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Slovo starosty města
Se začínajícím létem dochází v různých částech našeho města
k větším či menším změnám. Postupně totiž realizujeme
naplánované akce. Nejdříve zmíním tu, která vyvolala řadu otázek.
Kolem kulturního domu ve Vítkově bylo vystavěno opět lešení
a začala rekonstrukce střechy, přitom v loňském roce byl kulturní dům
několik měsíců skryt pod lešením, protože probíhalo zateplování.
Proč se tyto stavební úpravy neprováděly současně? Pokusím se
to vysvětlit. Projekt, který řešil zateplení, neobsahoval rekonstrukci
střechy. V průběhu stavby jsme došli k názoru, že je třeba také
vyměnit starou střešní krytinu. Nechali jsme zpracovat rozpočet
a udělali jsme výběrové řízení. Stalo se to, že firma, která prováděla
zateplování, neměla nejlepší nabídku. Vyhrála místní firma R. Leher
a M. Zeman a protože nebylo možné, aby se v rámci jedné akce
pohybovaly na stavbě dvě firmy, nemohli jsme obě akce provádět
najednou. A i když se oprava střechy musela odložit na letošní rok,
bylo toto řešení opravdu nejlevnější.

a kromě květin a keříků tam vysadila i tři platany. Koupili jsme také
nové lavičky, stojany na kola a květinové nádoby, které postupně
osazujeme. Mnozí si také všimli černého železného sloupku. Do
toho je totiž vyvedena elektřina, kterou potřebujeme při pořádání
různých akcí na náměstí.
Na Fučíkově ulici byl položen nový asfaltový koberec. Stejně budou
ještě opraveny ulice Zahradní a Křivá. Na Nové ulici se pokračuje
s výstavbou chodníku. V rozpočtu města máme každý rok finanční
prostředky na opravy komunikací, ale potřeby jsou vždy mnohem
větší. Jsme si toho vědomi, a proto předložíme do červnového
zastupitelstva města návrh na uvolnění dalších prostředků, abychom
mohli v letošním roce opravit více komunikací. V této souvislosti
jednáme s odbornou firmou, abychom zpracovali konkrétní návrh na
opravy vytipovaných cest včetně finančních nákladů.
Další aktivitu můžete pozorovat u obchodního domu, kde pracovníci
technických služeb demontovali staré vývěsní skříňky, které už
byly spíše na ostudu. Budou nahrazeny novými, jež budou mít
i osvětlení.
Změnou také prošel areál Střediska volného času Vítkov
v Bezručově ulici (SVČ). Ještě pár týdnů bude v trávníku patrné,
kudy vede nová kanalizační přípojka, která byla vybudována
v květnu. Nově opravená dlážděná plocha je upravena tak, aby se
na ní daly hrát nejen venkovní šachy, ale také mohla sloužit jako
taneční parket nebo improvizované jeviště před „hledištěm“, které
loni vzniklo místo opěrné zdi. Uvidíme, jakými dalšími aktivitami nás
tento areál do budoucna ještě překvapí.
Možná trochu v ústraní, ale přesto výrazně, prokouklo nohejbalové
hřiště. Je nově oploceno. Byl postaven účelný dřevěný přístřešek
jako zázemí pro hráče i diváky. O tyto změny se zasloužili členové
nohejbalového oddílu a také pracovníci SVČ.

Změnou prochází také náměstí, hlavně jeho centrální část kolem
kašny, která byla nejenom opravena, ale také opatřena novým
osvětlením, jež ve večerních hodinách příjemně ozvláštňuje prostor.
Technické služby na základě našeho návrhu nejenom vyměnily
staré a rozpadlé obrubníky, ale zrušily také část chodníčků kolem
kašny a rozšířily plochu zeleně. O tu se postarala zahradnická firma

Dá se říct, že stavební sezona je v plném proudu. To je ostatně vidět
i na jiných akcích v našem městě. Ať už to jsou stavební aktivity
v průmyslové zóně nebo pokračující rekonstrukce Domova Vítkov
p.o. v Lidické ulici.
Pavel Smolka

FOTOSOUTĚŽ EVROPSKÉ AGENTURY PRO ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ: VYFOŤTE „SVOJE MĚSTO“
A VYHRAJTE ZAJÍMAVÉ CENY
Co vás napadne, když přemýšlíte o stylu života ve vašem městě?
Mohou nám města zajistit vysokou kvalitu života ve zdravém
prostředí? Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyzývá ke
sdílení vašich pohledů a názorů na evropské životní prostředí ve
fotografické soutěži tentokrát pod názvem ‘My city’, zaměřené na
problémy dnešních měst odrážejících se v životním prostředí.

Fotografická soutěž „My City“ (Moje město) vybízí účastníky ke
sdílení pocitů, co pro ně město jako takové znamená. Přihlášené
fotografie mohou vyprávět pozitivní i negativní příběh o městském
prostředí, a to v kategoriích udržitelný městský životní styl, pohyb
po městě, volnočasové aktivity ve městě. Více informací k těmto
tématům najdete na stránkách agentury EEA.

Tématem tradiční fotografické soutěže Evropské agentury pro
životní prostředí (EEA) je letos městské prostředí. Kolem 75 %
Evropanů žije ve městech, která jsou pro nás centrem kultury,
vzdělávání, kvalitních služeb a také motorem ekonomiky. Současně
jsou však města kvůli potřebě energie, vody, potravin a nakládání
s odpady závislá na zdrojích z ostatních regionů. Řada měst proto čelí
sociálním, ekonomickým i environmentálním problémům. Přelidnění
nebo naopak úbytek populace, sociální nerovnosti, znečištění
a doprava představují jedny z mnoha problémů, se kterými se
dnešní města potýkají. Na druhou stranu je blízkost lidí, množství
obchodů a služeb výzvou k vybudování Evropy, která dokáže své
zdroje lépe využívat.

Své fotografie můžete přihlašovat do 15. srpna 2016. Více informací
a podrobná pravidla soutěže naleznete na stránkách agentury
EEA. Na vítěze čeká zajímavá finanční odměna. Výherce jednotlivé
kategorie (udržitelný městský životní styl, pohyb po městě,
volnočasové aktivity ve městě) získá 1000 EUR a prvnímu místu
ceny pro mladé (soutěžící mezi 18 a 24 roky) nebo ve veřejném
hlasování náleží odměna 500 EUR.

