 4. místě (v okresním kole se umístil na
1. místě, tým tercie na 4. místě).
Mezi další úspěchy patří 1. místo Jany Drnkové (kategorie
Gastronomie, práce „Jaké je stravování mladé generace?“) a 3.
místo Karolíny Štěpánové (kategorie Finance domácnosti, práce
„Život na dluh?“) v soutěži „Poradenství“, pořádané Slezskou
univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné.
Na 2. místě se umístil Vít Mužík v X. ročníku „Dějepisné soutěže
gymnázií“ Moravskoslezského kraje, pořádané Mendelovým
a Slezským gymnáziem ve spolupráci se Slezskou univerzitou
v Opavě. V krajském kole mezinárodní „Dějepisné soutěže gymnázií“
v Bohumíně se tým složený z Matěje Gebauera, Karla Makovického
a Kamily Scholasterové umístil na 8. místě.
Pro žáky i veřejnost jsme připravili několik přednášek v rámci cyklu
„Cogito ergo sum“ - Vít Mužík veřejnost seznamoval s tím, jak si
vytvořit vlastní rodokmen i s čarodějnickými procesy na Vítkovsku,
David Machač s životem v prvohorách na území Vítkovska, Mgr.
Milena Mačáková zavedla přítomné do hlubin buňky a Mgr. Miroslav
Bučánek se s přítomnými bavil o možném střetu civilizací. Uskutečnili
jsme také 1. ročník „Žákovské ekologické konference“ a 2. ročník
soutěže „Šifra Jana Ámose“ pro žáky 5. tříd a „O Kolumbovo vejce“
pro žáky 8. tříd.
Během školního roku se uskutečnila také řada exkurzí a zájezdů,
např. primáni se seznamovali s fungováním Městského úřadu ve
Vítkově, oktáva se podívala na průběh několika soudních líčení
okresního soudu v Opavě, studenti zhlédli balet „Popelka“ Sergeje
Prokofjeva v Divadle Antonína Dvořáka i divadelní hru „Ruská
zavařenina“ v Divadle Aréna v Ostravě.
Školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Heleny Kozlové několikrát
vystoupil pro veřejnost – např. tříkrálový koncert v domově pro

seniory, adventní koncert ve Vítkově, adventní koncert na zámku
v Hradci nad Moravicí, účast na festivalech „Vítkovské jaro“,
„PíseňFest“ v Odrách a „Vítkovský komín“.
Škola a naši studenti se zapojili také do několika projektů - tercie
se zúčastnila celoročního projektu „Extra třída“ (projekt „Negoogluj,
zasportuj!!!“ a obdržela částku 30.000,- Kč na nákup sportovního
vybavení), díky projektu „Grab the Reader“ obdržela škola sadu
anglických knih, tým Ekokomisařů z kvinty se zúčastnil celoročního
environmentálního projektu „CO2 liga“ - dostal se mezi 20 nejlepších
škol v České republice a zároveň obdržel ocenění za nejlepší
výsledky v okrese Opava. Septimánky Petra Švecová a Kamila
Scholasterová se zase s prací „Monitoring vybraného úseku vodního
toku Odra“ zúčastnily úspěšně 8. ročníku středoškolské konference
nazvané „Prezentace badatelských projektů EVVO“.
Mezi další vzdělávací aktivity patří opakovaná účast našich
studentů na seminářích pořádaných NIDV Olomouc v rámci projektu
„Akademická obec talentovaným“, účast na přednášce našeho
bývalého absolventa Ondřeje Žídka, nazvané „Od kritiky operátorů
k vysněné práci“, zapojení do vzdělávacího programu „Strom života“,
který využívá moderního způsobu výuky Edularp (z anglického
originálu Educational Live Action Role Playing = hraní rolí na živo),
ve kterém se pohybují hráči v rolích postav, což podporuje fantazii
účastníků a umožňuje se vžít do přidělených rolí.
Úspěšně na naší škole letos odmaturovala také celá třída oktáva,
která ve druhém pololetí absolvovala své poslední zvonění,
následně písemné zkoušky společné části a pak také ústní zkoušky
společné a profilové (školní) části maturit. 24. 5. 2016 v slavnostním
sále Městského úřadu ve Vítkově všichni maturanti převzali z rukou
ředitelky školy a představitelů města a okolních obcí maturitní
vysvědčení.
Věříme, že stejně úspěšní budou žáci gymnázia i v příštím roce, kdy
se k nám připojí noví primáni a kvintáni.
Blanka Váňová
ředitelka školy
KURZY PRO VEŘEJNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
1) Kurz jazyka anglického pro začátečníky, 42 hodin výuky od října
2016 do dubna 2017, cena 1890,2) Kurz jazyka německého pro začátečníky, 42 hodin výuky od října
do dubna, cena 1890,3) Kurz jazyka ruského pro začátečníky, 42 hodin výuky od října do
dubna, cena 1890,4) Kurz jazyka francouzského pro začátečníky, 42 hodin výuky od
října do dubna, cena 1890,5) Kurz psaní všemi deseti a základy administrativy, 42 hodin výuky
od října do dubna, cena 1890,6) Kurz přípravy k maturitní zkoušce z matematiky a k přijímacím
zkouškám na vysoké školy z matematiky, 42 hodin výuky od října do
dubna, cena 1890,7) Přípravné kurzy na mezinárodní jazykové zkoušky z jazyka
anglického, 42 hodin výuky od října do dubna, cena 1890,Přihlášky na kurzy jsou ke stažení na www. zsgvitkov.cz. Po vyplnění
je zasílejte na email: lenka.zychova@zsgvitkov.cz do 20. 9.2016.

