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Vystoupej na svůj vrchol

Fórum zdravého města

Malé ohlédnutí v čase
Svůj dnešní příspěvek bych uvedl poděkováním. Na začátku
dubna se o dvou sobotách zapojilo několik desítek občanů Vítkova
a místních částí do velmi prospěšné akce pod názvem „Ukliďme
Česko“. Ti ve svém volnu, kdy mohli dělat tolik jiných věcí, vyrazili
do okolní přírody, aby ji zbavili odpadků. Ještě jednou velký dík.

Musím se ještě vrátit ke dvěma významným událostem, které se
odehrály v posledních dnech měsíce března. V úterý 27. 3. se Vítkov
stal prvním městem, ve kterém se uskutečnilo výjezdní zasedání
Rady Moravskoslezského kraje.
Nejdříve proběhlo v reprezentačním sále městského úřadu zasedání
rady kraje, poté bylo na programu společné jednání s radními
a vedením města Vítkova. Diskutovali jsme o tématech v kompetenci
kraje, která jsou pro naše město důležitá. Jednalo se především
o dopravu, školství a zdravotnictví, ale i další.

Potom jsme se přesunuli na Františkův Dvůr, kde proběhlo setkání
krajských radních se starosty opavského okresu. Na něm jsme byli
informováni nejen o významných investicích v našem okrese, ale
i o dalších záležitostech, které se týkaly přítomných představitelů
obcí a měst. Samozřejmě, že pak následovala diskuze. Tím však
program ještě nekončil. Na pátou hodinu byli pozváni zástupci
spolků a organizací, které působí na Vítkovsku.
Na závěr bych ocitoval pár řádků z oﬁciálních stránek
Moravskoslezského kraje:
„Velkým benefitem výjezdů krajské rady je možnost setkat se
s představiteli obcí regionu, osobně probrat nejrůznější témata

od místních úspěchů až k problémům, se kterými se obce
potýkají a se kterými bychom mohli pomoci. Během diskuzí
mohou vzniknout nápady či podněty, které by jen z emailové
komunikace třeba nevyplynuly,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák
a dodal, že vždy vítá příležitost osobně prezentovat konkrétní
plánované aktivity kraje.

„Vedení kraje má zájem na rovnoměrném rozvoji regionu. Bylo
by velkou chybou směřovat pozornost a finance pouze do
aglomerace. Investujeme i do okrajových částí kraje tak, aby
se u nás lidem dobře žilo, v našem kraji zůstávali a cítili se tu
dobře. Jak s oblibou říkám, okraje kraje nesmí zůstat na okraji,“
řekl náměstek hejtmana pro investice Jaroslav Kania.
Následujícího dne navštívil Vítkovsko i naše město ministr
spravedlnosti Robert Pelikán. Po návštěvě Moravského Berouna
a Budišova nad Budišovkou navštívil v Čermné ve Slezsku pobočku
vítkovského Střediska volného času, kde jsou poskytovány sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Prohlédl si také místní
ubytovnu. Pak se na radnici setkal s vedením našeho města.
Poté jeho kroky směřovaly do nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež TUNNEL v kulturním domě. Z Vítkova pak odcestoval do
Bohumína. Tato návštěva sice přispěla k medializaci našeho města,
ale především měl pan ministr možnost seznámit se alespoň letmo
s problémy, kterými žije ten výše zmiňovaný okraj kraje…

Pavel Smolka
starosta města

Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou zprávy z jednání rady ze 3. 4. 2018. Zprávy
z dalších jednání budou z důvodu redakční uzávěrky až v příštím
čísle zpravodaje.
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč o.p.s.
Děcko, Nový Jičín, na dopravu dětí se zdravotním postižením do
školy.
V souvislosti s opravou komunikace Budišovská bylo rozhodnuto,
že v prostorách tzv. „zálivu“ u Lidlu bude vybudována autobusová
zastávka, neboť stávající na náměstí nevyhovuje současným
požadavkům. Rada schválila na základě výběrového řízení ﬁrmu,
která zastávku vybuduje. V případě získání dotace bude k přechodu
do Lidlu osazen semafor.
Další schválená veřejná zakázka se týkala výběru společnosti, která
provede výměnu oken na domě Opavská č. 21 ve Vítkově.
Byly vyhlášeny dva záměry na pronájem nebytových prostor
k podnikání, a to v domě č. 132 v Opavské ulici, kde je k dispozici
45 metrů čtverečních, a v domě č. 21 v Opavské ulici je prostor
o velikosti 23 metrů čtverečních.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Zubní lékařská péče ve Vítkově
účelem provozování ordinací lékařům, kteří si již na vlastní náklady
pořídí vybavení.
Moje vize do budoucna je taková, že by bylo vhodné z celého objektu
vybudovat jakousi polikliniku a pokusit se přilákat další lékaře.
Nejedná se pouze o stomatology, ale také další profese, které ve
Vítkově chybí.
A co každého asi nejvíce zajímá, je termín. Odpověď není
jednoduchá. Projekt by mohl být hotový do konce prázdnin, pak
ještě samotná realizace a následné vybavení. Budu rád, když vše
bude fungovat od ledna 2019. Ač děláme, co můžeme, dříve se to
asi nepodaří.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Zdravotnictví je v dnešní době zpravidla privátní, není tomu jinak
ani ve Vítkově. Jako občan chápu, že se lidé obracejí na zástupce
města s tím, jak dále postupovat, když v našem městě chybí některé
lékařské ordinace. Mezi nečastěji vyhledávané patří praktičtí
a zubní lékaři. Mám za to, že praktické lékaře ve Vítkově máme
a pracují velice dobře. Horší situace je však se zubaři. V minulém
roce skončili tři z celkem pěti zubních lékařů. Abychom tuto
neutěšenou situaci řešili, opakovaně jsem již v loňském roce jednal
se dvěma stomatology, kteří by měli zájem v našem městě mít svou
ordinaci, ale vyvstal problém s prostorami.
Město Vítkov vlastní budovu ve Vodní ulici, kde byla v minulosti
lékárna, posléze v části optika a prodejna textilu. Dnes je polovina
této budovy prázdná. Společně s těmito lékaři jsem budovu prošel
a dospěli jsme k závěru, že prostory by jim vyhovovaly. Projevili
zájem mít dvě stomatologické ordinace a dále prostory pro dentální
hygienu a zubní chirurgii. Ve stejné době také projevila zájem
dětská lékařka o prostory pro svou ordinaci. Po prohlídce prostor
s projektantem je reálné tyto požadavky uspokojit.
V minulém měsíci proběhlo nabídkové řízení na výběr projektanta,
se kterým je již sepsaná smlouva, podle níž připraví projekt nejen
na vybudování ordinací, ale také na energetické úspory objektu
v souvislosti s výměnou oken a možností zateplení objektu. Jakmile
bude zpracován projekt včetně realizační dokumentace a podkladů
pro dotaci na energetické úspory, bude podána žádost o dotaci
a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Projekt a realizace
stavby budou hrazeny z prostředků města. Na projekt jsou již
vyčleněny peníze v rozpočtu. Poté bude prostor předán do nájmu za

Dopravní omezení na Odersku pro
měsíce květen – srpen 2018
1) Informace k uzavírce silnice: Z důvodu stavby nového mostu
v blízkosti železničního přejezdu Odry směr Jakubčovice nad
Odrou, bude uzavřen úsek silnice č. II/441 od křižovatky na
Tošovice a Vítovku po křižovatku silnice II/441 se silnicí do Oder,
(kolem Optimitu). Objízdná trasa bude vedena městem Odry
kolem autobusového nádraží. Silnice bude uzavřena do 3. srpna
2018.
2) Současně probíhá ve stejném termínu oprava povrchu silnice
č. II/441 - Odry - Jakubčovice nad Odrou při částečném omezení
provozu. Doprava je vedena po polovině vozovky a řízena
světelným signalizačním zařízením.

Aktualizovaný harmonogram prací
- rekonstrukce silnice II/442 Budišovská, Oderská
Vzhledem k nestálému počasí může v průběhu stavby docházet
k úpravám harmonogramu. Na www.vitkov.info jsou zveřejňovány aktualizované informace a mapy. Děkujeme za pochopení.
Částečná uzavírka v souvislosti s výměnou vodovodu
Oderská od 26. 3. do 25. 5. 2018
• v úseku od křižovatky Švermova po komunikaci Úvozní (vždy
po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného
signalizačního zařízení
Částečná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Budišovská od 26. 3. do 31. 7. 2018
• oprava propustku v úseku cca 50m pod železničním přejezdem
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného
signalizačního zařízení
Budišovská od 23. 4. do 30. 6. 2018
• oprava opěrné zdi v úseku křižovatky Budišovská - Wolkerova
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného
signalizačního zařízení
• v době uzavření Budišovské ulice v souvislosti s výměnou vodovodu bude světelné signalizační zařízení umístěno i na komunikaci
Wolkerova
Oderská od 2. 5. do 29. 7. 2018
• výměna silničních obrub a vpustí v úseku od Švermovy ulice po konec obce (po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci dopravního
zařízení a značení podle vzorového schématu (B3 TP 66)
Oderská od 2. 5. do 31. 8. 2018
• oprava opěrné zdi „u mlýna“
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci světelného
signalizačního zařízení
Budišovská od 1. 7. do 29. 7. 2018
• výměna silničních obrub a vpustí v úseku od železničního přejezdu po náměstí, resp. po křižovatku s Oderskou ul. (po 50m)
• objízdná trasa vedena po polovině vozovky za pomoci dopravního zařízení a značení podle vzorového schématu (B3 TP 66)
Úplná uzavírka v souvislosti s výměnou vodovodu
Budišovská od 19. 4. do 31. 5. 2018
• od zálivu autobusové zastávky po náměstí, resp. po křižovatku
s Oderskou ulicí
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice a Vítkov, totéž v opačném směru
• bude umožněn vjezd a výjezd vozidlům ze všech ramen přilehlých
komunikací
Lidická od 3. 5. do 31. 5. 2018
• v úseku křižovatky s Oderskou ulicí
• průjezd Oderskou a Opavskou ulicí bude zachován za pomoci dopravního zařízení a značení
• objízdná trasa vedena po Husově a Vodní ulici, totéž v opačném
směru
Úvozní od 1. 4. do 25. 5. 2018 - v době nezbytně nutné při podélných výkopech v Oderské ul.
• v úseku křižovatky s Oderskou ulicí
• průjezd Oderskou ulicí bude zachován
• objízdná trasa vedena po Husově, Bezručově, Skřivánčím poli
a Hřbitovní ulici, totéž v opačném směru