Aktuálně z radnice
Aktuality z radnice jsou z jednání rady města
ze dne 26. dubna a 17. května a dále pak
z jednání zastupitelstva města ze dne 27.
dubna, o kterých jste dosud nebyli informováni.
V souvislosti s oslavami osvobození našeho
města rada schválila smlouvu na zapůjčení
výstavy „Mnichov - okupace – osvobození“
mezi městem Vítkovem a Českým svazem
bojovníků za svobodu, městským výborem
Ostrava. Její bezplatné zapůjčení zajistil Radek Huška.
Z důvodu zlepšení bezpečnostní situace
ve městě a místních částech místostarosta
předložil zastupitelstvu žádost o navýšení
počtu městských strážníků ze současných
sedmi na osm. Žádost byla zastupitelstvem
schválena. V době schvalování byl na MP
podstav, sloužilo pouze šest strážníků. Výběrové řízení již proběhlo a strážníci byli přijati do pracovního poměru.
Zastupitelstvo rozhodlo o přijetí dotace
pro SVČ Vítkov v celkové výši 364.000 Kč
z prostředků MSK na činnost NZDM SASRD
Tunnel.
Rada města schválila pro Základní školu
a gymnázium Vítkov úhradu nákladů na dopravu autobusem do Prahy v celkové výši 26
tis. Kč na vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos. Mezi finalisty postoupil i učitel této
školy Mgr. Ivo Hasala.
Zastupitelstvo města rozhodlo přijmout investiční dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR na projekt „Pořízení automobilu
– JSDH Vítkov“ se závazkem spolufinancování projektu v min. výši 50% z celkových
nákladů a uložilo provést rozpočtové opatření ve výši 500.000 Kč na jeho financování.
Jedná s o dodávkový automobil pro přepravu devíti osob.
Na základě rezignace člena Osadního výboru Jelenice jmenovalo zastupitelstvo města
nového člena – paní Zdeňku Vlčkovou.
Na podzim letošního roku dojde k rekonstrukci koupaliště. Rada města schválila
vyhlášení otevřeného podlimitního řízení na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce koupaliště
ve Vítkově“.
Rada města doporučila vyhovět žádosti
a schválit poskytnutí individuální investič-

UPOZORNĚNÍ

ní dotace ve výši 59 tis. Kč Farnímu sboru
Českobratrské církve evangelické ve Vítkově na dofinancování rekonstrukce střechy
modlitebny.
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Vítkova sestavenou k 31. 12. 2015
a uložilo vyhotovit Protokol o schvalování
účetní závěrky pro předání do centrálního
systému účetních informací státu. Dále pak
schválilo rozpočtový výhled města Vítkova
na léta 2018 - 2019.
Rada i zastupitelstvo města vzali na vědomí kontrolní zprávu o přípravě letní sezóny
2016 na koupališti ve Vítkově. Běžný příspěvek města na provoz koupaliště bude
činit pro rok 2016 700 tis.Kč. Vstupné na
koupaliště zůstane stejné jako v roce 2015.
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu
o spolupráci mezi Městem Vítkov a Městem
Budišov nad Budišovkou ve věci manažera
Strategického plánu sociálního začleňování.
Smlouva upravuje hrazení pozice manažera pro sociální začleňování, který vykonává
svou práci na 0,25 úvazku pro Vítkov a 0,25
úvazku pro Budišov nad Budišovkou s pracovištěm ve Vítkově.
Rada vzala na vědomí zprávu z jednání dopravní komise a schválila změnu dopravního
značení na parkovišti u křižovatek ulic Oderská a Švermova, kde dojde k přesunu dopravního značení parkoviště s parkovacími

Ve dnech 6., 14. a 17. června 2016 bude ve městě prováděna velkoplošná deratizace. Akci zabezpečuje firma Deratex, spol. s r. o. se
sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných
ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí
obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání těchto míst. Pokud to situace vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované firmy, anebo nahlaste své
požadavky na úřadovnu, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření
obce.
Pro vlastní potřebu si budou moci občané zakoupit u uvedené firmy
nástrahy proti hlodavcům.
Kontakt: DERATEX, spol. s r. o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín

hodinami na protější stranu, tedy k budově
prodejny. Tímto se usnadní zásobování zde
umístěných prodejen, neboť lze předpokládat, že parkoviště s tímto omezením nebude
zcela zaplněno.
Z důvodu uvolnění garáže v domě č. 58
v Klokočově rada města rozhodla o vyhlášení záměru na pronájem těchto nebytových
prostor a již na svém dalším jednání schválila nájemní smlouvu s uchazečem, který podal nejvyšší nabídku.
Rada města schválila smlouvu o poskytnutí
dotace ve výši 8 tis. Kč na projekt „Návštěva
romského muzea v Brně“ mezi Městem Vítkov a Základní školou Vítkov, náměstí Jana
Zajíce.
Dále rada souhlasila s přijetím finančního
daru ve výši 20 000 Kč od firmy Semperflex
Optimit pro Středisko volného času Vítkov
na financování Vítkovské lávky 2016.
Rada města vyhlásila výběrové řízení na
ředitele/ku SBF Vítkov, na základě kterého
jmenovala do funkce ředitelky SBF Vítkov
paní Zdeňku Novákovou.
Dále byly radou města schváleny pronájmy
pozemků, zastupitelstvem města pak další
prodeje pozemků, a to převážně k zemědělským účelům. Více informací naleznete na
stránkách města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

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

22. června 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.

Městská policie v dubnu 2016
6. dubna po půl sedmé večer si hlídka MP Vítkov během obchůzky
ulicí Těchanovická všimla mladíka, který močil na zeď jedné z budov. Strážníci zjistili, že se jedná o 19letého muže z Vítkova. Muži
byla za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný znečištěním
veřejného prostranství, uložena na místě bloková pokuta ve výši 300
Kč.
7. dubna krátce po deváté hodině ranní zjistili strážníci v místní části
Zálužné v blízkosti chatoviště volně se pohybujícího psa rasy německá doga. Jelikož volné pobíhání tohoto psa bez dohledu řešila MP Vítkov opakovaně, nebyl pro strážníky problém kontaktovat
49letého majitele psa. Podezření z přestupku na úseku ochrany
zvířat proti týrání, spáchaného opakovaným porušením povinnosti
zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém
chovu, bylo postoupeno k projednání ke správnímu orgánu, jelikož
muž, který byl odpovědný za volné pobíhání svého psa, odmítl věc
vyřešit na místě v blokovém řízení.
Šampon v hodnotě 35 Kč se 8. dubna pokusil pronést bez zaplacení přes pokladní zónu jedné z prodejen v Opavské ulici ve Vítkově
47letý místní občan. Strážníci, kteří byli na místo přivoláni v osm hodin večer, po provedení nezbytných úkonů muže obvinili z přestupku
proti majetku a uložili mu blokovou pokutu 500 Kč. Zcizené zboží
bylo neporušené vráceno zpět do prodeje.