LETNÍ TÁBOR V KAMENCE

Letní tábor Asociace TOM ČR Šlápoty Vítkov se konal v nádherném turistickém areálu v Kamence v termínu 7. 8. - 13. 8. 2016.
Tábor se zaměřením na pobyt v přírodě, tábornictví a turistiku byl tradičně doplněn o výuku sebeobrany a lukostřelbu. Pobytu se zúčastnilo
celkem 50 táborníků a odměnou pro organizátory z TOM ČR Vítkov bylo, že se dětem z tábora vůbec nechtělo. Velkým překvapením nejen
pro táborníky, ale i pro veřejnost z okolí včetně Vítkova, bylo promítání v letním kině přímo v turistickém areálu.
Na programu byla filmová pohádka Čertova skála v HD kvalitě a letní kino, které postavilo Městské kulturní středisko Fulnek, bylo úžasné.
Na promítání se sešlo 150 lidí z okolí a byl to krásný předposlední den tábora. Před pohádkou sehráli mladí táborníci pro veřejnost své
vlastní divadelní hry. Poslední den jsme věnovali výletu za pokladem, táboráku a stezce odvahy. Děkujeme všem účastníkům, vedoucím
a instruktorům a těšíme se na další léto.
Za Asociaci ČR Šlápoty Vítkov
Pavel Vaňásek

Vážení čtenáři, v minulém čísle Vítkovského zpravodaje jsme
přinesli informaci o úspěšném
vystoupení letošních maturantů
našeho gymnázia Davida Machače a Vítka Mužíka v celostátním kole Středoškolské odborné
činnosti. Dnes vám oba stručně
představují své práce, které se
úzce dotýkají naší oblasti a přinášejí velmi zajímavé nové poznatky.
Během podzimu budete mít příležitost seznámit se s výsledky
Vítkovy práce při jeho přednášce v Klokočově a David nám přiblíží své bádání v průběhu vlastivědné vycházky na konci září.
Oběma přejeme úspěšná studijní léta na Karlově univerzitě
v Praze, kam od října nastupují.

Čarodějnický proces ve Vítkově, 1707 –
1714

Práce odhaluje doposud nezmapovaný čarodějnický proces ve
městě Vítkově, který se odehrával pod patronací zdejšího městského
soudu v letech 1707 – 1714, a tím se případ řadí k poslední vlně
městského soudnictví, kdy Vítkov disponoval právem hrdelním,
jehož odkaz lze zaznamenat i v podobě existence šibenice, která
stála na mírném svahu nedaleko za městem poblíž cesty směrem
k Odrám.
Při tvorbě práce a při odhalování zákoutí čarodějnického procesu
jsem vycházel z primárních zdrojů, tedy z archivních materiálů
nacházejících se v Zemském archivu v Opavě. Konkrétně to
byl materiál týkající se sporu o finance mezi Františkem Karlem
Wipplarem z Ušic a Františkem Josefem, svobodným pánem
z Eiselburgu. Pře se vedla o náklady spojené s procesem, který
byl veden proti Evě Černínové z Klokočova. Ta byla obviněna
z čarodějnictví a po celých 7 let držena ve vítkovském vězení. Mj.
se podařilo nalézt zmínky o tomto vězení a rovněž byla odhalena
existence mučírny přímo ve městě. S tím se pojí skutečnost, že
sama Černínová byla ve Vítkově nejméně čtyřikrát podrobena právu
útrpnému, jehož uskutečnění se ujal kat pravděpodobně zapůjčený
z nejbližších měst. V úvahu nejvíce připadá možnost zapůjčení
kata z Opavy. Zpráva o nákladech procesu nám podává svědectví
i o intenzitě užitého mučení.
Tento případ je dokladem existence honů na čarodějnice i v této
oblasti. Dokonce bylo během pátrání nalezeno jméno další obviněné
z čarodějnictví, která byla ovšem souzená v Hradci nad Moravicí.
Spojitost těchto případů podtrhuje masovost procesů, protože se
vycházelo z principu, že musí působit více spojenců ďáblových na
daném místě.
Díky odhaleným skutečnostem se nám nabízí zcela unikátní pohled
na historii města Vítkova. Mnoho archivních materiálů, které se
k městu vztahovaly, bylo zničeno v závěru druhé světové války,
kdy rovněž značná část náměstí lehla popelem. Z těchto důvodů
nám při snaze o odhalování historie oblasti nezbývá nic jiného než
se obracet na předválečné regionální autory či na archivní zdroje,
které se dochovaly mimo město. To je i případ Evy Černínové, kdy
se alespoň částečně podařilo zrekonstruovat její příběh jen díky
záznamům dochovaným v Zemském archivu v Opavě.
Těší mne, že práce může obohatit dosavadní povědomí o historii
města ze zcela jiné perspektivy a rovněž i skutečnost, že byl odhalen
další případ, který může doplnit problematiku čarodějnických
procesů ve Slezsku a na Severní Moravě.
Vít Mužík