Úplná uzavírka v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Oderská, Úvozní od 27. 7. do 14. 8. 2018
• frézování povrchu + pokládka nového povrchu vozovky v úseku
od komunikace Švermova po konec obce
• objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t mimo BUS přes obec Heřmánky, Heřmanice, Kaménka, Vítkov, totéž v opačném směru za pomoci
dopravního zařízení a značení
• objízdná trasa pro vozidla do 7,5t včetně BUS přes místní část
Klokočov, totéž v opačném směru
• objízdná trasa pro Úvozní ulici vedena po Husově, Bezručově,
Skřivánčím poli a Hřbitovní ulici, totéž v opačném směru
• po ukončení frézování bude umožněn příjezd k nemovitostem,
mimo vyznačené úseky pracovních míst pro pokládku nového povrchu vozovky
Budišovská od 15. 8. do 16. 8. 2018
• frézování povrchu v úseku od železničního přejezdu po náměstí,
resp. po křižovatku s Oderskou ulicí
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Vítkov, totéž v opačném směru
• podél náměstí včetně úseku křižovatky s Oderskou bude frézování
probíhat se zachováním provozu, vjezd do prostoru náměstí, tedy
parkoviště, bude umožněn
• mimo označená pracovní místa pro frézování bude příjezd k jednotlivým nemovitostem umožněn
Budišovská od 17. 8. do 22. 8. 2018
• recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky
v úseku od železničního přejezdu po vjezd k autodopravcům (Hutník, Šindelář)
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice a Vítkov, totéž v opačném směru
• mimo označené pracovní místo pro recyklaci a nový povrch, tedy
od vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář) po křižovatku s Oderskou ulicí, bude provoz zachován
Budišovská od 23. 8. 2018 do 30. 8. 2018
• recyklace podloží vozovky + pokládka nového povrchu vozovky
v úseku od vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář) po křižovatku
s Oderskou ulicí
• objízdná trasa vedena přes Nové Těchanovice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Vítkov, totéž v opačném směru
• mimo označená pracovní místa pro recyklaci a nový povrch, tedy
od železničního přejezdu ke vjezdu k autodopravcům (Hutník, Šindelář), bude provoz zachován
• v době uzavření vjezdu na náměstí bude zřízen vjezd nový, a to
ze silnice Opavská (bezprostředně u křižovatky s Oderskou ulicí)
Částečná uzavírka v souvislosti s rekonstrukci silnice
Oderská dne 16. 8. 2018
• frézování v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru po Oderskou ulici
• objízdná trasa vždy po polovině vozovky, provoz řízen způsobilou
a dostatečně poučenou osobou
Oderská od 31. 8. do 1. 9. 2018
• pokládka nového povrchu vozovky v prostoru křižovatky Budišovská – Oderská a dále v úseku cca 80m od této křižovatky ve směru
po Oderskou ulici
• objízdná trasa vždy po polovině vozovky, provoz řízen světelným signalizačním zařízením
Obecné informace:
1. Do všech úseků uzavírek se v odůvodněných případech umožní
bezpečný příjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.
2. Do všech úseků uzavírek bude umožněn příjezd vozidlům zásobo-

vání pouze k jednotlivým provozovnám, ojediněle v odůvodněných
případech, vždy po dohodě se staviteli. To platí i pro zvýšenou frekvenci vozidel zásobování LIDLU v nočních hodinách (20:00 - 06:00 hod.)
V ostatních případech nebude vjezd umožněn, to se týká i vozidel
uživatelů nemovitostí, kterých se stavba dotkne. Pro tyto případy se ponechá možnost parkování na všech parkovištích města.
3. Přístup k jednotlivým nemovitostem dotčených stavbou bude zachován.
4. Technické služby Vítkov zajistí a veřejnosti v dostatečném předstihu oznámí způsob vývozu odpadů z popelových nádob a kontejnerů.
5. Po dobu úplných uzavírek bude zastávka autobusu Vítkov, náměstí (u Lidlu), linka č. 900236 přemístěna na autobusové stanoviště (nádraží) v Opavské ulici.
Kontaktní osoby:
Zhotovitel stavby výměny vodovodu: LXM Group a.s., Malostranská 579, 742 42 Šenov u Nového Jičína, stavbyvedoucí Kamil Juřica tel. 734 314 946.
Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice: STABAG a.s. o.z. Morava,
oblast Sever, Krnovská 136, 747 07 Opava-Jaktař, stavbyvedoucí
Radovan Kroča, tel. 602 537 405.

placená inzerce

Pracovník silničního správního úřadu při MěÚ ve Vítkově Jiří Grigier, tel. 553 312 245.
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Děkujeme
paní Onderkové, paní Prokšové, paní L. Krausové a slečně
K. Krausové za chobotničky pro nedonošené děti. Děkujeme i dalším
ženám, které zhotovené chobotničky už samy předaly do porodnic.

placená inzerce

CZECH POINT – ZMĚNA

Chodili jste si pro výpisy z Czech Pointu do
vítkovského informačního centra?
Od 1. května dochází ke změně a služba bude poskytována
v jiných prostorách Městského úřadu ve Vítkově:
- budova č. 7, kancelář č. 103 – matrika (přízemí),
- budova č. 4, kancelář č. 301 – obecní živnostenský úřad
(2. patro).
Otevírací doba
Kancelář č. 103 – matrika
Pondělí a středa: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 14.00 hod.
Pátek: 8.00 – 11.30 hod.
Kancelář č. 301 – obecní živnostenský úřad
Pondělí a středa: 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 11.30 hod.
Ve Vítkově je služba Czech Pointu poskytována také Českou
poštou.

Letní otevírací doba IC Vítkov

S blížící se letní turistickou sezonou rozšiřujeme otevírací dobu
vítkovského informačního centra.
Od 1. května do 30. září bude informační centrum otevřeno také
v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. V době svátků je IC uzavřeno.

Městská policie v březnu 2018
K vystřízlivění na PZS Opava byl 9. března dodán 41letý muž z Vítkova. Strážníci byli toho dne krátce před devátou hodinou večerní
přivoláni k muži, ležícímu na chodníku v Opavské ulici. Strážníci po
příjezdu na místo zjistili, že muž je zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky a není schopen vlastní chůze ani verbální komunikace. Strážníci muže zvedli ze země a vyzvali jej, aby je následoval do služebního vozidla. Po několika marných výzvách museli
strážníci použít donucovací prostředky a z důvodu napadání strážníků byla přiložena i pouta. Po provedení nezbytných úkonů byl muž,
kterému bylo naměřeno 2,158 promile alkoholu v dechu, převezen
na PZS Opava. Nyní se bude zodpovídat z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaném neuposlechnutím výzvy úřední osoby,
za který mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 10.000
Kč nebo do výše 15.000 Kč při opakovaném přestupku. Kolem půl
dvanácté hodiny noční 9. března byli strážníci přivoláni do jednoho
z domů v Husově ulici, kde docházelo k rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou. Strážníci na místě zjistili, že oznámení
o rušení nočního klidu se zakládá na pravdě a věc vyřešili s 27letým
uživatelem bytu pohovorem a uložením pokuty příkazem na místě
pro přestupek proti veřejnému pořádku.
Přestupkem proti veřejnému pořádku, spáchaným vzbuzením veřejného pohoršení a neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu
její pravomoci, se bude zabývat správní orgán, kam bylo postoupeno jednání 69letého muže z Heřmánek. Dotyčný 14. března kolem
desáté hodiny dopoledne v prostorách bufetu v Opavské ulici spal
na stole, na podnět obsluhy nehodlal odejít a svým pohoršujícím

chováním narušoval pokojný stav v provozovně. Přivolaní strážníci
muže probrali a zjistili, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. Jelikož se dotyčný odmítl podrobit dechové zkoušce na
množství alkoholu v dechu, nehodlal uposlechnout výzvy strážníka
a hrozilo, že ve svém jednání bude pokračovat, byl později převezen k vystřízlivění na PZS Opava. Muži v případě uznání viny hrozí
u správního orgánu pokuta až do výše 10.000 Kč nebo do výše
15.000 Kč při opakovaných přestupcích.
15. března byla hlídka MP Vítkov ve dvou případech přivolána do
jedné z provozoven v Opavské ulici, kde došlo kolem půl čtvrté odpoledne a poté v půl osmé večer ke krádežím zboží. V prvém případě se jednalo o krádež několika druhů zboží v celkové hodnotě
380 Kč, kdy se 65letý muž pokusil zboží pronést přes pokladní zónu
bez zaplacení, kde byl zadržen ostrahou prodejny. Ve druhém případě došlo ke krádeži šampónu v hodnotě 60 Kč. I přes skutečnost,
že pachateli druhé krádeže se podařilo z prodejny utéct i s odcizeným zbožím, pomocí kamerových záznamů byl jako přestupce
zjištěn 16letý mladík z Vítkova. V prvém případě byla věc postoupena správnímu orgánu, kde muži za krádež zboží hrozí pokuta až
do výše 50.000 Kč, nebo 70.000 Kč při opakovaném přestupku. Ve
druhém případě byla věc postoupena Policii ČR pro trestní minulost
pachatele krádeže.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Rada města Vítkova Způsoby a termíny plateb daně
z nemovitých věcí za rok 2018
vyhlašuje záměry:
Na úhradu daně z nemovitosti za rok 2018 je čas do konce května.
• na pronájem nebytových prostor k podnikání v části
budovy Opavská 21 Vítkov na p.č. 24 v k.ú. Vítkov
o velikosti 23,64 m2.
Možnost pronájmu od 01.06.2018.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
Opavská 21 ve Vítkově do 12 hodin 14.05.2018 na podatelně
Městském úřadu Vítkov, odbor služeb, ing. Kuboň Zdeněk, kde
je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).
• na pronájem nebytových prostor k podnikání v části
budovy Opavská 132 Vítkov na p.č. 2068 v k.ú. Vítkov
o velikosti 45,84 m2.
Možnost pronájmu od 01.07.2018.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
Opavská 132 ve Vítkově do 12 hodin 14.05.2018 na podatelně
Městském úřadu Vítkov, odbor služeb, ing. Kuboň Zdeněk, kde
je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556312240).
Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města ve
Vítkově na základě předložených písemných návrhů na schůzi
15.5.2018.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis hlavního 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
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

Finanční úřad vám stejně jako každoročně v předstihu zašle složenku s výší daně.
Když vám vyjde daň vyšší než pět tisíc, můžete si platbu rozdělit.
První polovina je splatná do konce května, druhá do konce listopadu
2018.
Další variantou je platit daň přes SIPO. Oznámení o placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO byste museli ﬁnančnímu
úřadu odevzdat do konce ledna 2018. Součástí oznámení musí
být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO. Pokud jste
oznámení odevzdali později, budete přes SIPO platit až v roce 2019.
Jestli chcete platit daň přes SIPO na více ﬁnančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z krajských ﬁnančních úřadů zvlášť.
V dalším roce už nové oznámení podávat nemusíte, platby budou
automaticky pokračovat, dokud je nezrušíte. Jestli jste tedy oznámení o platbě přes SIPO podali už dřív, je to vyřízené.
Novinkou od roku 2017 je, že nemusíte čekat na složenku, ale můžete si nechat kompletní údaje o výši a placení daně z nemovitých věcí
poslat e-mailem. I k této službě se ale musíte registrovat, nejpozději do patnáctého března daného roku: stačí místně příslušnému
ﬁnančnímu úřadu odevzdat Žádost ve věci zasílání údajů pro placení
daně z nemovitých věcí e-mailem.
Jestliže platíte daň z nemovitosti u více ﬁnančních úřadů, musíte
opět podat žádost na každý zvlášť. Na stejném tiskopisu jde oznámit
změnu e-mailové adresy i službu ukončit. Když jste žádost podali po
15. březnu 2018, aktivuje se služba až v dalším daňovém období,
tedy roce 2019.
Bankovní účty ﬁnančních úřadů pro placení daní najdete na: http://
www.ﬁnancnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/bankovni_
ucty_2018_Priloha_6.pdf

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA VÍTKOVA
V sobotu dopoledne 24. března 2018 se v reprezentačním sále
naší radnice sešlo plno lidí - dětí, rodičů, babiček a dědečků
a dalších příbuzných. Není divu, neboť se zde konalo slavnostní
uvítání nových občánků města Vítkova. Tentokrát jsme přivítali
šest děvčátek a osm chlapců.
Děvčata z 2.B ZŠ a gymnázia Vítkov si pod vedením paní učitelky
Mgr. Dany Štenclové připravila pro miminka velmi pěkné hudební
vystoupení. Slavnostní projev přednesla paní Šárka Petrtýlová,
tajemnice Městského úřadu Vítkov. A zatímco si právě přivítaní
občánci užívali svou chvilku v kolébce, jejich rodiče se zapsali do
pamětní knihy města, vyslechli si gratulace a převzali také dárky.
Tuto akci město Vítkov pořádá podle počtu narozených dětí
a zájmu ze strany jejich rodičů třikrát do roka, a to vždy v předem
určenou sobotu dopoledne, obřad trvá přibližně 20 minut.
A proto, milí rodiče, máte-li o tuto akci zájem, sdělte to prosím
osobně paní matrikářce Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, přízemí, kancelář č. 103. Pro účely evidence budete
požádáni o jméno, příjmení a datum narození dítěte, vaše jméno,
příjmení a kontaktní adresu, na kterou vám bude v dostatečném
předstihu zaslána pozvánka s datem a hodinou konání slavnosti.
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

LHOTKA U VÍTKOVA
SE OPĚT ZAPOJILA DO
ÚKLIDU!
Se zhruba 70 obyvateli patříme mezi menší příměstkou část, avšak
počtem akcí během celého roku a počtem dobrovolnických hodin při
zvelebování naší obce se určitě řadíme na přední místo.