Stejného jednání se dopustil rovněž 47letý muž z Brna, který se
v téže prodejně 12. dubna kolem půl šesté večer pokusil odcizit 115
ks balíčků žvýkaček v celkové hodnotě téměř 1.500 Kč. I přes skutečnost, že škoda na majetku nevznikla a veškeré zboží bylo vráceno zpět do prodeje, strážníci muži uložili blokovou pokutu ve výši
1.000 Kč.
Více než 3 promile alkoholu v dechu naměřili strážníci občanu Budišova nad Budišovkou, kterého na základě telefonického oznámení
nalezli povalujícího se po zemi v blízkosti sídliště Budišovská 13.
dubna krátce po dvanácté hodině polední. Muž ve věku 47 let, který
je strážníkům dostatečně znám, nebyl schopen vlastní chůze ani
souvislé verbální komunikace. Z důvodu opilosti byl po provedení
nezbytných úkonů převezen strážníky k vystřízlivění na PZS v Opavě. Opakovaným podezřením z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného vzbuzením veřejného pohoršení, se bude zabývat
správní orgán, kde muži hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Informace k probíhající rekonstrukci Domova Vítkov
Vážení občané,
chtěl bych vás touto cestou krátce informovat o vývoji probíhající rekonstrukce Domova Vítkov p. o. V říjnu 2015 jsme předali staveniště
zhotoviteli stavby - firmě Zlínstav a. s. a započala I. etapa rekonstrukce.
Přes počáteční obtíže se stavba v poslední době více „rozjela“. Sami
můžete vidět, jak před očima roste o dvě patra nástavba vestibulu
(budova C), do které se přemístí kanceláře zaměstnanců, ambulance lékaře a pracovna zdravotních sester. To vše z toho důvodu,
aby byly budovy A i B uvolněny pro pokoje a sociální zařízení našich uživatelů. Původní celková kapacita Domova klesne ze 106 na
81 uživatelů. Budova B bude sloužit 42 uživatelům sociální služby
domova se zvláštním režimem a budova A bude pro 39 uživatelů

tek, montáží sádrokartonových stropů a lití podlah. Buduje se také
nová slaboproudá síť pro obsluhu počítačů, telefonních přístrojů, TV
antén, systému pacient-sestra a probíhají další stavební práce na
objektu C.

služby domova pro seniory. Celková doba realizace rekonstrukce je
18 měsíců a předání (kolaudace) celé stavby je plánováno na březen roku 2017. V červenci letošního roku by mělo dojít k ukončení
I. etapy. Současně je potřeba vyřídit všechny formality a administrativní povolení tak, abychom mohli budovu B a C začít od srpna,
nebo září 2016 užívat. Uživatelé z budovy A se na začátku II. etapy
přestěhují do našich náhradních prostor v areálu Nemocnice Vítkov
a uživatelé služby domova se zvláštním režimem se po 11 měsících
nastěhují zpět do zrekonstruovaných prostor na ulici Lidické. V současné době jsou ukončeny elektropráce, rozvody vody, kanalizace
v budově B a postupně začínají práce spojené s nanášením omí-

Celková rekonstrukce objektu:
• Vnitřní rekonstrukce budovy, včetně všech rozvodů elektřiny, sítí,
vody a kanalizace.
• Nástavba budovy C o dvě patra.
• Rozšíření podlahové plochy jednotlivých pokojů.
• Celkem 45 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů.
• Evakuační výtah propojující všechna podlaží – bezbariérovost objektu.
• Sociální zařízení dostupné max. pro 2-3 obytné buňky.
• Vybavené centrální koupelny na každém patře.
• Úprava areálu – venkovní terasa s posezením, stromy a propojovacím můstkem do hlavní jídelny.
• Nové parkovací plochy pro návštěvy v zadní části objektu.
Touto cestou bych také rád poděkoval všem spoluobčanům bydlícím
v blízkosti stavby na Lidické ulici za trpělivost a toleranci.
Jan Seidler
ředitel

HROZÍ NÁM I LETOS SUCHO?
Jednoduchá otázka, ale o to těžší odpověď. Co je to vlastně sucho? Sucho je velmi neurčitý, avšak v meteorologii a klimatologii často užívaný pojem, znamenající v zásadě nedostatek vody
v atmosféře, půdě či rostlinách. Je možné rozlišovat sucho
klimatické, půdní, zemědělské a hydrologické, meteorologické
a socio-ekonomické.

Použité zdroje:
www.chmi.cz
Prezentace „Sucho 2015-2016 v povodí Odry“ (www.pod.cz)
Příloha k usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních
dopadů sucha a nedostatku vody

Sucho je většinou jevem nahodilým, který se vyskytuje z velké části
nepravidelně v období podnormálních srážek s trváním od několika dní až po několik měsíců. Srážkový deficit v určitém časovém
intervalu a na určitém místě je v podmínkách České republiky bez
výjimky primární příčinou vzniku sucha. Sucho bývá velmi často doprovázeno nadnormálními teplotami vzduchu, nižší relativní vlhkostí
vzduchu, zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního
svitu. Důsledkem těchto faktorů je vyšší výpar a další prohlubování
nedostatku vody. Zemědělské sucho je způsobeno výskytem sucha
meteorologického a je charakterizované dlouhodobějším nedostatkem vody v půdě a její nedostupností, která rostlinu limituje v normálním růstu a vývoji. Hydrologické sucho je definováno pro povrchové toky určitým počtem za sebou jdoucích dní, týdnů, měsíců
i roků s výskytem nízkých průtoků vzhledem k měsíčním či ročním
normálovým hodnotám. O socio-ekonomickém suchu se pak hovoří
v případě, kdy je intenzita nebo délka suchého období natolik závažná, že má přímý vliv na obyvatelstvo (snížení dostupnosti zdrojů
pitné vody) a ekonomiku země (ohrožení zemědělské výroby v masivním měřítku, narušení výrobně obchodních vztahů).

Slavomír Jaššo
referent odboru životního prostředí

Nahodilé sucho je velmi nebezpečným přírodním jevem právě svým
neočekávaným a nepravidelným výskytem v prostoru a čase. Prognóza sucha je z těchto důvodů velmi problematická až nemožná.
Problematikou sucha se intenzivně zabývá vláda a další odborné
instituce, například správci povodí, kteří připravují a postupně realizují různá opatření ke zmírnění dopadů sucha. Mezi problémy, které
je třeba řešit, patří zejména urychlený odtok vody z krajiny, rostoucí
výskyty sucha v některých regionech, znečištění vod, ztráta vodních
ekosystémů, zásobování obyvatelstva vodou a případně čištění odpadních vod.