Vítkovsko v období karbonu

Ve své práci jsem se zabýval studiem biodiverzity v mořském
ekosystému již dávno zaniklého oceánu Paleotethys, který zaplavoval

území dnešního Vítkovska v období karbonu, asi před 330 miliony
let. V této době se naše území nacházelo na kontinentálním šelfu,
tedy v blízkosti pobřeží, jež bylo v oblasti Ostravska. Odtud se do
moře vlévaly vodní toky, které unášely bahno a organické částice.
Když se tento materiál usadil na mořském dně, tak pohřbil uhynulé
organismy. Postupem času se z bahna na dně vytvořila břidlice
a ta v sobě uchovala zkamenělé ostatky dávných obyvatel, kteří
měli velmi zajímavé strategie přežití. Ne vždy se ale zachová každý
organismus, ovšem mohou po něm zůstat zkamenělé stopy, tzv.
ichnofosilie. Díky nim můžeme prozkoumat strukturu pradávného
mořského dna, ale také klimatické podmínky na pevnině. V této
době vládli mořím goniatiti, což byli hlavonožci se spirálně stočenou
schránkou. Díky rychlému vývoji těchto živočichů nacházíme
v různě starých vrstvách i jejich různé složení. Vrstvy nesou název
podle nejvíce zastoupeného druhu. V práci se zabývám vrstvami
s označením falcatus a gracilis. Vrstva falcatus je pojmenována podle
goniatita Arnsbergites falcatus a vrstva gracilis podle Arnsbergites
gracilis. Tyto dvě vrstvy jsou staré 329 – 328 mil. let, přičemž vrstva
falcatus je starší a gracilis mladší. Při průzkumu mně nejvíce zajímaly
fosilie goniatitů, mlžů, loděnek a ichnofosilie. Z fosilního záznamu
goniatitů je velmi zajímavý obrovský velikostní rozdíl mezi výše
zmíněnými druhy. Schránka druhu Arnsbergites falcatus dosahuje
velikosti okolo 6 cm, zatímco Arnsbergites gracilis málokdy dosáhne
velikosti 1 cm. Tento rozdíl může poukazovat na prudký výkyv
globální teploty, což je možné, jelikož v období karbonu probíhala
jedna z nejdelších dob ledových. Z mlžů je nejčastěji zastoupen rod
Posidonia. Tento rod má zároveň velmi zajímavou ekologii, a to život
jako pseudoplankton, což znamená, že živočichové žili přichyceni
na plovoucích kusech rostlin a dokázali se tak velmi účinně globálně
šířit. Tímto je velmi známá Posidonia becherii. Velkou vzácností se
při mém průzkumu vrstvy gracilis stal nález mlže Chaenocardiola sp.,
který by mohl být i dosud nepopsaným druhem. Nejhodnotnějšími
fosiliemi pro mne byly ichnofosilie. Aby se mohla stopa v bahně
na mořském dně zachovat, bylo třeba speciálních podmínek,
a to hlavně rychlé překrytí stopy novými usazeninami. Z toho lze
usuzovat , že vrstvy horniny obsahující ichnofosilie, musely vznikat
rychle a masivně. To znamená, že se do moře dostalo více bahna
z rozvodněných řek, což bylo nejspíš způsobeno většími srážkami
na pevnině. Původci ichnofosilií se nedochovali, jelikož šlo nejčastěji
o červy a vzhledem k jejich měkkým tělům je fosilizace mizivá. Ale
díky stopám zjistíme, kde žili, čím a jak se živili a díky tomu je
můžeme připodobnit současným živočichům.
Z Vítkovska pochází mnoho světově významných nálezů, např.
nejstarší belemnoidní hlavonožec na světě Culmoteuthis moravicus,
dále množství nových druhů goniatitů a mlžů, a rovněž jediné
nálezy karbonských žralokovitých paryb na Moravě. Ale kdo ví, co
ještě dalšího čeká na objevení v okolí Vítkova – města břidlice.
David Machač