Také celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme se letos zúčastnili
v sobotu 7. 4. již počtvrté, a že bylo co sbírat! Raritou letošního roku
je lednice, sporák, koberce, stavební odpad z vybourané koupelny
a jinak zcela tradičně plechovky, krabičky cigaret a spousta sáčků
a papírů z nedaleké skládky v Nových Těchanovicích.
Letošní úklidová akce byla pro nás trošku jiná. Získali jsme dotaci
z programu Malý leader pro Opavu, ze které jsme si nakoupili síť na
volejbal a nohejbal, fotbalový a volejbalový míč, odměny pro děti,
maso na guláš a chléb. Příprava na akci Ukliďme Česko tedy začala
pro nás již v pátek, kdy jsme si uvařili vynikající guláš, který jsme po
náročném úklidu Lhotky a jejího okolí společně snědli.
Akce Ukliďme Česko nebývá v běžném roce u nás první akcí,
tradičně začínáme lednovým sáňkováním, pak uklízíme po zimě,
následuje stavění máje, smažení vajec, akce pro děti na začátek
a konec prázdnin, šipky, kuželky, Mikuláš a na závěr roku silvestrovský
přípitek pod vánočním stromečkem na našem pomyslném malém
náměstíčku. Téměř všichni „Lhoťáci“ se do těchto akcí zapojují, byť

Jak probíhá oprava historické
budovy vítkovského kina?
Na tuto velmi jednoduchou otázku bude hledat odpověď paní
Hana Pavelková z opavského pracoviště Národního památkového ústavu, která naváže na již uskutečněnou přednášku
profesora Zdeňka Jiráska o moderních dějinách Vítkovska.
Zmíněná odbornice na památkovou péči přednese ve čtvrtek
31. května 2018 v Městské knihovně ve Vítkově přednášku
s názvem Záchrana kulturních památek na Vítkovsku. Zaměří
se nejen na průběh oprav vítkovského kina, ale také na nekonečný příběh chátrajících lázní Jánských koupelí. Zazní, proč
je památková ochrana důležitá, jak vypadá práce památkářů
a s čím se musí ochránce památek potýkat. Na všechny návštěvníky se budou těšit přednášející Hana Pavelková a pořadatel přednášky Radek Huška v 16.30 hodin v Městské
knihovně ve Vítkově. Pro posluchače bude připraveno drobné
občerstvení a dobrá nálada.
Radek Huška

ne vždy se všem podaří dorazit, ale to je pochopitelné… No posuďte
sami, ve Lhotce to prostě žije!
Za obyvatele Lhotky Šárka Medunová a Pavla Průchová
Foto: Lucie Průchová

Knihovna Vítkov
získaných podnětů, názorů a připomínek ke zlepšení činnosti
knihovny. Jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou a ukazují nám,
kterým směrem se ubírat ke zkvalitnění našich služeb.
Vyhodnocení a graﬁcké zpracování výsledků průzkumu si můžete
prohlédnout na www.knihovna.vitkov.info

NOVÝ WEB KNIHOVNY SE LÍBÍ
V letošním roce jsme poprvé přihlásili nové webové stránky knihovny
do soutěže knihovnických webů „Biblioweb 2018“. A nový web
knihovny se líbil. Sice jsme neskončili na stupních vítězů, ale vedli
jsme si velmi dobře. Skončili jsme na pěkném 9. místě.
Toto umístění nás velmi těší, protože naše práce na webových
stránkách se ukázala jako přínosná především pro vás – naše
čtenáře. V příštím roce bychom se rádi nejen posunuli na ještě
vyšší příčky, ale především přinášeli pro vás aktuální a přehledné
informace o dění v knihovně. Budeme proto rádi za vaše podněty
a nápady na vylepšení stávajících webových stránek knihovny.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
TOMÁŠE BALEJI
V úvodu minulého měsíce jsme uspořádali akci, která pro nás byla
svým charakterem nová. Žádná přednáška, žádný seminář, žádný
koncert. Bylo to vykročení novým směrem – proběhlo zahájení
výstavy fotograﬁí vítkovského rodáka Tomáše Baleji staršího. Mezi
vystavovanými snímky byly záběry přírody, města, „momentky“
i aranžované fotograﬁe a portréty. Snímky černobílé i barevné.
Úžasnou atmosféru čtvrtečního podvečera pomohla naladit
i hudba, kromě jazzového saxofonu Martina Šrubaře i vlastní tvorba
brněnského studenta Jana Šímy. Ten si pak s Tomášem Balejou
zazpíval i dvě písně známé a nezapomenutelné skupiny The Beatles.
Jak mi jistě všichni příchozí dají za pravdu, těšit se bylo opravdu
z čeho. Člověk se mohl kochat pohledem, měl co poslouchat,
a v neposlední řadě i co dobrého ochutnat. Moc děkujeme Tomáši
Balejovi za vzornou přípravu akce. Pro zájemce o zhlédnutí máme
dobrou zprávu: v půjčovní době bude možno výstavu navštívit v sále
naší knihovny až do konce měsíce května. Vřele doporučujeme.

NOC S ANDERSENEM
Páteční noc ze 6. na 7. dubna byla v naší knihovně opět nocí
kouzelnou, pohádkovou. Deset děvčátek, pilných čtenářek, se
zúčastnilo osmého ročníku akce Noc s Andersenem. Program
byl pestrý a holčičky úžasné. Četlo se, vyrábělo, povídalo, hrálo,
soutěžilo, luštilo a hádalo, vše zakončila noční cesta za pokladem.
Na návštěvu přišel i čtyřnohý host, pejsek Ben se svou majitelkou
Jitkou Vašicovou. Oběma touto cestou velmi děkujeme za jejich
vstřícnost a ochotu, díky níž se děti mohly více vcítit do překrásného
příběhu z knihy Pět minut před večeří.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

se službami Městské knihovny
ve Vítkově – výsledky

Dotazníkové šetření probíhalo od 1. února do 31. března 2018
a zapojilo se do něj 96 respondentů (81 žen a 15 mužů). Jejich
průměrný věk byl 44 let.
Respondenti odpovídali na otázky týkající se návštěvnosti knihovny,
výběru knih a časopisů, spokojenosti se službami knihovny apod.
Děkujeme všem, kteří se do našeho průzkumu zapojili a věnovali
čas vyplnění dotazníku.
Velmi nás těší pozitivní výsledky průzkumu. Vážíme si všech

O činnosti osadního výboru
v Jelenicích v uplynulém
roce
V březnu proběhla společná schůzka vedení města a zástupců
jednotlivých osadních výborů, na které se neformálně diskutovalo o našich aktivitách. Během loňského roku jsme v Jelenicích zorganizovali celou řadu zajímavých akcí. Jaro jsme přivítali 3. května májovou zábavou pro naše občany a jejich přátele,
kterou spoluorganizoval ČČK. O měsíc později jsme se sešli
na jarním grilování s pálením čarodějnic. Na začátek listopadu
jsme společně s SDH Jelenice připravili karmašovou zábavu.
V předvánočním čase bývá naše činnost bohatší – hned zkraje
prosince jsme uspořádali „Mikulášskou nadílku“ pro každou rodinu v obci, posléze opět společně s SDH Jelenice jsme rozsvěcovali vánoční strom, nachystali občerstvení a vánoční balíčky
pro děti.
Kromě nejrůznějších aktivit jsme zakoupili do kuchyně našeho
kulturního domu elektrický sporák.
Podobné akce chystáme pro naše spoluobčany i pro letošní rok.
Libor Pauler
předseda osadního výboru

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem
… to neplatí pro Klokočov
V dubnu totiž bylo ve vsi živo hned od prvních dnů.
První dubnový víkend pořádala TJ Klokočov IV. ročník Mezinárodního
turnaje v boxu žen. České reprezentantky Alena Navrátilová, dvojčata
Poledníkovy, Jana Prokešová a Lenka Bernardová vyhrály turnaj
a porazily zahraniční soupeřky z Polska, Slovenska a Maďarska.
Nejsledovanějším zápasem bylo utkání Elišky Cihlářové a Nathálie
Axmannové, soupeřek z klokočovského oddílu a hlavně výborných
kamarádek. Děvčata jsou výkonově a zkušenostmi každá zatím
jinde, ale boj je boj, ve kterém vyhrála zkušenější Eliška Cihlářová.
Té se zápas započítává jako příprava na květnové mistrovství
republiky v Prostějově, kde určitě není bez šance.

V pondělí se konala v místní sokolovně veřejná schůze, kde se
hodnotilo plnění požadavků z minulých let a byly probrány veškeré
záležitosti, které občany pálí. Městu jsme poděkovali za provedené
opravy, za výměnu osvětlení a za opravu hřbitovní zdi, která by už
v den, kdy vyjde zpravodaj, měla být dokončena. A všichni se
těšíme a doufáme, že přání námi vyslovená na další období, budou
vyslyšena a budou učiněny kroky, aby v rámci daných možností byla
plněna.
Čeká nás nejkrásnější měsíc v roce – máj, kdy bychom rádi postavili
májku. 28. 4. proběhlo osmé kolo ligy boxu severomoravské oblasti.
Na 14. 5. chystáme výroční schůzi TJ Klokočov a následující víkend
19. 5. bude probíhat dobrovolné sekání, při kterém se snažíme
zvelebit příkopy a travnaté či náletové plochy podél hlavní cesty. 23.
června opět pořádáme Den Klokočova, tak už konáme přípravné
kroky, aby se vyvedl. Takže se nenudíme. Pokud budete mít cestu
kolem, zastavte se na našich akcích, vychutnejte si krásnou okolní
přírodu na kole či pěšky. V Klokočově je co vidět.
Šárka Petrtýlová

NOVÁ TECHNIKA
PRO TS VÍTKOV
Chcete se podívat, jak se rodí mladé boxerky, jak žijí a co je k boxu
přivedlo? Chcete poznat z blízka člověka, který boxem žije na 100%
a ukázat život a přírodu v Klokočově i z jiného úhlu? Můžete 12.
května sledovat na ČT1 pořad Náš venkov, kde je vše Českou
televizí zachyceno.
Hned za týden proběhla akce Ukliďme Klokočov, kterou jsme kvůli
boxu o týden posunuli. Na všechny světové strany se od sokolovny
rozběhly či rozjely skupinky s rukavicemi a pytli. Fungovaly skvělé
spojky, které vlastními auty svážely odpad až z čermenského
a vítkovského katastru. Lidí se sešlo asi čtyřicet a hodně rodičů
vzalo s sebou děti, takže pracovní víkend pro ně měl i výchovný
dosah. Všichni urputně pracovali a odměnou bylo malé opékání
buřtů, pro děti pitíčko a pro dospělé chlazené pivo. Byl to nádherný
den, počasí vyšlo a příroda kolem Klokočova, byť i s odpadky,
překrásná. Poseděli jsme na zahrádce a za chvíli začaly hučet
motorky, které postupně zaplnily parkoviště před obchodem. Byly
tam opravdu výstavní kousky. Ona to byla naše klokočovská „Moto
banda“, která se po úklidu dala do gala a vyrážela na motorkářský
výlet do Radslavic.