Vážení čtenáři, nabízíme vám i pohled z druhé strany. Podnětné
čtení totiž přináší zpravodaj společnosti SmVaK Ostrava, a.s.
„Z první ruky“ č.2/2016, který je rovněž ke stažení na www.
smvak.cz.
Informuje o letošním Světovém dnu vody, jehož mottem bylo
Voda a pracovní místa, neboť vodárenství vytváří v rámci kraje
tisíce pracovních míst, dále otiskuje materiál o cenách vody
v jednotlivých regionech, o boji se suchem, představuje
jednotlivé úpravny vody včetně té naší v Podhradí, a předkládá
aktuální informace o sledování kvality pitné vody.

Náměstí Jana Zajíce 1,Vítkov
Kontakt : mobil:+420 601 501 402,
jarmila.dolezelova@activitypartner.cz

Akční nabídka

Urychlený odtok vody z krajiny je způsoben zejména změnami využívání krajiny a způsobem hospodaření na půdě. Tento stav se
vzhledem k rozsahu problému stále nedaří uspokojivě řešit.
Masivním scelováním půdních bloků dochází k rychlému soustředěnému odtoku vody z celého území zasaženého srážkou. Rychlost
a intenzita odtékající vody zvyšuje její unášecí schopnost a zvyšuje
riziko eroze. Retenční schopnost krajiny je navíc narušena i využitím těžké techniky, aplikací průmyslových hnojiv a degradací rozsáhlých odvodňovacích systémů, které nejsou po roce 1989 udržovány
a mohou mít negativní účinky na zrychlení podpovrchového odtoku.
Území České republiky bylo opakovaně (po téměř 100leté přestávce) zasaženo povodněmi, z nichž mnohé byly extrémní a způsobily
enormní škody na veřejném i soukromém majetku (od roku 1997
celkem 174 mld. Kč) včetně ztrát na životech obyvatel (118 obětí),
z toho škody na vodních tocích a dílech byly cca 15 mld. Kč. Lze
předpokládat, že se extrémní klimatické události budou opakovat
i v následujících letech a klimatické změny budou častější či s vyšší
intenzitou.
Sucho, které postihlo povodí Odry v loňském roce, překonalo všechny dosud naměřené hodnoty za posledních cca 100 let (předchozí
velká sucha nastala v letech 1947, 1953, 1983 a 1992). V únoru
letošního roku přišly srážky v celém povodí Odry a došlo ke zlepšení
situace (zejména k doplnění velkých vodních nádrží). V současné
době tedy dopady sucha nijak zvlášť nepociťujeme, nicméně s blížícím se létem se situace může rychle změnit.
Aktuální informace o průběhu sucha můžete sledovat přímo na
stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz.

Expres půjčka (na cokoliv) od 5,9 %
(Příklad: výše půjčky: 100 000 Kč,
výše splátky: od 1310 Kč/měsíčně, doba splácení: 8 let)

Pojištění domácnosti jen za 3 Kč denně
(Příklad: výše pojistné částky: 500 000 Kč,
roční pojistné: 996 Kč)
Pro jaké případy je pojištěno:
Základní nebezpečí (např. požár, výbuch, úder blesku,
krupobití), vodovodní škody, odcizení a vandalizmus, loupež
na ulici, poškození spotřebičů zkratem a mnoho dalších
Připravujeme
nejlevnější pojištění ORDINACE v ČR ve spolupráci s VZP
Zaujali jsme Vás? Ozvěte se!

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat
na vlastní občanský průkaz?

fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání
žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15
let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí
maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem
ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze
nalézt na webu ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s
dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost)
lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

VÝTVARNÁ
SOUTĚŽ

MISS
POPELNICE

VÍTKOV 2016
Technické služby města Vítkova vyhlašují pod záštitou vedení města výtvarnou soutěž pro
děti či celé rodiny o nejkrásněji
pomalovanou popelnici. Občané Vítkova a místních částí namalují, nazdobí či jinak výtvarně zkrášlí svou popelnici. Svůj
výtvor vyfotí a zašlou na adresu TS Vítkov. Porota vybere
ze zaslaných fotografií několik
nejlepších finalistů. Hlasování
proběhne také na webu města
Vítkova.
Pravidla soutěže:
- zaslání fotografií mailem na
adresu: tsvitkov@tsvitkov.cz,
- termín uzavření soutěže:
15. 6. 2016,
- každý soutěžící může zaslat fotografii pouze jedné pomalované popelnice,
- soutěžící souhlasí se zveřejněním fotek.
Ceny věnované městem Vítkov:
1. místo cena v hodnotě 1.500 Kč
2. místo cena v hodnotě 1.000 Kč
3. místo cena v hodnotě 500 Kč
Kontakt: tel: 556 300 454, www.tsvitkov.cz

SEZONA NA
KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA:
10.00 hod. - 19.00 hod.
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

40 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma
10 Kč/den

Místní školy a školky v rámci plavecké výuky
platí hromadné vstupné (nad 10 osob) ve výši
5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA. Ceny
platí v období školního roku.
Z hygienických důvodů není možno používat
na koupání v bazénu plavky s dlouhými nohavicemi (bermudy), legíny, šaty, sukně, trička
a košile.
Odpovědná osoba: František Vrchovecký
Provozovatel: Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01
Vítkov, tel. 556 300 695

Svoz odpadu v místních částech
Nové Těchanovice

Podhradí

DRUH ODPADU

DEN SVOZU

DRUH ODPADU

DEN SVOZU

Plast

středa

Plast

středa

Papír, sklo

dle zaplnění

Papír, sklo

dle zaplnění

Komunální odpad

pondělí
od 6:30 – 14:00 hod

Komunální odpad

úterý (v létě-pátek–chatoviště)
od 6:30 – 14:00 hod

BIO – 1100 l kontejner
(u zastávky)

Každý lichý týden v pondělí přistaven
Každý sudý týden v pondělí odvezen

BIO – 1100 l kontejner

Každý lichý týden v pondělí přistaven
Každý sudý týden v pondělí odvezen

Jelenice

Lhotka
DRUH ODPADU

DEN SVOZU

Plast

středa

Papír, sklo

dle zaplnění

Komunální odpad

pondělí
od 6:30 – 14:00 hod

BIO – 1100 l kontejner

Každý lichý týden v pondělí přistaven
Každý sudý týden v pondělí odvezen

DRUH ODPADU

DEN SVOZU

Plast

středa

Papír, sklo

dle zaplnění

Komunální odpad

pátek
od 6:30 – 14:00 hod

BIO – 1100 l kontejner
(hasičská zbrojnice)