Letní prázdniny se SVČ Vítkov
SVČ Vítkov, p. o. se již od zimních měsíců
připravovalo na letní prázdninovou činnost.
Připravili jsme jak pobytové tábory, které
byly pro děti z celé republiky, tak příměstské
tábory, které využily děti z Vítkova
a nejbližšího okolí. Ve spolupráci ZŠ Březová
jsme poprvé v Březové uskutečnili pro tamní
děti příměstský tábor.
V letošním roce se ukázalo, že je
o prázdninovou činnost čím dál tím větší
zájem z řad rodičů, a proto nás mrzí, že
jsme nemohli uspokojit všechny zájemce.
Každý tábor měl svůj tematický program,
výlety, celotáborové hry, noční hry, atd. Děti
se projížděly na koních, viděly ukázku práce
dobrovolných hasičů, pozorovaly noční
oblohu hvězdářským dalekohledem, sjížděly
řeku Lužnici v jižních Čechách na kánoích
i raftech, lezly pod vedením instruktorů po
venkovní pětimetrové lezecké stěně, hledaly
poklady, prožily spoustu dalších sportovních a jiných aktivit. Společně se SVČ Vítkov strávilo letošní prázdniny 136 dětí a mladých lidí.

Vítkovská lávka 2016 opět bodovala!

Vítkovská lávka pod taktovkou Střediska volného času Vítkov, p. o.
letos slavila kulaté 5. výročí.
Termín akce se tentokrát přesunul na poslední červencovou sobotu,
což se vyplatilo, kromě malého letního deštíku nám bylo počasí
nakloněno. Návštěvnost zase stoupla, možná k tomu přispělo i to,
že jsme tentokrát dávali ID pásku i dětem, které neplatily, takže se
nám návštěvnost vyšplhala na 1575 osob.
Velké množství soutěžících v přejezdech přes lávku na trakařích
a kolech nás nutilo k urychlení celé soutěže, abychom nemuseli
posouvat vystoupení Verony, na kterou již čekal dav fanoušků. Ta
jako první v historii Vítkovské lávky zvedla návštěvníky ze židlí dřív
než v podvečer, což nás samozřejmě jako pořadatele velmi těšilo.
Letos nás překvapila dravost a soutěživost účastníků, kteří se
vzájemně hecovali a dopisovali do startovacích listin na poslední
chvíli.
Po vystoupení Verony následovaly soutěže družstev, do kterých
se letos přihlásili Šutři, Italobrothers, Zelenáči a Bacardi. Boj byl
strhující, družstva zápolila ve třech disciplínách – štafeta, plavba na
lehátku
a kyblíkárna. Bavili se úplně všichni,
soutěžící i přihlížející. První místo obsadili Zelenáči, o druhé a třetí

místo se dělili Italobrothers a Bacardi,
kteří si po domluvě rozdělili férově
ceny pro druhé a třetí místo - soudky
piva a poukázky na autokosmetiku.
První družstvo si vysoutěžilo celou
pečenou kýtu a putovní pohár. Všem
gratulujeme!
Vítkovská lávka, to nejsou jen
soutěže, ale také zábava. Pro děti
byl připraven bohatý program s
klauny, mini krosem, lukostřelbou,
sumo zápasem, skákacím hradem a
různými dalšími soutěžemi. Během
dne ještě vystoupila kromě Verony
kapela Ahard a zpěvačka Tanja, od
osmé hodiny večerní si pak mohli
návštěvníci zatančit na známé hity a
písničky na přání.
Pátý ročník Vítkovské lávky je za
námi a přípravy dalšího ročníku
začaly před dvěma měsíci podpisem
smlouvy s agenturou September,
která zastupuje slovenskou zpěvačku Kristínu. Kdy tedy bude příští
Lávka…5. 8. 2017!
Za pořadatele
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ

MILAN MILLER
Ratibořská 50, Opava

Příjem a výdej nejlépe ve středu
od 12.00 do 18.00 hodin.
Dotazy mezi 18.00 až 21.00 hodinou
na tel. číslo: 553 628 936, e-mail:
milan.miller@seznam.cz

NABÍDKA KROUŽKŮ SVČ VÍTKOV
NA ROK 2016-2017

Prázdniny skončily a začíná nový školní rok. „V novém školním roce máme pro děti přichystáno 41 zájmových kroužků pro zhruba 450 dětí.
Máme pro děti i nové kroužky, a to Propagační výtvarnictví a grafika ve Vítkově a Sportovní kroužek v Březové. Pokud se nám podaří získat
šikovného tatínka či dědečka, kterého by bavilo kutilství, otevřeme kroužek formule Cadetcar.
Nabídka zájmových kroužků vedených SVČ je opravdu široká, děti i rodiče mají z čeho vybírat. Přejeme všem dětem do nového školního
roku hodně úspěchů a dobré nálady!
Šárka Medunová, Věroslava Dubová,
Název kroužku

věk

termín

čas

5 - 7 let

pátek

16:00-17:30

Florbal starší chlapci

12 - 15 let

středa

14:00-15:30

*

Florbal mladší chlapci

8 - 10 let

pátek

14:00-15:30

*

Florbal děvčata

8 -12 let

čtvrtek

14:00-15:30

*

Stolní tenis

9 - 18 let

úterý

16:30-18:00

Sokolovna - tělocvična

Rybářský

9 - 15 let

čtvrtek

15:00-16:30

SVČ - klubovna

Střelecký

8 - 15 let

středa

14:00-15:30

Sokolovna - tělocvična

Lukostřelba

8 - 15 let

úterý

15:00-16:30

Sokolovna - těloc.,střelnice

Gymnastika

6 - 12 let

úterý

14:00-15:00

Sokolovna - tělocvična

Badminton I.