Technické služby města Vítkova se starají o údržbu a čistotu
města. Postupně dochází k obnově vozového parku. K zajištění
celoroční údržby a čistoty byl pořízen nový malotraktor s výbavou pro odklízení sněhu, posyp a solení chodníků a komunikací
v zimním období, zametání chodníků v průběhu celého roku,
údržbě městského parku a zeleně, převozu materiálu apod.

Město Vítkov jako zřizovatel poskytlo investiční příspěvek na
koupi malotraktoru v hodnotě 800.000 Kč.
Moravskoslezský kraj poskytnul Technickým službám Vítkov
dotaci z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč na „Technické
dovybavení komunální techniky k zajištění údržby města
Vítkova“. Konkrétně se jedná o vlečku za traktor, radlici a válečkový posyp.
Technické služby města Vítkova doﬁnancovaly technické dovybavení v částce 49.000 Kč.

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY
ATELIÉR FANTAZIE 2018
Na konci března, těsně před Velikonocemi,
pořádala naše škola pro obory Kadeřník

a Kosmetička v Dělnickém domě v Odrách
další ročník kreativní soutěže mladých
studentů s názvem Ateliér fantazie.
Družstva, ve složení kadeřnice, kosmetička
a modelka, měla na zvolené téma vytvořit
účes, líčení a kostým. Letošní témata
Glamour, Star Wars, Pápěří a Eliška má ráda
divočinu, nabízela opravdu kreativní vyžití
a výsledky svědčily o tom, že se jich soutěžící
nezalekli. Mnohé přihlížející zaujaly nápadité
výtvory a mladistvá šikovnost. V letošním
roce se klání zúčastnila nejen družstva ze
škol Moravskoslezského kraje, ale dorazila
také škola z Přerova a ze slovenského
Dolného Kubína. První místo letos zůstalo
v Odrách, získalo ho družstvo ve složení:
kadeřník Jan Nohel, kosmetička Veronika
Maléřová a modelka Tereza Drdová
s tématem Hvězdných válek.
Soutěž končila prezentací jednotlivých
výkonů a byla přehlídkou tvořivosti
a kreativity. Reportáž z ní můžete zhlédnout
v archivu TV Polar - pořadu Študuj u nás.
Všem účinkujícím děkujeme nejen za účast,
ale i za výborné výkony.

Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

VÝTVARNÁ A PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL A
ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIA Z VÍTKOVA A OKOLÍ

Tradiční soutěžní klání se odehrálo v tělocvičně 22. března. Tématem
výtvarných prací se letos stal PRAVĚK, a tak se celé dopoledne
odehrávalo v prehistorické atmosféře. Na úvod vystoupily členky
tanečního kroužku s bojovým tancem Haka haka za doprovodu

našich skvělých „bongocero“ Honzy a Štefana. Ti se usadili
u jeskyně v koutě tělocvičny a hrou na bonga vyplňovali tichá místa
v programu a každého soutěžícího odměnili originálním rytmickým
tušem.
V průběhu pěveckých vystoupení běhali na projekčním plátně
dinosauři a někteří se dokonce treﬁli do toho správného rytmu. Ze
stěn tělocvičny to vše sledovali různí tvorové a netvorové, které
vytvořily v rámci výtvarných a pracovních činností děti z naší školy.
Zatímco se v tělocvičně zpívalo, v učebnách probíhala výtvarná
soutěž. Děti kreslily dinosaury, mamuty, pralidi, pokoušely se o akční
pravěké fresky a vyškrabávaly do břidlicové destičky svůj vlastní
archeologický nález.
Porota měla opět velmi těžký úkol, protože výkony soutěžících jsou
rok od roku lepší. Vítězové jednotlivých kategorií nakonec přece jen
vybráni byli a odnesli si diplomy a drobné ceny.
Soutěžní práce jsou ke zhlédnutí ve výstavním prostoru u Komerční
banky.
Děkujeme porotě za skvěle odvedenou práci, soutěžícím a jejich
doprovodu za reprezentaci svých škol a sponzorům za podporu,
kterou nám již mnoho let poskytují. Těšíme se na nové výzvy
v příštím roce.

MOBILNÍ ROZHLAS PODLE GDPR - VÝZVA K SOUHLASU
Jak jste již určitě zaznamenali, od května dochází ke zpřísnění podmínek uchovávání osobních údajů. Toto nařízení Evropské unie
vejde v platnost od 25. května 2018. Týkat se bude také využívání Mobilního rozhlasu.
Ti z vás, kteří se přihlásili k odebírání zpráv přes internet, již do svých e-mailů či SMS zprávou obdrželi informace o tom, jak vyslovit
souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud jste se však zaregistrovali papírově, musíte nám váš souhlas vyjádřit opět podpisem
příslušných dokumentů. Bez vašeho souhlasu nebude možné vám od 25. května 2018 zasílat žádné informace o dění ve městě.
Formuláře pro vyjádření souhlasu budou dostupné na webu města a na podatelně městského úřadu. V případě, že si nebude vědět
rady, prosím, kontaktujte Jana Duška na telefonu 556 312 256.
Souhlas přes internet: pokud máte k dispozici internet a přišla vám na e-mail zpráva o vyslovení souhlasu, můžete jej udělit pohodlně
z domova. Stačí kliknout na odkaz v e-mailové zprávě a následně vyplnit příslušná políčka - https://vitkov.mobilnirozhlas.cz

Pojďte s námi oprášit historii
Aktivita pro všechny generace
Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
George Orwell
Ze všech stran na nás útočí nové a nové informace, není čas zabývat se tím, co bylo. A tak mnohdy míjíme neživé svědky historických
událostí, aniž si uvědomujeme, co nám chtějí připomenout. V době
prázdnin a dovolených je přece jen více volného času, a tak se pojďte s námi vydat na místa dnes už většinou trochu pozapomenutá.
Vydejte se na místa, která leží nedaleko Vítkova a jsou s naším
městem nějakým způsobem spjatá, nacházejí se např. v lese, který
spravují LČR – Lesní správa Vítkov apod. Proto také na většinu míst
nemůžete dojet autem bez povolení LČR. Soutěž startuje v květnu
a ukončíme ji poslední den v září.
Máte k dispozici několik obrázků. Jsou očíslovány 1- 10. Vyberte si
K jednotlivým místům:
1. Dřevěný kříž v lese na svahu na pravém břehu potoka, který vytéká z Balatonu a vlévá se do Čermenky
GPS: 49°45‘51.396“N, 17°46‘5.148“E

místo, dojděte tam a pořiďte fotograﬁi, ze které bude jasné, že jste
tam opravdu byli. Může jít o „selfíčko“, skupinovou fotograﬁi, fotku
vašeho dítěte, vašeho pejska, vše s pozadím místa. Je možné fotit
třeba jen mobilem. Nepůjde až tak o kvalitu fotograﬁe, jako o důkaz
a kreativitu snímku. Poté fotku přepošlete na: kronika@vitkov.eu.
Letopisecká komise vyhodnotí nejvtipnější fotograﬁe. Jejich autoři
budou oceněni. Pokud se sejde fotograﬁí více, může být uspořádána i výstavka. Rovněž budou oceněni ti, kteří navštíví nejvíce míst.
Starší generaci, která už neholduje dlouhým vycházkám, vyzýváme,
aby uskutečnila pochod napříč svou pamětí. Pokud si vzpomenete
na nějaký příběh, který se váže k vyfoceným místům, popřípadě znáte význam objektů na našich fotograﬁích, volejte na: 739 156 681,
popř. pište na: kronika@vitkov.eu Ale můžeme za vámi i dojít a váš
příběh vyslechnout. Vaše vyprávění zpracujeme do kroniky města
a Vítkovského zpravodaje. Nejlepší příspěvek rovněž oceníme. Neváhejte tedy a předejte nám příběhy, které většina lidí už nezná.
Mapa, na které jsou vyznačena místa, je zveřejněna na webových
stránkách města. Snímky map jsou k dispozici i v IC Vítkov.
3. Zajímavé odpočinkové místo nedaleko Švédské skály na lesní
cestě směrem na Spálov
GPS: 49°43‘0.537“N, 17°43‘55.643“E

4. Řada betonových kvádrů podél výkopu po pravé straně silnice na
Heřmánky před prvním železničním přejezdem
GPS: 49°44‘52.084“N, 17°46‘5.977“E
2. Švédská skála - skalní výběžek nad křižovatkou silnic z Vítkova,
Heřmánek a Klokočůvku
GPS: 49°42‘49.592“N, 17°45‘15.638“E

5. Pozůstatky stavby na levé straně silnice na Heřmánky před prvním železničním přejezdem
GPS: 49°44‘53.672“N, 17°45‘50.112“E

6. Kaple 14 pomocníků v nouzi na polní a lesní cestě spojující Staré
Těchanovice s rekreační oblastí Zálužné na pravém břehu Moravice. Toto místo se vyznačuje tím, že má zpracovanou historii díky
Mgr. Zahnašovi a je k přečtení na místě
GPS: 49°49‘19.445“N, 17°42‘22.768“E

7. Maria Talhof - poutní místo na polní a lesní cestě z Melče pod
obec Filipovice
GPS: 49°50‘21.973“N, 17°47‘13.975“E

8. Pomníček na levé straně cesty Vítkov- Balaton na okraji lesa
GPS: 49°46‘17.566“N, 17°46‘45.484“E

9. Na druhém přejezdu za Čermnou směrem na Svatoňovice doprava přes koleje, po lesní cestě, cca 600m od kraje lesa odbočka
doprava. Jde o přírodní památku
GPS: 49°47‘50.767“N, 17°41‘41.831“E).

10. Památník a studna. Po výjezdu z Klokočova na Františkův Dvůrpěšky asi 200m po louce na levou stranu
GPS: 49°44‘56.060“N, 17°44‘13.778“E

…..A na závěr ještě jedno moudro Václava Havla a přání, aby se nám všem akce vydařila. Dějiny nejsou přece „jinde“! Jsou tady,
děláme je my všichni...; naše každodenní dobré či špatné počínání je jejich konstruktivní součástí; život není vně dějin a dějiny
nejsou vně života.
Za letopiseckou komisi Dáša Dušková

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
EVROPSKÝ TÝDEN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

… co si mám představit? … je mi to k něčemu?
Každý dobrý hospodář ví, že se
o svůj statek má starat tak, aby z něj
mohly žít i jeho děti. A to je přesně
podstatou myšlenky udržitelného
rozvoje – snaha spravovat naše
přírodní
a
kulturní,
hmotné
a duchovní vlastnictví tak, aby se
ho přinejmenším ve stejné míře
dostávalo i těm, kteří přijdou po nás.
Cílem této ﬁlosoﬁe není nesmyslné
utahování opasků, ale naopak
zajištění blahobytu.
Smutným faktem je, že současná
převládající
politika,
průmysl
i chování běžných občanů nejen u nás, ale i ve světě, jsou nezřídka
v protikladu k tomuto myšlení. Namísto něj se dnes často spíše
setkáváme s přístupem „urvi, co můžeš“ a „po nás potopa“.
Patříte k lidem, kteří chtějí pečovat o své okolí a rozvíjet ho? Chcete
svět tvořit a měnit, ne jen pasivně přihlížet? Není vám lhostejná
budoucnost planety? Nejste v tom sami!
Napříč celou Evropou se každoročně od 30. května do 5. června
konají tisíce různých akcí: konference, výstavy, workshopy,
semináře, ﬁlmová promítání, komunitní setkání, dny otevřených
dveří a mnohé další aktivity. Rozmanitost pořádaných akcí je veliká,
cíl jediný: dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž
žijeme. Zapojte se také!
Více informací z celé České republiky najdete na https://www.
tydenudrzitelnosti.cz/ odkud jsou také informace v článku.