Každý lichý týden v pondělí přistaven
Každý sudý týden v pondělí odvezen

Klokočov

Zálužné

DRUH ODPADU

DEN SVOZU

Plast

středa

Papír, sklo

dle zaplnění

Úterý (v létě pátek–chatoviště)
od 6:30 – 14:00 hod

Komunální odpad

pátek
od 6:30 – 14:00 hod

Každý sudý týden v pondělí přistaven
Každý lichý týden v pondělí odvezen

BIO – 1100 l kontejner

Přistavení a odvoz v pondělí
sudý týden sokolovna
lichý týden váha

DRUH ODPADU

DEN SVOZU

Plast

středa

Papír, sklo

dle zaplnění

Komunální odpad
BIO – 1100 l kontejner
(u kaple)

Prostřední Dvůr a Veselka
DRUH ODPADU

DEN SVOZU

Plast

středa

Papír, sklo

dle zaplnění

Komunální odpad

čtvrtek
od 6:30 – 14:00 hod

BIO – 1100 l kontejner
(hřiště)

Každý sudý týden v pondělí přistaven
Každý lichý týden v pondělí odvezen

OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ KRONIKY MĚSTA
VÍTKOVA ZA ROK 2015 K VEŘEJNÉMU
NAHLÉDNUTÍ
Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že
v době od 10. června do 11. července 2016 bude na Městském
úřadě ve Vítkově (oddělení kultury – paní Pavlína Bartošová)
vyložena k nahlédnutí kronika města Vítkova za rok 2015. V této
době mohou občané vznášet připomínky k zápisům.

SPRÁVNÝ KROK
KE ZDRAVÉMU MĚSTU
PRVNÍ VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉHO
MĚSTA SE VYDAŘILO
Děkujeme vám všem, kteří jste na fórum přišli a vytvořili skvělou
nejen pracovní, ale především tvůrčí atmosféru.
„Město Vítkov se už dříve několikrát pokusilo žádat o dotace
na celkovou rekonstrukci budovy kina. Bohužel, vždy neúspěšně. Budova kina je kulturní památkou, proto je získání dotace
velice obtížné. V současné době se připravuje podání žádosti
o dotaci na energetické úspory. To znamená, že by bylo z dotace podpořeno např. zateplení budovy, stropu, výměna oken,
výměna kotle a další práce, jejichž rozsah ještě neznáme, to
ukáže až energetický audit, který se teprve zpracovává. Všechny další stavební úpravy (rekonstrukce sálu, technického
a sociálního zázemí, kinotechnika…) bude město pravděpodobně hradit ze svého rozpočtu. Žádost o dotaci se bude podávat
v lednu příštího roku, výsledek o přijetí či nepřijetí bude znám až
v květnu, takže zahájení prací lze odhadnout nejdříve na konec
příštího roku,“ říká Ing. Ingrid Adamusová, pracovnice odboru služeb.

Vás, kteří jste nemohli společně s námi hledat 10. května náměty
na zlepšení života v našem městě, prosím o vyplnění ankety, kterou
najdete na webových stránkách města nebo si ji můžete vyzvednout
v informačním centru. Jen prosím pozor, uzavření ankety je už
8. června. Pak se budou její výsledky zpracovávat a předkládat
zastupitelstvu města k projednání.
A o čem to vlastně všechno bylo? O hledání námětů a podnětů,
o tom, co všechno by se dalo ve městě vylepšit, co všechno vám
občanům chybí a co vám komplikuje nebo ztěžuje život.
Zkrátka, chceme, abyste společně s námi utvářeli přívětivé město
pro kvalitní - zdravý a příjemný život.
Čtrnáct nejžhavějších problémů vzešlo ze 78 námětů, o nichž se
dvoukolově hlasovalo přímo v kulturním domě. Vy v dotaznících
najdete problémy, jejichž řešení by mělo být prioritou zastupitelstva
města. Deset z nich bude po ověřovacím kole (třetím v pořadí)
předloženo jako TOP 10 k projednání zastupitelstvu města 22.
června.
O tom, jak se nám daří deset navržených námětů řešit, vás budeme
průběžně informovat prostřednictvím Vítkovského zpravodaje
a webových stránek http://www.vitkov.info/o-meste/zdrava-mesta/.
A jak to všechno dopadne? To si řekneme, pokud přijmete naše
pozvání, v květnu příštího roku. Starosta města vás seznámí s tím,
jak se k řešení vašich požadavků zastupitelstvo města postavilo
a jak se je podařilo vyřešit.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili fóra Zdravého města i vám, kteří
jste sdělili svůj názor prostřednictvím ověřovací ankety.
Upozornění pro ty z vás, kteří jste v rámci ověřovací ankety ještě
nehlasovali – máte pouze 2 hlasy. Pouze dva vámi vybrané problémy
můžete označit za prioritní.

Nehledáme jen odpovědi, snažíme se
najít i řešení

V rámci ověřovací ankety jste nám poslali mimo anketu také mnoho
dotazů a podnětů. Budeme se snažit, aby ani ty nezapadly. Postupně
vám na ně budeme přinášet odpovědi a pokud možno také alespoň
nástin řešení.
Do tohoto čísla zpravodaje jsme vybrali téma zprovoznění kina.
Začátkem příštího roku budeme žádat o dotaci na část oprav tak,
aby se zastavila devastace samotné budovy, nedocházelo k jejímu
dalšímu poškozování a zhoršování stavu.

Určitě vám podáme zprávu, zda se nám to podařilo. Původní styl
se budeme snažit každopádně zachovat. Kino je kulturní památkou
a již v době přípravy projektu jsme úzce spolupracovali s památkovým
ústavem. Věříme, že nás i nadále metodicky povede tak, abychom
co nejlépe skloubili pohodlí a požadavky filmového diváka 21. století
a přitom kinu zachovali jeho nezaměnitelnou atmosféru.