7 - 10 let

pondělí

13:30-15:00

Sokolovna - tělocvična

Badminton II.

10 - 15 let

pondělí

15:00-16:30

Sokolovna - tělocvična

Badminton III.

10 - 15 let

pátek

14:00-15:30

Sokolovna - tělocvična

Taneční - Mixed dance

8 - 10 let

středa

15:00-16:30

Sokolovna - malý sál

Klub KaMeRa

8 - 18 let

středa

14:00-16:00

SVČ - počítačová učebna

Keramika

7 - 19 let

středa

14:30-16:00

SVČ - keramická dílna

Malý výtvarník

5 - 7 let

čtvrtek

15:00 - 16:30

SVČ - klubovna výtvarné výchovy

Divadelní I.

15 - 22 let

sobota

15:00 - 17:00

SVČ - klubovna

Divadelní II. - Quo Vadis

12 - 22 let

sobota

10:00-12:00

SVČ - klubovna

Práce s fimo hmotou, enkaustika, výroba šperků

9 - 15 let

pátek

14:00-16:30

SVČ - klubovna výtvarné výchovy

Keramika Větřkovice

6 - 10 let

úterý

13:00-14:30

ZŠ Větřkovice

Line dance

7 - 15 let

pátek

14.00-15:30

Sokolovna - malý sál

Lezení na umělé stěně I.

7 - 15 let

*

15:30-17:00

ZŠaG - malá tělocvična

Mažoretky mladší

6 - 8 let

po, čtv

16:30-17:30

ZŠaG - malá tělocvična

Mažoretky střední

8 - 15 let

po, čtvr.

17:30-19:00

ZŠaG - malá tělocvična

Mladí hasiči I.

6 - 15 let

pondělí

16:00-18:00

ZŠaG - velká tělocvična

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

pondělí

16:00-18:00

ZŠaG - velká tělocvična

Karate

6 - 12 let

pátek

15:30-17:00

Sokolovna - tělocvična

Počítačový zábavný

6 - 15 let

pondělí

14:00-15:30

SVČ - klubovna počítač.

Programování

8 - 15 let

pondělí

15:45-17:15

SVČ - klubovna počítač.

Free running

Malý Sporťák

místo
Tělocvična bývalá ZŠ Opavská

14 - 23 let

stř.,pá

14:00-16:30

ZŠaG - velká tělocvična, sokolovna

Divadelní I. Březová

6 -10 let

středa

12:30-13:30

ZŠ Březová

Divadelní II. Březová

10-15 let

středa

12:30-13:30

ZŠ Březová

Sportovky I. Březová

6 - 10 let

pátek

13:00-15:00

ZŠ Březová

Sportovky II. Březová

10 - 15 let

pátek

13:00-15:00

ZŠ Březová

Chytrá hlavička Březová

8 - 15 let

úterý

13:00-14.00

ZŠ Březová

Taneční Melč

8 - 15 let

čvrtek

13:30-14:15

ZŠ Melč

Vybíjená Melč

8 - 15 let

neděle

16:00-17:00

ZŠ Melč

Automodelářský

7 - 15 let

pátek

14.00 - 15:30

SVČ autodráha

Basketbal

8 - 10 let

čtvrtek

16.00-17:30

Sokolovna - tělocvična

Přírodovědný

7 - 15 let

úterý

14:00-15:30

SVČ - klubovna počítač.

Propagač. výtvarnictví/grafika

12 - 18 let

úterý

15:30-17:00

SVČ - klubovna počítač.