Program, který pro vás ve Vítkově připravujeme,
abychom i my přispěli k přeměně světa
30. května
17.00 hod.

31. května
18.00 hod.

STOPY PRO ZDRAVOU PLANETU
Seznámíte se s pojmy ekologická a uhlíková
stopa. Vypočtete si svou vlastní stopu, kterou na
planetě zanecháváte. Přesvědčíte se, že každý z
nás může ovlivnit kvalitu životního prostředí.
Kulturní dům Vítkov
KDYŽ ZAVONÍ KÁVA
Přednáška o pěstování kávy, jejím zpracování i
konzumaci spojená s ochutnávkou.
PLNÉ RUCE PRÁCE
Zahájení výstavy, která přibližuje život pěstitelů
kávy a upozorňuje na souvislosti mezi podmínkami

CHYSTÁME SE DO KALET

Tentokrát bude setkání s našimi polskými přáteli především
hudební. 19. května vycestují do Polska všechny čtyři pěvecké
sbory a hned další den Dechový orchestr Základní umělecké školy
ve Vítkově.
Zarazili jste se? Nevíte, že máme ve Vítkově čtyři pěvecké sbory?
… ale víte a všechny je určitě znáte.
Nejmladší zpěváci nám vyrůstají v Pěveckém sboru při Základní
škole a gymnáziu ve Vítkově a Pěveckém sboru Základní umělecké

pěstování a naší vlastní spotřebou.
Kulturní dům Vítkov
1. června
9.00 a 10.30 h.

ABY BYLO ZEMI MILO
Interaktivní, hudebně zábavný program pro celou
rodinu. Děti se seznámí s problematikou třídění
odpadu, ochranou přírody, ohleduplným
chováním, solidaritou…
Program je vhodný pro děti ve věku 4 – 10 let.
Kulturní dům Vítkov
(Nutno si předem rezervovat místa na olbertova@
vitkov.info nebo tel. 556 312 253.)

2. 6.
13.00 hod.

ČISTÁ DOPRAVA
Pěšky, na kole…
Ekologický stánek
Víte, jak správně vytřídit odpad? Víte, co se děje s
odpadem z vaší domácnosti? Všechny správné
odpovědi najdete na „Zeleném stánku“ umístěném
na akci Den města – Vítkov 2018.

3. 6.
14.00 hod.

TROŠKA MLÍČKA DO HRNÍČKA
A co předchází tomu, než se tam dostane?
Seznamte se s ekologicky šetrným zemědělstvím
na Vítkovsku na vlastní oči. Výlet na farmu v
Klokočově – Františkově Dvoře.
Odjezd z autobusového nádraží ve Vítkově.
Vzhledem k omezené kapacitě autobusu, je nutno
se předem přihlásit v IC Vítkov.

4. – 5. 6.

KOLA PRO AFRIKU
Podpořte rozvoj školství a umožněme dětem v
Gambii lepší vzdělání. Sbírka kol, náhradních dílů
a nářadí na opravu kol pro Afriku.
Kulturní dům Vítkov

5. 6.
16.00 hod.

ČTVERCE PRO AFRIKU
Pomáhejme lidem tam, kde jsou doma. Pomohli
jsme v loňském roce, pomozme, prosím, i letos.
Ve stínu parčíku začínáme plést čtverce na deky
pro děti v Africe. V případě nepříznivého počasí
Kulturní dům Vítkov.

Více na www.vitkov.info. Na všechny akce je vstup zdarma.
Akce v našem městě podpořil ze svého rozpočtu Moravskoslezský
kraj v rámci projektu „Zdravé město Vítkov“.

školy ve Vítkově. Při významných církevních svátcích můžete
slyšet v kostele zpívat Chrámový sbor a stálicí pěveckých sborů je
Smíšený pěvecký sbor Komenský.
Návštěvu nám oplatí pak pěvecký sbor SONATA z Kalet v rámci
programu Noci kostelů 25. května a dechovky pro vás chystají
zajímavý program na předposlední červnovou sobotu.
Takže pokud se nechystáte na Den Kalet, tak si je všechny přijďte
určitě poslechnout u nás ve Vítkově.
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DEN MĚSTA SE BLÍŽÍ
2. červen se nezadržitelně blíží a s ním i odpoledne plné
skvělých účinkujících a zábavy.

VÍTKOVÁCI HLASUJÍ O TOP 10
11. dubna jsme se v kulturním domě ve Vítkově
přesvědčili, že osud města není občanům lhostejný.

Věříme, že si z bohaté programové nabídky vyberete (časy jsou
orientační a mohou se měnit).
13.00 hod.
Cimbálová muzika Háj z Opavy
14.30 hod.
Zpíváme a tančíme s Míšou
16.00 hod.
Bez Hluku
17.30 hod.
Sto zvířat
19.15 hod.
Zahájení
Vystoupení mažoretek SVČ Vítkov
19.30 hod.
Zrní
21.00 hod.
Sebastian
22.45 hod.
Pražský výběr tribute
I doplňkový program bude bohatý. Smíšený pěvecký sbor Komenský
připravuje hudební dílnu pro děti i dospělé, knihovnice tvůrčí
dílničky pro děti, místní organizace svazu postižených civilizačními
chorobami hry a soutěže pro malé i velké návštěvníky. Ani letos
nebude chybět zelený stánek, obohacený o zajímavý program na
téma třídění odpadů. Novinkou naopak bude výstava ekologicky
šetrné dopravy.
A co rozhodně nesmí k dobré muzice, náladě a pohodě chybět? No
přeci skvělé občerstvení.
Sledujte náš web http://denmesta.vitkov.eu/.
Upozorňujeme, že předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny letos
končí 19. května. V tento den tak budete mít poslední možnost
zakoupit si do 14.00 hod. ve vítkovském informačním centru
vstupenky za zvýhodněné ceny. Tak to nepropásněte.

VÍTKOVŠTÍ SENIOŘI SE NEBOJÍ POHYBU

V rámci projektu Vystoupej na svůj vrchol, který ﬁnančně podpořil
Moravskoslezský kraj, posilují vítkovští senioři svou kondici.
V rámci kondičních vycházek už ušli 70 km a věří, že do ukončení
projektu dosáhnou na plnou stovku.

Ti, kteří upřednostňují posilování na posilovacích strojích a navíc
na čerstvém vzduchu, se scházejí pravidelně každé úterý ve
sportovním areálu, kde posilují pod vedením zkušené lektorky
Ladislavy Sobolové.
Mimo aktivit v rámci projektu pořádá místní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami pravidelná cvičení na židlích,
která jsou otevřena všem zájemcům z Vítkova i okolí.

Proběhlo již třetí Fórum Zdravého města Vítkova, na kterém občané
vybrali deset nejpalčivějších problémů a podnětů, které by se ve
městě měly řešit.
Všichni, kdo se nemohli fóra zúčastnit, mají
nyní možnost až do 2. května prostřednictvím
ankety vyjádřit svůj názor a vybrat dva
problémy, které navrhují k řešení.
Mezi nejdiskutovanější témata patřilo
zdravotnictví a vznik nových ordinací,
především zubní a oční. Senioři projevili
zájem o vytvoření nových prostor pro
společná setkávání, mladí zase požadovali
rekonstrukci skateparku.
Vzhledem k tomu, že se podařilo začít
naplňovat studii na vybudování cyklotras a
cyklostezek, kde se ﬁnišuje s dokončením
projektové dokumentace na vybudování
první etapy cyklostezky spojující Vítkov
s Prostředním Dvorem, padl požadavek na
vybudování další etapy směrem na Lesní
Albrechtice.
Vítkovské školství by potřebovalo vyřešit
rekonstrukci hřiště u základní školy
a gymnázia a spojovací krček mezi
budovami.
Věříme, že podněty
přinesou zlepšení
života ve městě.

Základní umělecká škola ve Vítkově
a Spolek rodičů a přátel školy srdečně
zvou na

SLAVNOSTNÍ
KONCERT UČITELŮ
K 65. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ ŠKOLY

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
TANEČNÍHO OBORU

Účinkují učitelé ze ZUŠ Háj ve
Slezsku, Hlučín, Hradec nad
Moravicí, Kravaře, Opava a Vítkov

Koná se v neděli 27. května 2018
v 17.30 hodin v Kulturním domě
ve Vítkově
Vstupné dobrovolné

Koncert se koná v úterý 15. května 2018
v 17 hodin v koncertním sále školy
Současně bude zahájena výstava výtvarných prací
učitelů ZUŠ
placená inzerce

placená inzerce

NOC KOSTELŮ
Noc kostelů se bude v letošním roce konat v pátek 25.
května. Už nyní se připravují programy pro nejširší
veřejnost ve více než tisícovce kostelů a modliteben po
celé České republice. I Vítkov se připojí a otevře dveře
svých kostelů a modliteben.
Nocí kostelů pomyslně odstartujeme oslavy 100 let
vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.
Program:
Farní (velký) kostel Nanebevzetí Panny Marie
16.00 hod.
Zahájení výstavy paličkované krajky

středa 23. května 2018
Náměstí Jana Zajíce
14 – 17 hodin
placená inzerce

TVRDÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ (buk,dub)
• 1230 Kč/prmr metrové naštípané polena (prostorový metr
uložený)
• 1350 Kč/prmr štípané řezané na 33 cm (prostorový metr
uložený)
• 900 Kč/prms (štípaný,volně sypaný, 33cm délky)

MĚKKÉ PALIVOVÉ DŘÍVÍ (smrk)
• 650 Kč/prmr metrové polena (prostorový metr uložený)
• 770 Kč/prmr řezané na 33 cm (prostorový metr uložený)
• 450 Kč/ prms (štípaný, volně sypaný, 33 cm délky)
Doprava zajištěna.