Jestli je náš záměr realizovatelný, na to nám odpověděla Mgr.
Hana Pavelková z Národního památkového ústavu v Opavě: „Unikátnost vítkovského kina spočívá především v tom, že jde
o stavbu ze 30. let 20. století, která se do nejmenšího detailu,
především v interiéru, dochovala do dnešních dní, a to bez
zásadních změn. Jedná se především o podlahové konstrukce z kvalitního litého terasa ve dvoubarevném provedení, dále
o obložení stěn v patře, o obklady z umělého kamene v přízemí, o box pokladny, o okenní a dveřní výplně s původním kováním, o kovové vybavení šatny nebo o svítidla, ale i o boxy
sociálního zařízení s dochovanými keramickými obklady. Pod
stávající malbou na stěnách a stropech v hale a předsálí se
dokonce dochovala i původní výmalba. Stavba nepostrádala
architektonickou ideu a zároveň dbala na jistou míru reprezentace, což např. u malých venkovských kin zcela absentuje. Architekt z Ústí nad Labem - Střekova Richard Brosch, jež
navrhl vítkovské kino, byl ve své době specialista na výstavbu kinosálů, které byly realizovány převážně v menších městech tehdejších Sudet. Dle jeho plánů bylo realizováno i kino

v Duchcově u Teplic a v České
Lípě, u nichž v průběhu let již došlo
k setření architektonického výrazu
i k odstranění detailů, které dotvářejí celek. Z hlediska památkové
péče je nejideálnější, když objekt
kulturní památky může i nadále
sloužit svému původnímu účelu
a není nutné ho zásadním způsobem měnit, především dispozičně.
Proto je snaha města o obnovení kina velice vítaná a z hlediska
památkové péče podporovaná.
Samozřejmě, že je nutné obnovit
a zlepšit stavebně technický stav
objektu a zhodnotit jeho technologickou infrastrukturu natolik, aby
odpovídala současným standardům na komfort diváka. Přesto je
ale nezbytné i při těchto úpravách
dbát na to, aby nic z genia loci autentického kina nebylo zničeno
a nenávratně poškozeno. Pouze tak se může Vítkov pyšnit velmi
zajímavou a unikátní stavbou“.
Vzhledem k atraktivitě prostor uvažujeme také o jejich využití pro jiné
účely. Rozlehlé chodby jsou určitě skvělým místem pro příležitostné
výstavy. Ta první bude určitě o historii kina.

PRÁCE NA CYKLOSTEZKÁCH
A CYKLOTRASÁCH POKRAČUJÍ
Zpracovali jsme vaše podněty z dotazníků.
Nestihli jste ho vyplnit? Nebo naopak máte skvělý nápad, ale
vidíte to na podrobnější vysvětlení, protože dotazník je přece
jen dotazník?
Pro všechny zájemce, ať už z řad odborníků na
cyklodopravu nebo laiků, je na 20. června 2016
od 17.00 hod. připraven v sále Městského úřadu
ve Vítkově kulatý stůl na téma „Cyklistické trasy
a stezky na Vítkovsku“.
Přítomen bude zástupce firmy HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s r.o., která pro město studii zpracovává.
Je to poslední šance pro položení dotazů a předání nápadů
a podnětů.
Těšíme se na vás a věříme, že společně vytipujeme mnoho
pěkných tras, jež budou sloužit nejen nám, místním, ale také
návštěvníkům Vítkovska.
S veškerými náměty, nápady a podněty se můžete kdykoli
obracet na Danielu Olbertovou, tel. 556 312 253.

Jeviště lze využít k přednáškám, besedám, konferencím a malým
jevištním formám. Nelze zde plánovat žádné velké koncerty
ani divadelní představení vzhledem k rozměrům jeviště a jeho
technickému vybavení (osvětlení, ozvučení, tahy) a zázemí pro
účinkující. K těmto účelům bude nadále sloužit kulturní dům.
A na závěr kavárnička. Tu bych ještě chvíli nechala obestřenou
trochou tajemství. Jen bych lehce naznačila – terasu opravíme
a chceme být nejen zdravým, ale také fairtradovým městem. Věříme,
že se vám tento záměr bude líbit.

POCITOVÁ MAPA

Do 15. 6. můžete prostřednictvím webu http://pocitovamapa.nszm.
cz/vitkov-2016/ sdělit, jaké zažíváte pocity na nejrůznějších místech
ve městě.
Vybrali jsme otázky, které v aplikaci najdete:
• Společenský život – zde je příjemné prostředí pro aktivní trávení
volného času (kultura, sport, vzdělávání).
• Příjemné prostředí, zeleň a architektura – toto místo ve městě mám
rád/a.
• Zanedbané prostředí – zeleň a architektura.
• Tady se cítím bezpečně.
• Neklid a nebezpečí – zde se necítím dobře a bezpečně.
• Špatná dopravní situace (auto, kolo, chodci).
I s těmito informacemi budeme dále pracovat. Pro většinu z nás
je totiž pocitové vnímání daných lokalit velmi důležité. Proč se
bojíme vstoupit do některých uliček, proč se bojíme na některých
místech přejít přes ulici a proč naopak jsme v jiných lokalitách klidní
a uvolnění? Podívejme se na tato místa po konečném zpracování
mapy a použijme tyto informace jako podporu při plánování rozvoje
města.
Daniela Olbertová
koordinátorka Zdravého města
e-mail: olbertova@vitkov.info, tel.: 556 312 253

ZA PLOTEM

... nakoukněte, co je nového
Město Vítkov vyhlašuje letos v rámci celoroční
akce „Za plotem“ v pořadí již třetí soutěž.
Tentokrát na téma „Voda v zahradách“.
Zdobí vaši zahradu pítko
pro ptáky, fontána, potůček,
rybníček nebo jezírko? Pak
neváhejte a přihlaste se do
naší soutěže. Pravidla najdete
od 15. června na webových
stránkách města nebo si je
můžete vyzvednout v IC.
Přihlášky se budou přijímat do
15. 7.2016.

- JELEN Jsou to dva roky, co zcela neznámá kapela s
prapodivným názvem Jelen vydala své první
EP. Od té doby má za sebou stovky festivalových koncertů, vydání dnes už platinového
alba Světlo ve tmě, cenu Anděl za objev roku.
Vystoupení v řadě TV pořadů a milionová
shlédnutí svých videoklipů na YouTube a zcela vyprodané turné.
http://jelenmusic.cz/

FLERET
Již 33. rokem brázdí českou a slovenskou hudební scénu pětice muzikantů s názvem Fleret. Kapela pochází z Valašska a může se pyšnit vlastní tvorbou, která během let již zlidověla a dokonce se dostala i do knížek hudební výchovy. Mezi největší hity bezesporu patří
Zafukané, Večer křupavých srdíček, Vizovice a další.
www.fleretmusic.cz/

COME AND PLAY
Jednoduché a přirozené písničky
s přesvědčivým zpěvem. Kombinace akustických nástrojů a zpěvů.
http://comeandplaymusic.cz/

DOCUKU
DO
CUKU

ŽAMBOŠI

Šestičlenná hudební formace Docuku
z Valašského Meziříčí. Její název znamená
ve valašském nářečí „honem, rychle, svižně“
nebo také „dohromady“ a zúčastnění hudebníci jej naplňují ve svižných, melodických písničkách na pomezí folklóru a bigbítu.