* bude upřesněno později

Vítkovský komín - II. ročník

Open air festival Vítkovský komín má za sebou 2. ročník a jeho
organizátoři by chtěli s velkým potěšením poděkovat všem, kteří se
na jeho realizaci podíleli.
Vedle dlouhé řady „bezejmenných“ a pro diváky často „neviditelných“,
ale pro nás naprosto nepostradatelných dobrovolníků chceme
vyslovit svůj velký dík také společnostem inSPORTline, PLUGO
s.r.o. a JOHNNY SERVIS, gastro partnerům Labužník Opava, bar
Na Půlce a P.S: café a organizacím Město Vítkov, TS Vítkov a ZŠ
a gymnázium Vítkov.
Druhý ročník nabídl atraktivní line-up, který dokázal přitáhnout
zhruba o 150 posluchačů více než vloni. Akci tak celkem navštívilo
přibližně 650 osob. Také jim všem patří náš dík, protože právě
návštěvníci a jejich zpětná vazba jsou naším hnacím motorem.
Kdo přišel, ten mohl vidět a hlavně slyšet 8 interpretů v čele
s kapelou BUTY, která letos slaví 30 let na české hudební scéně.
Než však Radek Pastrňák a spol. přišli na řadu, užili jsme si
působivé vystoupení téměř třicetičlenného pěveckého sboru žáků
ZŠaG VÍTKOV pod taktovkou paní učitelky Heleny Kozlové. Po
něm následovala skvělá jazzová hodinka s uskupením JAN KAVKA
TRIO, ve kterém působí vítkovský Jirka Bučánek.
Následovala naše historicky první zahraniční návštěva – američtí
sympaťáci LIVINGSTONE, kteří se na letošní léto přestěhovali z Las
Vegas do Evropy. Kořeny některých jejich členů sahají až do České
republiky a do Řecka.
Milovníci blues rocku pak zpozorněli při hodinovém setu brněnských
TOM JEGR & GANG. Tahle kapela má za sebou mimo jiné také
„předskakování“ před světovými legendami DEEP PURPLE nebo
SLADE, a i když dorazili jen ve třech, tak energie z pódia jen sálala.
Obrovský ohlas měla pražská kapela THE SNUFF, která na
Vítkovském komínu získala mnoho nových fanoušků. Kapela hrající
tvrdší rock s prvky metalu vystoupila doslova pár dnů před naším
festivalem také na monstrózním polském festivalu – Woodstock, jehož
návštěvnost dosahuje neuvěřitelných 750 tisíc diváků. V konkurenci
cca 700 kapel vyhráli THE SNUFF soutěž, která je katapultovala
na hlavní stage tohoto festivalu, kde rozehřívali publikum kapelám
jako APOCALYPTICA, BRING ME THE HORIZON, LACUNA
COIL, DRAGONFORCE, LIVING COLOUR nebo zpěvačce TARJE
TURUNEN.

Zklidnění a velkou hudební pohodu přinesli opavští KOFE-IN, kteří
jsou ve Vítkově velmi oblíbeni z několika důvodů. Mají zde mnoho
přátel a spolužáků a frontman kapely Jan Kunze je výraznou
osobností na opavské a regionální kulturní scéně.
Ve 22.00 hodin se pak na pódiu objevily dlouho očekávané BUTY,
jejichž devadesátiminutové vystoupení však přineslo protichůdná
hodnocení, a zdá se, že nejlepší roky už má kapela bohužel za
sebou. Přesto se jednalo o prozatím nejznámější kapelu, kterou náš
festival kdy přivítal, a věříme, že pro mnoho návštěvníků to byl ten
pravý vrchol.
Kdo to nezabalil, mohl si užít ještě závěrečný taneční set krnovského
DJ MUFLONA, který celý festival nejen otevřel, ale okolo druhé
hodiny noční také uzavřel.
Celý, více než 14 hodin trvající, hudební maraton pro nás stejně jako
vloni moderoval Tomáš Nawar, který má také část svých kořenů ve
Vítkově, byť dnes ho častěji potkáte v Brně nebo jej můžete slyšet
na vlnách pražského Rádia 1.
Také jemu a všem našim podporovatelům a partnerům ještě jednou
děkujeme.
Několik ohlasů na závěr:
„Ještě jednou děkujeme moc za krásnej zážitek a přijetí a všechno,
moc si toho vážíme a doufáme, že se brzo někde potkáme.“ LIVINGSTONE
„Ahoj kluci. Od nás k vám jede velká pochvala.“ – THE SNUFF
„Vzpomínáme na Vás v nejlepším. Díky za vše, užili jsme si každou
minutu na Vítkovským komíně. Máte super festival a přejeme, ať se
daří v něm pokračovat.“ – TOM JEGR & GANG
„Moc děkujeme za koncert. Hrálo se nám skvěle a nemůžeme si
vynachválit zázemí stanu, které jste pro nás a další muzikanty
zařídili. Věříme, že se koncert všem líbil.“ – BUTY
„Akce byla super! Klobouk dolů před celou organizací.“ – PĚVECKÝ
SBOR ZŠaG VÍTKOV
„Předem musím poděkovat za výbornou spolupráci. Tenhle areál se
mi zdá na tuhle akci dokonalý! A celkové zajištění akce, naprosto
špičkové! Spousta pořadatelů festivalu by se od Vás mohla učit. Rád
se zúčastním i VK No3.“ – TONDA BERGER, festivalový zvukař
„Celkový dojem z komínu 1A. Jste frajeři!“ – JIRKA MIKULA,
festivalový fotograf
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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 pozice:
Operátor výroby

Manažer/referent nákupu

Náplň práce:
Náplň práce:
• vizuální kontrola výlisků, ruční opracování výlisků (pilníčkem, • zajišťování, řízení a vyhodnocování dodavatelů
• komplexní zajištění smluvního ujednání vybraných dodavatelů
nožem, vzduchovou pistolí), lisování, balení výlisků
• zajišťování nákupu režijního materiálu a služeb
• řešení reklamací s dodavateli
Požadujeme:
• zajišťování objednávek dílů na konsignační sklad
• schopnost a možnost pracovat v nepřetržitém provozu
• komunikace s dodavateli v anglickém jazyce
• dobrou pracovní morálku a zájem pracovat
Nabízíme:
• práci na Pracovní smlouvu
• náborový příspěvek ve výši 5 000,- Kč, příplatky a
mzdové zvýhodnění plynoucí z nepřetržitého provozu,
motivační odměny, prémie, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele

Požadujeme:
• úplné střední vzdělání
• aktivní znalost AJ
• pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
• organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost,
spolehlivost, smysl pro pořádek, časová flexibilita
• výhodou – praxe v oblasti nákupu nebo na pozici s obdobnou
náplní práce
• ŘP skup. B

Účetní

Mistr nástrojárny

Náplň práce, okruh činností:
• účtování a veškerá evidence v oblasti tuzemských
materiálových faktur
• účtování pokladních transakcí
• zpracování agendy v oblasti drobného dlouhodobého
neodpisovaného majetku (účtování, inventury)
• zpracování a kontrola podkladů pro INTRASTAT
• kontrola správného oběhu zpracovávaných účetních dokladů

Náplň práce, okruh činností:
• odpovědnost za plnění plánu a termínu výrobních zakázek
• řízení práce zaměstnanců nástrojárny (cca 40 zaměstnanců)
• spolupráce s ostatními odbornými útvary společnosti

Požadujeme:
• US vzdělání ekonomického směru
• výhodou - praxe na pozici účetní ve výrobní společnosti
• znalost účetní legislativy a legislativy v oblasti DPH
• pečlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost,
odolnost vůči stresu, časovou flexibilitu
• pokročilá znalost MS Office, ŘP sk. B

Požadujeme:
• USO vzdělání strojírenského nebo technického směru
• praxe minimálně 2 roky v oblasti řízení lidí a organizace práce
ve strojírenském průmyslu
• znalost čtení výkresové a technologické dokumentace
• dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti, umění
jednat s lidmi
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost,
spolehlivost, smysl pro pořádek, časová flexibilita
• pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
• ŘP sk. B

Nabízíme:
• jednosměnný pracovní režim
• mzda dle dohody, měsíční prémie a další motivační odměny
Pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou a zaměstnanecké výhody
a rodičovskou dovolenou

Nabízíme:
• jednosměnný pracovní režim

Všechny pozice jsou pro místo výkonu práce BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU kde nabízíme:
 důkladné odborné zaučení a další odborný růst v české stabilní společnosti
 mzda dle dohody, měsíční prémie a další odměny dle mimořádných výkonů
 zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti chřipce a další
výhody dle konkrétní pracovní pozice
 kontaktní osoba pro poskytnutí bližších informací: Jana Haubeltová, 556 317 324, haubeltova@linaset.cz

Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace

TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
14. srpna se na stadioně ve
Vítkově konal letní turnaj fotbalových přípravek. Kromě
Vítkova se turnaje zúčastnily
přípravky Dolního Benešova,
Brušperku, Fulneku, Oldřišova a Březové. Kluci z vítkovské přípravky startovali
ve více minitýmech! Ve dvou
kategoriích tak hrálo celkem
osm minitýmů. V kategorii
starších přípravek zvítězila
vítkovská Barcelona ve složení: Soukup, Hučík J., Hučík Š., Šustr, Horvát, Faldýn.
Ani druhý vítkovský tým Real
nezklamal, když odsadil třetí
příčku.
V mladší kategorii zvítězil tým
z Dolního Benešova. Naši
nejmladší fotbalisté startovali
ve spojeném týmu společně
s kluky z Březové a obsadili
solidní druhé místo. Škoda, že těch nejmladších chlapců není víc, aby mohli startovat samostatně. Všichni zájemci školního věku jsou vítání!
Tréninky jsou pravidelně v pondělí a ve středu v 16:45.
Turnaj proběhl za příznivého počasí v pohodové a přátelské atmosféře. Akce byla organizována ve spolupráci se SVČ Vítkov. Všem organizátorům a pořadatelům patří dík.
Leoš Zouhar

Přidejte se k největší
zaměstnanecké pojišťovně
Přestupní termín pro změnu
zdravotní pojišťovny platí
od 1. července do 30. září, mezi našimi spokojenými
pojištěnci vás přivítáme od 1. ledna následujícího roku.
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme
V}YÊFHQH{}}OÆNDŦLD}]GUDYRWQLFNÚPL]DŦÊ]HQÊPLSRFHOÆá5
-VPHRWHYŦHQLSURYxHFKQ\NGRVWRMÊ]HMPÆQD
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VSRXVWX]DMÊPDYÚFKD}YÚKRGQÚFKERQXVƀSURFHORX
YDxLURGLQX
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www.zpmvcr.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 30. 9.

V KNIHOVNĚ ZAZÁŘÍ SVĚTLUŠKA
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 2016
vždy v půjčovní době knihovny.

do 9. 9.

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

3. 9.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Start od 6.00 hod.
Trasy: 10 – 50 km.