16.30 – 18.00 hod.
Malé povídání o mešních vínech
16.30 – 18.00 hod.
Komentované prohlídky kostela
Prohlídka zvonice, kostelní věže, hodinového stroje, varhan
16.30 – 18.00 hod.
Tvořivé dílničky pro děti
Soutěž pro děti – naučná stezka po vítkovských kulturních
památkách
20.00 hod.
Mezinárodní koncert pěveckých sborů
Chrámový sbor, Vítkov
Pěvecký sbor SONATA, Kalety (Polsko)
Pěvecký sbor při Základní umělecké škole ve Vítkově
Smíšený pěvecký sbor Komenský, Vítkov
Školní pěvecký sbor při Základní škole a gymnáziu ve Vítkově
Hřbitovní (starý) kostel Nanebevzetí Panny Marie
18.00 hod.
Bohoslužba
Modlitebna Českobratrské církve evangelické
17.30 – 20.00 hod.
Posezení v bylinkové čajovně, ochutnávka buchet našich
babiček

Tel. 776 813 172,

17.30 – 20.00 hod.
Tvořivé dílničky pro děti

všechen sortiment
a více informaci na
www.gattnar.cz

18.00 hod.
Přednáška
19.00 hod.
Komentovaná prohlídka modlitebny
placená inzerce

Mezinárodní matematická soutěž
v Kaletách
Pravidelně každý rok v jarních měsících organizuje partnerská škola
v polských Kaletách Mezinárodní matematickou soutěž. Letos se
konal již 18. ročník a to ve čtvrtek 5. dubna 2018. Za jejím vznikem
stojí bývalý starosta města Kalety Dr. Josef Kalinovský, který
také každý rok připravuje nelehká zadání úloh. V letošním roce
jsme vypravili do Kalet delegaci osmi žáků z osmých a devátých
tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Osmé ročníky
reprezentovali Ondřej Moravec, Kristýna Buchwaldová, Pavel
Smolka, Zuzana Kolbová, za kvartu se soutěže účastnili David
Jirout, Ondřej Šamárek, Vilém Vašátko a Denis Přikryl. Žáci museli
za 60 minut vyřešit osm nesnadných zadání. Všichni si zaslouží náš
obdiv, ale nejvíce Ondřej Šamárek, který obsadil i letos 2. místo.

a vědomosti o studiu i kvalitách
studentských prací z mezinárodního hlediska.
Součástí konference budou i tématicky zaměřené výstavy. Vše bude
přístupné veřejnosti, která se může
taktéž zúčastnit a případně i zapojit do průběhu konference.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Zápis do 1. tříd základní školy
V dubnu se na všech základních školách v České republice uskutečnily zápisy dětí do prvních tříd. Nejinak tomu bylo i v našem městě.
K zápisu na naší škole se dostavilo 64 dětí se svými zákonnými
zástupci. Bylo uděleno 16 odkladů povinné školní docházky o jeden
rok. V pondělí 3. září 2018 by mělo do základní školy nastoupit 48
dětí, které byly přijaty k základnímu vzdělávání. Děti budou rozděleny do dvou prvních tříd. Informativní schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků, se uskuteční v úterý 5. června 2018 v 15,30 v budově
1. stupně základní školy.
Blanka Váňová,
ředitelka školy

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM
JAZYCE

Po soutěži absolvovali žáci lekci Robotiky, kdy ve dvojicích smontovali
a oživili robota. Ukázky své práce z naší školy pak předvedl David
Jirout, který prezentoval roboty vyšší kategorie – želvu a psa.
Odpoledne jsme se vypravili na exkurzi do dolu na těžbu stříbra
s projížďkou na loďkách, návštěvu muzea o těžbě stříbra
a současnosti Tarnovkých Gór.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Krajské zastupitelstvo schválilo naší
škole dvě žádosti o dotace
1. V rámci dotačního titulu Miniprojekty mládeže získal náš pěvecký
sbor dotaci na projekt Zpíváme napříč generacemi. Projekt je založený na vzájemné mezigenerační spolupráci žáků školy a seniorů.
Finanční prostředky budou použity na soustředění pěveckého sboru, nácvik skladeb a sestavení programu pro vystoupení v Domově
Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, Domově Vítkov a v Léčebně
dlouhodobě nemocných v Klokočově.
2. V rámci stejného dotačního titulu Miniprojekty mládeže získali žáci septimy další dotaci na Mezinárodní studentskou vědeckou
konferenci 2018.
Tu chtějí letošní septimáni uskutečnit ve spolupráci s Žákovským
parlamentem gymnázia v říjnu 2018. Jejím cílem bude podpořit
vzdělávání mladých lidí prostřednictvím jejich vzájemného dialogu. Studenti a učitelé jednotlivých škol tak budou mít opět možnost
prezentovat své práce z nejrůznějších soutěží a vést vzájemnou
diskuzi nad jednotlivými tématy a rozšířit si zkušenosti, dovednosti

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se v Ostravě konalo krajské kolo 44. ročníku
Olympiády z českého jazyka.
Naši školu reprezentovala Eliška Halamíčková z kvarty, která si svou
svou účast v krajském kole vybojovala třetím místem v kole okresním. I tentokrát se jí dařilo, a tak se v silné konkurci milovníků rodného jazyka umístila na krásném šestém místě.
Naší reprezentantce gratulujeme a pevně věříme, že to nebyl její
poslední úspěch. Eliščino jméno se jistě umístí na předních příčkách
výsledkových listin ještě mnohokrát. Přejeme hodně úspěchů.
Veronika Trlicová

PONOŽKOVÝ DEN
Ve středu 21. března se žáci gymnázia společně s vyučujícími navlékli do pestrobarevných ponožek, hýřících rozmanitými druhy, vzory a potisky, aby se tak připojili ke Světovému dni Downova syndromu, který se v tento den neslaví náhodou. Downův syndrom se totiž
vyznačuje ztrojením 21. chromozomu, jenž svým tvarem připomíná
právě ponožky. Tímto dnem jsme se tedy snažili vyjádřit podporu
lidem trpícím Downovým syndromem. Ponožkový den by tak měl
poukázat na to, že tito lidé jsou součástí naší společnosti.
Žáci jednotlivých gymnaziálních tříd mezi sebou soutěžili o nejkreativnější fotku s ponožkami a nejosobitější báseň, jejímž tématem
byla jinakost. Obdrželi jsme vskutku zajímavé příspěvky, mezi nimiž
jsme v obou kategoriích nakonec zvolili vítěze. V kategorii FOTOGRAFIE první místo obsadili naši nejmladší, a to žáci primy. Ovšem
vybrat jednoznačného vítěze v kategorii BÁSEŇ byl nelehký úkol,
neboť každý ze soutěžních příspěvků byl zajímavý, nevšedně jazykově a obsahově ztvárněný. Po delší úvaze v této kategorii zvítězili
žáci sexty, jejichž literární příspěvek doslova zářil metaforami.
Lenka Jamnická

JlNAKOST
Vidím, v dálce vidím,
duhových motýlů pár,
A až přiletí blíže, zřím,
křídla mají jiný tvar.
Někteří jsou velcí, zdatní,
jiní malí, drobní, ladní.
Barvami jim křídla hyří,
kolem mě teď všichni viří.
Červená se mísí s modrou,
zahlédnu sem tam i žlutou.

S povahami je to stejné,
máme zde dobrodruhy neochvějné.
Také plaché, šedé myšky,
stejně tak i lstivé lišky.

Nemohou všichni stejní být,
každý musí svůj život žít.
Svůj vlastní úděl, své vlastní poslání,
jen tak lze dojít k pravému poznání.

Jsou zde lumpové a vtipálci,
s nimi též šprti a všeználci.
Pro některé nad upřímnost není,
jiní jsou zas Iaskaví a jemní.

Cítím, náhle cítím,
jak sedají mi na ruce.
A já najednou tančím,
po jasné modré obloze.

Zkrátka každý z nich je jiný,
každý má vlastní radosti a splíny.

Ivana Marie Repkova

BLAHOPŘEJEME
Koncem března jsem se v Ostravě zúčastnila
krajského kola olympiády v ruském jazyce, která
se skládala ze dvou částí, tedy poslechové a ústní,
tak, jak to bývá u jazykových soutěží. Olympiáda
je rozdělena do čtyř věkových kategorií. Ta má pro
starší středoškoláky měla nejvíce účastníků - 18.
Z poslechu jsem měla opravdu strach, ale k mému
překvapení a podle mého názoru byl lehký, všemu
jsem rozuměla a snažila jsem se odpovědět na co
nejvíce otázek. Dále následovala druhá část, kde
jsem si vytáhla téma „Naše škola“, což bylo příjemné
překvapení, takže následovala bezprostřední
a pohodová diskuse... Druhá část, popis obrázku,
nebyla až tak těžká. Paní porotkyně byly velmi milé
a ve zkušební místnosti panovala klidná a uvolněná
atmosféra.
Abych pravdu řekla, tak jsem úspěch nečekala.
Chtěla jsem načerpat nové zkušenosti a prohloubit si
znalosti v oblasti ruského jazyka. K mému velkému
překvapení jsem obsadila čtvrté místo.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní Marii Mikulíkové
za její trpělivost a pomoc při přípravě na tuto soutěž.

placená inzerce

Bohdana Komárková
septima
Dovětek Marie Mikulíkové: S motivovanými studenty
jde všechno lépe a zkušenost s konkurencí z jiných,
hlavně velkých škol je k nezaplacení.

placená inzerce

Agentura pro regionální rozvoj
a.s. má nové jméno
10. 4. 2018 byl změněn název Agentury pro regionální rozvoj, a.s. na Moravskoslezské
Investice a Development, a.s. (MSID). Změna názvu společnosti reﬂektuje aktuální
situaci v rámci krajských výkonných agentur a odpovídá také našim stávajícím
aktivitám. Nyní i v budoucnu se tak bude MSID zaměřovat především na příliv
investic s vysokou přidanou hodnotou, péči o stávající investory a na development
rozvojových projektových záměrů Moravskoslezského kraje.
Nové webové stránky www.msid.cz.

placená inzerce

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9.00 - 16.00
Čt
9.00 - 16.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku
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VENČENÍ PSŮ VE MĚSTĚ
MÁ SVÁ PRAVIDLA
Připomínáme občanům, že ve městě Vítkov a jeho částech platí nová obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, jež nahradila
původní obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016. Na většině území
města a místních částí je možný pohyb psů pouze na vodítku, přičemž jsou určena místa pro volný pohyb psů (vyznačeno v příloze
vyhlášky).
Samozřejmostí je uklízení psích exkrementů. Platící majitele psů
mají možnost dostat sáčky na psí exkrementy u p. Satkové, dveře
č. 101 na Městském úřadě Vítkov, nám. Jana Zajíce 7. Případné
znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy je nejen
nehygienické a ostudné, ale majitel psa se tím dopouští přestupku.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství (§ 5 odst. 1 písm. f/ zákona
č. 251/2016 Sb., o některých
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'
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ších předpisů). Za tento přestu/<&;
pek lze uložit pokutu až 20.000
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Kč, při opakovaném porušování až 30.000 Kč.
Na dodržování vyhlášky a zákona dohlíží Městská policie
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29,
742 35 Odry, Mgr. Jana Šádková, personalistka
e-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com
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800 023 063

www.semperitgroup.com
placená inzerce

LADY BUSINESS 2018
ŽENY - PODNIKATELKY
SE MOHOU PŘIHLÁSIT
DO SOUTĚŽE O TITUL
LADY BUSINESS MSK.
Od dubna mají ženy podnikatelky a ženy z neziskových
organizací možnost přihlásit
se do 3. ročníku soutěže Lady
Business Moravskoslezského
kraje. Letošní ročník soutěže
se vyhlašuje ve dvou kategoriích. Do první kategorie se
mohou hlásit ženy podnikatelky, jejichž ﬁrma funguje na
trhu nejméně 2 roky. V druhé
kategorii o titul Lady Business
budou soutěžit ženy, které založily nebo vedou neziskovou
organizaci, a to nejméně dva
roky. Podmínkou pro obě kategorie místo působení, které
musí být na území Moravskoslezského kraje. Obor podnikání či činnosti je libovolný. Vítězky v obou kategoriích získají
mimo mediální podpory a titulu
Lady Business pro rok 2018
také ﬁnanční odměnu ve výši
100.000 korun. Přihlašování
do soutěže končí 30. září 2018.
Poté bude všechny přihlášky
hodnotit odborná porota. Více
informací a přihlášky naleznou
zájemkyně na www.ladybusiness.cz, informace může také
poskytnout Anna Durajová,
durajova@arr.cz, tel.: 731 505
949.

placená inzerce

Program na vodním mlýně Wesselsky Odry – Loučky
v pátek 8. 6. 2018:
Běžné komentované prohlídky areálu a mlýna od 09.00 - 18.00 hod.