Obsazení kytara, akordeon a bicí. Za poněkud zavádějícím názvem se dnes ukrývá
progresivně znějící folková kapela. Jejich repertoár se opírá o původní tvorbu Jana Žambocha.
www.zambosi.cz

www.docuku.cz

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ VÍTKOV
Byl založen v roce 1960 tehdejším učitelem Františkem
Šustkem. V čele orchestru se
v průběhu let vystřídalo několik
uměleckých vedoucích a dirigentů. Současným uměleckým
vedoucím a dirigentem je Miroslav Bučánek a Jiří Král.
www.zus-vitkov.cz

SYRUP
Kabát revival - http://www.syrup.cz/
Orientační časy vystoupení
13.00 hod.
14.30 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.

Dechovka ZUŠ
Docuku
Žamboši
Bublinová show Matěje
Kodeše

17.45 hod.
18.00 hod.
19.30 hod.
21.00 hod.
22.15 hod.
22.45 hod.

Slavnostní zahájení
Fleret
Come and Play
Jelen
Ohňostroj
Syrup

14.00 – 18.00 hod. Pepino Prcek
13.00 – 19.00 hod. Skákací hrad, malování
na obličej, naplétání copánků, glitrové
tetování, barevné spreje do vlasů, tvoření,
mölkky
17.20 hod. Workshop – následuje po
Bublinové show Matěje Kodeše

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

Křest publikace AKTUÁLNĚ Z
ZÁLUŽNÉ 1785 – 2015

10. května se v multifunkčním sále Městské knihovny ve Vítkově
uskutečnil slavnostní křest nové knihy ZÁLUŽNÉ 1785 – 2015.
Publikace autora Petra Zahnaše a jeho spolupracovníků byla
vydána v nakladatelství Moravská expedice a její grafická
úprava je dílem René Daubnera. Kniha o obci Zálužné, která
je dnes místní částí města Vítkova, vyšla péčí a nákladem
Spolku Zálužné.
Pracovnice knihovny připravily přítomným velmi milé a příjemné
prostředí a celou akci zarámovalo pěvecké vystoupení studentek
vítkovského gymnázia. V úvodu autor knihy představil své
spolupracovníky, kteří mají na vzniku publikace nemalou zásluhu.
Paní Marie Zegzulková ji obohatila o fotografie a verše, pan
Jaroslav Bureš je autorem ilustrací. Významný podíl na obsahu
mají také pan Zdeněk Spáčil, z jehož sbírek pocházejí historické
pohlednice a fotografiie obce Zálužné, a básník David Bátor.
Poslední dva se křtu bohužel, z důvodu jiných povinností, nemohli
zúčastnit. Po několika slovech o knize samotné a jejím vzniku
došlo na samotný křest. Kmotrami knihy se staly místostarostka
města Vítkova paní Lenka Sonnková a členka kulturní komise
města Vítkova paní Marie Mikulíková. Pokřtili ji samozřejmě i její
tvůrci. Poté následovala beseda o knize a obci Zálužné s autorem
publikace. Celou akci doplnila také výstava historických pohlednic,
fotografií a obrazů obce Zálužné ze sbírek Zdeňka Spáčila.
Kniha je na světě a zájemci si ji mohou koupit u vydavatele - Spolku
Zálužné a také ve vítkovském infocentru nebo v penzionech Bílá
Holubice a U brodu.

OČNÍ OPTIKA
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKŮM

• PŘIJÍMÁME RECEPTY NA BRÝLE OD VŠECH OČNÍCH
LÉKAŘŮ
• ČERVEN: MULTIFOKÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY 1+1
SAMOZABARVOVACÍ BRÝLOVÉ ČOČKY - 30 % SLEVA
• OPRAVY BRÝLÍ VŠEHO DRUHU, KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
• VELKÝ VÝBĚR BRÝLOVÝCH OBRUB A ČOČEK
Prodejní doba: Po – Pá

8.30 – 16.15 hodin

OPTIKA A + D
Adriana Nohlová, Daniel Dub
Náměstí J. Zajíce 135, Vítkov, 608 476 075

KRUŽBERKU

V červenci loňského roku byla zahájena oprava Kružberské přehrady.
Do betonových částí hráze se začala dostávat voda, a proto Povodí
Odry přistoupilo k rekonstrukci. Momentálně je odstraněna část
koruny hráze a buduje se nová. Rekonstrukce si vyžádá asi 120 mil.
Kč a oprava by měla být dokončena v závěru letošního roku.

SOUTĚŽ
POHÁR VĚDY
Od ledna do dubna se třída 5. A
účastnila mezinárodní soutěže POHÁR VĚDY SCIENCE CUP ROJKO
2016, která byla zaměřena na fyzikální pokusy. Každé ze čtyř kol se
skládalo vždy ze 3 částí. První část představovala kreativitu žáků.
Druhá část se soustřeďovala na teorii a výzkum. Třetí část nazvaná Praxe a projekt byla nejsložitější. Žáci museli vymyslet na dané
téma svůj vlastní vynález, který nejen musel splňovat určité parametry, ale také musel fungovat.
Z 91 přihlášených družstev jsme obsadili v naší kategorii krásné
5. místo v České republice. Chyběl nám jen jeden bod k postupu do
mezinárodního finále.
Hana Halamíčková

SOUTĚŽ ZLATÝ LIST

9. května se 36 žáků z prvního a druhého stupně naší školy zúčastnilo krajského kola přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list, která
se konala v ZŠ Břidličná.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích: nejmladší žáci 1.-3. třída, mladší
žáci 4.-6. třída a starší žáci 7.-9. třída. Po náročném soutěžním dni
jsme se dočkali očekávaného vyhlášení výsledků.
Nejmladší žáci obsadili 5. a 8. místo, žáci ve střední kategorii získali 9. a 10. místo. Naši nejstarší soutěžící (Vendula Lichovníková,
Eliška Plačková, Zuzana Šrubařová, Klára Bradáčová, Erik Ontkóc
a Kryštof Wojnarovský) získali 1. místo a postupují do celostátního
kola.