4. 9.
17.00 hod.

ŽALOZPĚV
Akustická hudba z Vysočiny
Kaple sv. Josefa v Prostředním Dvoře.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit
na obnovu kaple.

14. 9.
16.00 hod.

CYKLISTICKÉ TRASY A CYKLOSTEZKY NA
VÍTKOVSKU
Veřejné projednání studie
Sál Městského úřadu ve Vítkově.

KALENDÁŘ AKCÍ
16. – 22. 9.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Pátek – Ať je nás vidět
20.00 – 21.00 hod. – vítkovské náměstí
Informace o bezpečném pohybu chodců.
Sobota – Na dopravní hřiště vlakem
Výlet vlakem na Dětské dopravní hřiště v Odrách.
Určeno pro předškoláky a jejich rodiče.
Cena: 25 Kč dospělí, děti zdarma
Přihlášky v IC Vítkov.
Neděle – Na koni i pěšky
Pěší výlet do hřebčína v Klokočově. Prohlídka
farmy, jízda na koních nebo konibusem, možnost
nákupu sýrů.
Přihlášky v IC Vítkov.
Pondělí – Pěšky za sportem
Den otevřených dveří v posilovně. Podmínkou pro
vstup je dopravit se na místo pěšky, nebo na
kole.
Úterý – Forenzní značení jízdních kol
Ochrana jízdních kol před zcizením. Nutno se
předem objednat www.vitkov.info, nebo na tel.
čísle 556 312 277.
Středa – Sbírka „Kola pro Afriku“
Darujte kolo, náhradní díly na kolo nebo
cyklonářadí. Tato sbírka podporuje gambijské děti
na jejich cestě za vzděláním.
Čtvrtek – Den bez aut „24 hodin na kole nebo
pěšky“. Nechejte tento den své auto doma a
využijte pro cestu do práce nebo do školy
hromadné dopravní prostředky, kola nebo chůzi.
Všichni, kdo tuto skvělou myšlenku podpoříte,
zaregistrujte své ujeté nebo ušlé kilometry na
www.vitkov.info.

17. 9.
16.45 hod.

STADION EMILA ZÁTOPKA
Umístění pamětní desky na objekt stadionu.

20. 9.
14.30 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce turnaj v lukostřelbě na venkovní střelnici vedle sokolovny.
Účastníci se zároveň mohou přihlásit do
lukostřeleckého kroužku, který bude probíhat
každé úterý od 14.30 hod. na střelnici a za
nepříznivého počasí v sokolovně.

20. 9.
16.00 hod.

20. 9.
16.00 hod.

KRESLENÍ NA ASFALT
Můžete nám svými výtvory hezky vyzdobit okolí
i terasu SVČ. S sebou si přineste barevné křídy.
Zahrada SVČ Vítkov.
IRENA OBERMANNOVÁ
Lovci perel – předávání ocenění.
Sál Městského úřadu ve Vítkově. Vstup zdarma.

18.00 hod.

Autorské čtení Ireny Obermannové s besedou.
Sál Městského úřadu ve Vítkově.
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru MěÚ
Vítkov.

23. 9.
15.00 hod.

ZÁVODĚNÍ NA AUTODRÁZE PRO KLUKY A
DĚVČATA
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské závody.
Autíčka obdržíte k zapůjčení u nás. Zároveň se
můžete přihlásit do automodelářského zájmového
kroužku, který bude každý pátek od 14.00 hod.

24. 9.
8.00 – 12.00 h.

ZA PLOTEM
Vyhlášení výsledků letních soutěží – Rozkvetlé
okno, Voda v zahradách, Marmeládové pokušení
Ochutnávky marmelád, minijarmark (bylinky,
bylinkové čaje, med, textilní hračky, drátované
výrobky, pojízdná kavárna, koření, dřevěné
náčiní…), tombola řemesel pro děti (řemeslné
dílničky)
Náměstí Jana Zajíce.

25. 9.
9.00 hod.

VLASTIVĚDNÝ VÝLET – GEOLOGIE
Přihlášky v IC Vítkov.

27. 9.
17.00 hod.

SANTINIHO STAVBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Přednáška Jany Molnárové o putování za
Santiniho stavbami. Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

28. 9.
14.00 hod.

POHÁDKOVÝ HRAD
Rytířský turnaj o meč sv. Václava, prohlídka
hradu s průvodcem, Loupežnická pohádka, hry
pro děti, historická střelnice (luk, kuše).
Zřícenina hradu Vikštejn.

1. 10.

DEN ZDRAVÍ
Kulturní dům Vítkov.

5. 10.
17.00 hod.

VÍTKOV A JEHO OKOLÍ
Zahájení výstavy obrazů Dany Hrabovské
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň.

12. 10.
17.30 hod.

BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ
S MUDR. TRACHTOU
Městská knihovna ve Vítkově

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
Připravujeme pro děti podzimní prázdniny od 26. 10. – 27. 10. 2016.
Bližší informace o programu dostanou děti ve škole na letáčku
a také budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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