Obyvatelé kraje vyčerpali kotlíkové
dotace, žádosti jsou však nadále
přijímány

HASTRMANOVO NOČNÍ BREKEKE

Moravskoslezský kraj bez problémů vyčerpal dvojnásobnou
alokaci, kterou měl k dispozici pro 2. kolo kotlíkových dotací.
Lidé si o výměnu starých kotlů mohou žádat i nadále do
Ve 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 a ve 23.30 hod.
zásobníku, mají šanci, že i jim bude vyhověno.
komentované prohlídky mlýna především pro děti v doprovodu
Moravskoslezský kraj je v čerpání kotlíkových dotací velmi
úspěšný. Už v 1. kole v roce 2016 se přidělené ﬁnanční
dospělých spojené s hledáním hastrmana lucerničkou,
prostředky podařilo vyčerpat během několika málo týdnů,
s raráškem a tancem víl.
v doplňkové výzvě na tepelná čerpadla a kotle na biomasu
Noční pouštění lodiček ve strouze. Soutěže pro větší i menší děti za
v březnu 2017, kdy byl poprvé uplatněn elektronický příjem
drobnou odměnu. Prodej mlynářových a mlynářčiných specialit.
žádostí, bylo „vymalováno“ za 2,5 minuty.
„I v tomto kole se snažíme žádosti administrovat co nejrychleji,
Vstupné:
z 8 800 evidovaných je vyhodnoceno již téměř 7 300 žádostí.
děti do 3 let zdarma, děti od 3 do 10 let 30 Kč, ostatní 50 Kč
Poskytnutí dotace je schváleno více než 6 800 žadatelům,
z toho je již více než 1 100 výměn proplaceno, a to v celkovém
objemu přes 131 milionů korun.
Přesný počet uspokojených
žadatelů budeme znát až po
vyhodnocení dosud došlých
žádostí,“
řekl
náměstek
hejtmana pro regionální rozvoj
5'/2'4(.':
Jan Krkoška.
Ve druhém kole kotlíkových
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dotací má Moravskoslezský
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korun. Část prostředků je
vyhrazena na administraci
a publicitu projektu, na samotné
výměny kotlů je určeno 864
milionů korun, které jsou už
podanými žádostmi vyčerpány.
Žadatelé však mohou žádosti
o kotlíkovou dotaci podávat
i dál do zásobníku. Kraj bude
přijímat žádosti až do počtu 10
000. Může se stát, že některé
už podané žádosti neprojdou
schvalovacím procesem, že
některé výměny kotlů nakonec
neproběhnou nebo nebudou
správné a tak nebudou
proplacené. Uvolněné ﬁnanční
prostředky tak budou nabídnuty
dalším zájemcům o ekologický
kotel.
Při letošní únorové návštěvě
přislíbil
ministr
životního
prostředí
další
miliardu
korun, kterou bude moci
Moravskoslezský kraj použít
2QzCFCXM[
na další kotlíkové dotace
s 0LQLP¾OQøY\XêHQ
a projekty, které povedou ke
s =NXxHQRVWVįÊ]HQÊPOLGÊ
zlepšení ovzduší v regionu.
„Vynaložení těchto ﬁnančních
s 3&X{LYDWHOVN¾]QDORVW6$3YÚKRGRX
prostředků
považuji
za
velmi dobrou investici do
0CDÉ\ÉOG
budoucnosti našeho kraje,
2Į+52©8/'
kvality života jeho obyvatel
s 9HOPLGREU¾Q¾VWXSQÊP]GD
<#/÷560#0%ł/
a zlepšení stavu životního
s 0]GRYÆ]YÚKRGQøQÊ]DSU¾FLYQHSįHWU{LWÆP
0#&1,©m&÷0©
prostředí. Lokální topeniště
SURYR]XGDOxÊSįÊSODWN\D}SUÆPLH
spalující nekvalitní tuhá paliva,
popřípadě komunální odpady
s WÚGQŃGRYROHQÆ
ve starém prohořívacím kotli,
s 'RWRYDQÆƂUHPQÊVWUDYRY¾QÊDSįÊVSøYHNQDSHQ]LMQÊSįLSRMLxWøQÊ
jsou
významným
zdrojem
s 2GPøQXQDOHWQÊD]LPQÊGRYROHQRX
zdraví škodlivých organických
látek v ovzduší, zejména
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
karcinogenního benzoapyrenu.
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry,
Výměnou jednoho starého
kotle můžeme docílit snížení
,QJ(YD-XįÊêNRY¾SHUVRQDOLVWNDWHO
emisí prachu v objemu až 100
HPDLOHYDMXULFNRYD#VHPSHULWJURXSFRP
kilogramů ročně,“ uzavřela
náměstkyně hejtmana kraje
$ ' < 2 . #6 0   . + 0 - #
pro životní prostředí Jarmila
ZZZVHPSHULWJURXSFRP
Uvírová.
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TJ Vítkov – nohejbalový oddíl
Antukové kurty za minigolfem
V letošním roce jsme zahájili sportovní sezónu pracovně… Ve
dnech 6. a 10. 4. 2018 proběhly první pracovní brigády, kdy jsme
jako každoročně provedli rozvoz nové antuky na obou hřištích a následným uválcováním je připravili „na hru“. Dále jsme také usadili
nově pořízené nádrže na vodu, které budou sloužit k zachytávání
dešťové vody. Na tyto nádrže následně napojíme i čerpadlo a tímto
zefektivníme kropení antukových kurtů.
Turnaje
Od ledna do března tohoto roku proběhl již třetí ročník turnaje Zimní
ligy Ostrava-Poruba - v kategoriích Soutěžní a Rekreační. Turnaj
se hrál systémem každý s každým ve čtyřech kolech. Náš nohejbalový oddíl se zúčastnil kategorie Soutěžní, kde se střetli nejlepší
hráči Moravskoslezského kraje. Výsledek turnaje byl pro nás velice
příznivý – obsadili jsme první místo! Pro přehled uvádíme konečné
pořadí turnaje:
1. TJ Vítkov NBC 88 - 95 bodů
2. TJ Sokol Výškovice - 74 bodů
3. Vsetín - 58 bodů
4. Opava - 57 bodů
5. Skudra tým – 44 bodů
6. Frýdek – Mýstek – 39 bodů
7. TJ Sokol Pustkovec „A“ - 39 bodů
8. TJ Slavoj Rychvald „A“ - 34 bodů
Rekapitulace soutěží 2017
Výsledné pořadí soutěží pořádaných Krajským nohejbalovým svazem Moravskoslezského kraje (dále jen KNS MSK) pro rok 2017 je
následující:
Mužstvo „A“, krajský přebor Mužstvo „B“, okresní přebor
družstev mužů
mužů
1. TJ Vítkov NBC 88 „A“

1. NK Fifejdy

2. Sokol Výškovice

2. TJ Slavoj Rychvald „C“

3. TJ Slavoj Rychvald

3. TJ Sokol Pustkovec „B“

4. TJ Sokol Pustkovec

4. NK Polanka

5. Sokol Štítina

5. TJ Slavoj Rychvald „B“

6. Besko Karviná

6. TJ Vítkov NBC 88 „B“

7. NK Odry

Soutěže 2018
V letošním roce se náš nohejbalový oddíl opět zúčastní soutěží, které pořádá KNS MSK - družstvo „A“ si zahraje krajský přebor mužstev spolu s NK Karviná, TJ Sokol Pustkovec, TJ Sokol Štítina, NK
Odry, TJ Sokol Baška, Sokol Výškovice a NK Fifejdy. Začátky utkání
jsou vždy v 16:30 hodin a termíny utkání pro květen a červen jsou
následující:
4.5. pátek – Odry (Odry-Loučky č.114) vs. Vítkov
11.5. pátek – Fifejdy (Ostrava-Pustkovec, Pustkovecká 356/103) vs.
Vítkov
18.5. pátek – Vítkov vs. Baška
24.5. pátek – Vyškovice (K Odře 797, Ostrava-Výškovice) vs. Vítkov
1.6. pátek – Vítkov vs. Karviná
7.6. středa – Pustkovec (Ostrava-Pustkovec, Pustkovecká 356/103)
vs. Vítkov
15.6. pátek – Vítkov vs. Štítina
22.6. pátek – Vítkov vs. Odry
29.6. pátek – Vítkov vs. Fifejdy
Družstvo „B“ okresní přebor mužů si zahraje spolu s NK Polanka, TJ
Sokol Pustkovec “B“, Centrum Havířov, TJ Slavoj Rychvald „A“ a „B“
a termíny utkání jsou:
5.5. sobota –Pustkovec (Ostrava-Pustkovec, Pustkovecká 356/103)
- turnaj trojic
26.5. sobota – Vítkov - turnaj trojic
16.6. sobota –Havířov (Makarenkova ul.513/1, Havířov-město) - turnaj dvojic
25.8. sobota –Vítkov - turnaj trojic
15.9. sobota –Pustkovec - turnaj trojic
Tímto všechny zveme a těšíme se na podporu při domácích i venkovních utkáních!!!
Tréninky
Tréninky probíhají dvakrát týdně - v úterý a pátek od 16:30 do 19:00
hodin. Noví nohejbaloví zájemci/fanoušci jsou vítáni!!!
Informace o našem klubu a jeho aktivitách našeho klubu najdete na
níže uvedených stránkách.
https://www.facebook.com/TJNBC88Vitkov/
http://www.tjvitkov.cz/nohejbal
Závěrem bych chtěl poděkovat i všem členům našeho oddílu za jejich sportovní úspěchy, které přispívají k reprezentaci města Vítkova.
Antonín Březovják

Z ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Rok 2017 byl pro SVČ hektický, ale plodný, a takto to bude i v roce
letošním. Dovolte mi výčet činností, které se tak nějak schovají pod
roční chod organizace a pro někoho snad ani nejsou vidět, pro nás
je to kus odvedené práce v poklusu.
Naše zájmové kroužky navštěvovalo 445 dětí z Vítkova, Větřkovic,
Melče, Březové
Nejlepších výsledků v soutěžích dosahují: mažoretky SVČ Vítkov,
hasiči, rybáři, automodeláři, divadelní soubor Quo Vadis, ﬂorbalisté.
Uspořádali jsme: Celkem 274 akcí +13 promítání v letním kině
s celkovým počtem 7483 účastníků, z toho 43 akcí v So a Ne s 2910
účastníky.
Táborová činnost:
Uspořádali celkem 3 letní pobytové tábory pro 98 dětí a mládež
(Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koní, Pevnost Boyard
a Zážitková bomba III), 5 příměstských táborů (4 ve Vítkově,
1 v Březové) s 53 dětmi, 1 zahraniční ozdravný pobyt v Itálii
s 59 účastníky, 1 pobyt na ME v Itálii Guilianova s 26 dětmi, a 14
víkendových pobytů pro 205 dětí - soustředění pro děti ze zájmových
útvarů.

Z příspěvku na provoz od zřizovatele, z vlastních tržeb SVČ, tržeb
sportovního areálu a NZDM byl v roce 2017 pořízen majetek
v celkové hodnotě 837 605,55 Kč a z investičního fondu byl pořízen
žací stroj Piraňa v hodnotě 469 552 Kč. Byly provedeny mimo jiné
tyto opravy - výměna bojleru, hydroizolace severní a východní
strany budovy SVČ na Bezručově ul. 585, instalace lanové pyramidy
v areálu SVČ, výměna interiéru kanceláře ředitelky, kanceláře
účetní, kanceláře pedagogů, rekonstrukce elektrických rozvodů
v kanceláři pedagogů, výměna interiéru kuchyně, rekonstrukce
elektrických rozvodů a podlahové krytiny v kuchyni SVČ, výměna
ovládacího systému kotelny, rekonstrukce veřejného osvětlení
areálu SVČ včetně výměny osvětlovacích těles, asanace vnitřních
omítek automodelářské dílny, montáž obložení tělocvičného sálu na
Turistické základně v Klokočově, rekonstrukce škvárového hřiště ve
sportovním areálu a mnoho dalších.
Nezaháleli jsme ani s dotačními tituly
MPSV – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost: Projekt
„Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací“, celková výše dotace byla 284 785 Kč.

MPSV – Operační program zaměstnanost:
1. Projekt “Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi
a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Projekt bude zahájen
1. 1. 2018 a ukončen 31. 12. 2020. Celková dotace po dobu projektu
činí 8 264 205,56 Kč.
2. Projekt “Dětský klub Frends”. Projekt byl zahájen 1. 9. 2017
a bude ukončen 30. 6. 2019. Celková dotace po dobu projektu činí
567 591,25 Kč.
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia - program INTERREG
V-A: Projekt “S chutí do všeho”. Projekt byl zahájen 1. 10. 2017
a ukončen bude 30. 9. 2018. Celková dotace po dobu projektu činí
19 629,70 EUR.

Srdečně vás všechny na naše akce zveme, nezapomeňte sledovat
naše informační kanály a držte nám palce, ať se nám vše podaří!

placená inzerce

Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Moravskoslezský kraj:
1. Dotace „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro
r. 2017 ﬁnancované z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ pro
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 617 000 Kč.
2. Dotace „Podpora služeb sociální prevence”, která probíhá
v období od 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 a týká se sociální práce v rámci
poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel Vítkov. Výše dotace pro celé období projektu činí
1 200 000 Kč. V roce 2017 bylo čerpáno 371 165 Kč. Zbylá část
bude čerpána v následujícím roce.
V letošním roce nás čeká realizace projektu S chutí do všeho,
máme před sebou ještě 5 víkendů s polskými partnery z Glubczyc,
kdy je cílem projektu je vzájemná spolupráce a poznání se na bázi
vaření českých a polských jídel. Od června budeme modernizovat
počítačovou učebnu, rekonstruovat sociální zařízení, budovat
učebnu robotiky a polytechniky v SVČ Vítkov na Bezručově ulici
z projektu Polytechnika v SVČ Vítkov. Také bychom chtěli zrealizovat
výstavbu venkovní lezecké stěny, na kterou jsme si našetřili dostatek
ﬁnancí ze sponzorských peněz. Výstavba však bude závislá na
našich časových možnostech v průběhu prázdnin.
Všechny naše akce jsou postupně zveřejňovány na našich webových
a FB stránkách. I když se bude v létě SVČ opravovat, budeme pro
vás promítat v letním kině, pro děti připravujeme akce Hurá a Ahoj
prázdniny, pro všechny pak Vítkovskou lávku a v červenci vás
pozveme na slavnostní otevření nového zatravněného hřiště ve
sportovním areálu.

KALENDÁŘ AKCÍ
4. – 6. 5.

S CHUTÍ DO VŠEHO
Druhý společný víkend s polskými partnery,
tentokrát v Glubczycích. Akce je určena široké
veřejnosti, rodinám s dětmi ve věku od 6 let,
seniorům. Bližší informace najdete na webových
stránkách a FB Střediska volného času Vítkov.
Aktivity a jídlo během víkendu zdarma! Možnost
přihlášení na tel.: 605 551 136 (Š. Medunová)

11. 5.
15.30 hod.

ŠKOLNÍ AKADEMII 2. A 3. STUPNĚ ZŠG
VÍTKOV S PODTITULEM LETEM SVĚTEM
Kulturní dům Vítkov

12. 5.
6.00 – 10.00 h.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Popis tras najdete na www.vitkov.info nebo si je
můžete vyzvednout v IC Vítkov.
Místo startu a cíle: Klokočov – Františkův Dvůr

12. 5.
9.00 hod.

VÍTKOVSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA
Podrobnosti najdete na www.vitkov.info.
Místo startu a cíle: Klokočov – Františkův Dvůr

13. 5.
10.30 hod.

ČTVRTÝ ROČNÍK JARNÍHO KOLOZÁVODU
V PARKU
SVČ pořádá v parku pro děti závody na kolech.
Děti budou rozděleny do 3 věkových kategorií 6 –
8 let, 8 -10 let a nad 10 let. Všichni účastníci
závodu musí mít povinné vybavení. Pro všechny
děti sladká odměna. Za nepříznivého počasí se
závod nekoná.

14. 5.
9.00 – 16.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DEN TÍSŇOVÉ LINKY 155
Ukázky sanitek a techniky, stanoviště první
pomoci, ukázka práce dispečerů linky 155.
Záchranná služba, Švermova 219, Vítkov

15. 5.
17.00 hod.

SLAVNOSTNÍ KONCERT UČITELŮ K 65.
VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
koncertní sál ZUŠ Vítkov

15. 5.
17.00 hod.

PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA
Cestovatelská přednáška Patrika Kotrby o pěších
cestách Evropou, doplněná hudbou, poezií i
fotograﬁemi.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - sál

18. 5.
15.00 hod.

ŽENA - NEJEN JEDNA BÁSEŇ ANEB ŽIVOT
NENÍ NÁHODA
Poetické povídání o životě a lásce k ženě.
Pořadatelem je ZO SPCCH Vítkov.
Vstupné: 20 Kč. Malý sál KD Vítkov.

19. 5.

RAABOVA ŠTOLA
Otevření břidlicového podzemí v Zálužném
Více informací: https://os-zaluzne.webnode.cz/

19. 5.
13.00 hod.

PŘÁTELSKÝ TURNAJ V BADMINTONU
Již podruhé se utkají starší děti SVČ Vítkov a SVČ
Odry v turnaji v badmintonu. Hrát se bude ve
čtyřhrách. Sokolovna Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
22. 5.
16.00 hod.

PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
ŽÁKŮM ZŠG VÍTKOV NA ÚŘADĚ

23. 5.
14.00 hod.

Úterý

ZUŠ OPEN
II. celostátní happening základních umělekých
škol ve veřejném protoru - náměstí Jana Zajíce

VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL
Každé úterý až do 5. června probíhá ve
vítkovském sportovním areálu (v případě deště v
kulturním domě) cvičení pro seniory

Čtvrtek

25. 5.
16.00 hod.

NOC KOSTELŮ
Program najdete na webových stránkách města
www.vitkov.info.Novogotický farní kostel
Nanebevzetí Panny Marie. Modlitebna
Českobratrské církve evangelické

VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL
Každý čtvrtek až do 10. května vč. probíhají
kondiční vycházky pro seniory.

SVČ připravuje:
22. 6.
LETNÍ KINO
VŠECHNO NEBO NIC (komedie ČR)

27. 5.
14.30 hod.

DĚTSKÝ DEN
Zveme všechny děti a rodiče na Dětský den
pořádaný na zahradě SVČ Vítkov. Pro děti jsou
připravené různé atrakce: kolo štěstí, jízda na
koních, minikross, velká skluzavka, výtvarný
koutek, malování na obličej. Můžete si zahrát
různé hry, vyzkoušet lukostřelbu, chůzi po laně,
výlov rybiček. Vystoupení tanečního kroužku Mixe
dance. Občerstvení zajišťuje paní Vysloužilová.

27. 5.
17.30 hod.

ZÁVREČNÝ KONCERT TANEČNÍHO OBORU
Pořádá ZUŠ Vítkov. Kulturní dům Vítkov

29. 5.
16.00 hod.

KRESLENÍ NA ASFALT
Děti, rády kreslíte a chcete, aby vaše kreslené
výtvory obdivovali i druzí? Tak přijďte k nám a
vyzdobte nám areál SVČ. Barevné křídy jsou k
dispozici. Nejhezčí výtvory sladce odměníme.

30. 5.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DĚTSKÉM
10.00 - 15.00 h. DOMOVĚ V MELČI
Pro hosty je připraveno občerstvení.
Vystoupení dětí, zahraje cimbálová muzika
30. 5. – 5. 6.

EVROPSKÝ TÝDEN UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
Podrobnosti uvnitř tohoto čísla

31. 5.
16.30 hod.

ZÁCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK NA
VÍTKOVSKU - přednáška
Mgr. Hana Pavelková o památkové ochraně,
opravě vítkovského kina, chátrajících Jánských
koupelích a dalších problémech památkové péče
na Vítkovsku. Pořádá Radek Huška v Městské
knihovně ve Vítkově, vstup ZDARMA.

29. 6.
14.30 hod.

HURÁ, PRÁZDNINY
Akce pro děti na zahradě SVČ Vítkov. Hledání
obrázků zvířátek na zahradě, malování na obličej,
skákací hrad, vystoupení klauna s programem.
Večerní promítání v letním kině kreslené pohádky
COCO.

4. 8.
13.00 hod.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2018
Kulturně sportovní akce. Nové koupaliště = nová
lávka = jiné přejezdy, jiné soutěže, avšak stejně
dobrá zábava. Kapely – 2-R z Opava, ATMO
music z Prahy a Queenie – word Queen tributte
band z Prahy.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
8. 7. – 14.7. Bohové Olympu -TZ Klokočov. Cena: 2 300 Kč
5. 8. – 15.8. Zážitková bomba 4 - československý tábor.
TZ Vrbno pod Pradědem. Cena: 2 400 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
9. 7. – 13. 7. Hravý týden I. Cena: 550 Kč
23. 7. – 27. 7. Hravý týden II. Cena: 550 Kč
30. 7. – 3. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč
20. 8. – 24. 8. Hravý týden IV. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o jednotlivých táborech jsou zveřejněny na
našich webových stránkách
PROGRAM NA KVĚTEN V NZDM TUNNEL
TÉMA: LÁSKA A VÁLKA
Mladší klienti:
7. 5.
14.5
21. 5.
22. 5.
28. 5.

1. 6.

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ZÁVODY
ŽÁKŮ
Vítkov – Kalety - Vrbové. ZŠG Vítkov

2. 6.
13.00 hod.

DEN MĚSTA – VÍTKOV 2018
Více informací na http://denmesta.vitkov.eu.

Starší klienti:
2. 5.

4. 6.

MINIMATURITY ŽÁKŮ KVARTY ZŠG VÍTKOV

23. 6.

SETKÁNÍ DECHOVÝCH ORCHESTRŮ VE
VÍTKOVĚ

9. 5.
16. 5.
22. 5.

ČERVENÝ KŘÍŽ
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
DEN MATEK – VÝTVARNÉ DÍLNY
DEN MUZEÍ
BESEDA S PČR
MEZINÁRODNÍ DEN MÍROVÝCH JEDNOTEK
OSN
DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
DEN HASIČŮ
ČERVENÝ KŘÍŽ
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
DEN MATEK – VÝTVARNÉ DÍLNY
BESEDA S PČR

Uzávěrka příštího čísla je 18
18.. k v ě t n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
500 ks
5 / 2018
4. května 2018
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Optys, spol. s r. o.
6 Kč