PROJEKT ERASMUS+ „BRÄUCHE UND
TRADITIONEN“ – SETKÁNÍ ŽÁKŮ V
POLSKÉM LUBLINCI

Ve dnech 9. – 13. května se uskutečnilo druhé setkání žáků
partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ „Bräuche und Traditionen“. Výjezdu se kromě koordinátorů z naší školy, kterými
jsou Mgr. Andrea Mášová a Mgr. Silvie Večeřová, zúčastnilo
osm žáků ze sexty a septimy. Kromě nás do Lublince přijelo
8 žáků z polské Rabky Zdrój a 8 žáků z maďarské Kiskunfelegyházy spolu se svými pedagogy.
První den bylo na programu vzájemné seznámení všech zúčastněných žáků, prohlídka školy a setkání s vedením školy
a představiteli města.
Druhý den jsme se vydali do střední školy, která vzdělává budoucí kuchaře, kde byl pro nás připraven workshop na téma
Tradiční slezská kuchyně. Zde si žáci pod vedením zkušených
kuchařek měli možnost uvařit tradiční polskou polévku – žurek,
pirohy plněné kyselým zelím a žampióny, bramborové placky
a palačinky s tvarohem a čokoládou. Poté jsme společně navštívili nejvýznamnější poutní místo Polska, klášter Jasná Hora
se slavnou ikonou Panny Marie Čenstochovské, které se také
říká Černá Madona.
Na středu byl pro nás připraven celodenní výlet do Vratislavi. Ve
čtvrtek dopoledne měli žáci taneční a pěvecké workshopy pod
vedením zkušených pedagogů. Podívali jsme se také do jediného místního muzea, které je věnováno Edith Stein, významné
katolické filozofce, řeholnici a člence řádu bosých karmelitek,
která zahynula v plynové komoře v Osvětimi. Na rozlučkovém
večeru, který byl spojený s grilováním, jsme dostali certifikáty,
drobné dárečky a také pohár, který nám bude připomínat příjemně strávený čas v Lublinci.
AM
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KRAJSKÉ KOLO SOČ, ANEB PO OSTRAVĚ
„DO HRADCE KRÁLOVÉ!“

12. května proběhl v budově Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě 38. ročník krajského kola Středoškolské odborné
činnosti (SOČ). Mezi více než sto soutěžícími jsme měli tři své zástupce - Denise Dimitrova, Davida Machače a Víta Mužíka (oktáva)
- a lze říct, že se zde rozhodně neztratili.
Denis Dimitrov s prací „Demonstrace vlivu optického prostředí čočky
na její ohniskovou vzdálenost“ v oboru - Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie obdržel 4. místo.
David Machač s prací „Život v karbonském moři na Vítkovsku
v období lokálních goniatitových zón falcatus a gracilis“ v oboru
- Geologie a geografie a Vít Mužík s prací „Čarodějnický proces ve Vítkově, 1707 - 1714“ v oboru - Historie, obdrželi 1. místa
a postupují do ústředního kola této soutěže, které se letos bude ko-

nat ve dnech 17. - 19. června 2016 v Hradci Králové.
Oba dva posledně jmenovaní byli příslušnými odbornými porotami
také oceněni během vyhlašování výsledků zvláštními cenami, neboť
jejich práce v dané skupině soutěžících patřily k nejlepším jak po
obsahové a formální stránce, tak i po stránce prezentační.
Všem třem děkujeme za reprezentaci školy a Vítovi s Davidem přejeme hodně štěstí v ústředním kole SOČ.
Miroslav Bučánek

Pěvecký sbor při ZŠaG Vítkov

Antonio Vivaldi mistrně vyjádřil ve svém cyklu Čtvero ročních dob
krásu jarního času, kdy se ptáci vracejí do korun stromů, aby svým
zpěvem doprovodili rozkvetlé stromy a vůni jarních vánků. Jarní příroda prostě člověka inspiruje od nepaměti a také náš pěvecký sbor
se svým zpěvem k těmto hlasům přidal. Přijali jsme pozvání na festival Vítkovské jaro, který pořádal pěvecký sbor Komenský a také
na festival PíseňFest do Oder. Oba festivaly měly krásnou osobitou
atmosféru. Za náš sbor chceme hlavně poděkovat sboru Komenský
za příležitost a důvěru nám svěřenou, za zážitek společného zpěvu
zejména písně Rožnovské hodiny a také za vynikající organizaci
včetně pohoštění.

COGITO, ERGO SUM NAVŠTÍVILY
ČARODĚJNICE

28. dubna se v budově ZŠaG Vítkov konala další přednáška z cyklu
Cogito, ergo sum, určeného pro širokou veřejnost. Již podruhé zde
vystoupil student oktávy Vít Mužík. Tentokrát zájemce seznamoval
s výsledky své badatelské činnosti, během níž zjistil, že v letech
1707 – 1714 se v našem městě konal soudní proces s Evou Černínovou z Klokočova, která byla obviněna z čarodějnictví.
Miroslav Bučánek

Hned druhý den jsme pokračovali ve své pěvecké šňůře do Oder,
neboť jsme přijali pozvání od města Odry a ženského sboru Píseň.
Festival se konal v centru města na historickém nádvoří Katovny.
Vystoupilo mnoho sborů, zvláště jmenujme Pěvecké sdružení moravských učitelů. Jedná s o sbor s dlouholetou tradicí, který spolupracoval se skladateli zvučných jmen: Leošem Janáčkem, Antonínem Tučapským a dalšími. Náš sbor vystoupil hned po moravských
učitelích a zkušenost vystřídala radost mládí. Také odtud si odnášíme mnoho zážitků a mnoho podnětů do další práce.
Helena Kozlová

ÚSPĚCH MALÝCH FOTBALISTŮ

Krásného úspěchu dosáhli naši mladí fotbalisté 1. – 3. třídy v turnaji
Mc Donald´s CUP. Nejprve vyhráli svoji skupinu v okrskovém kole
a pak 4. května na stadionu SFC Opava zvítězili i v okresním finále,
kde bojovali s dalšími pěti soupeři. Jako vítěz okresního kola jsme
jeli 17. května na krajské finále do Ostravy. Ani zde se naši kluci
neztratili a obsadili 4. místo, když v boji o medaile prohráli až na penalty. V turnaji nastoupili tito hráči: Vojtěch Soukup, David Indrák, Jiří
Šustr, Šimon Hučík, Jakub Hučík, Daniel Faldýn, Julius Horvát, Tomáš Kristián,
Lukáš Lamatschek,
Samuel Ontkoc
a Štěpán Zouhar. Družstvo
na turnajích
vedl Mgr. Petr
Molek a poděkování patří
také trenérům
přípravky TJ
Vítkov.
Blahopřejeme
fotbalistům
a doufáme, že
o nich ještě
uslyšíme.
PM

POSLEDNÍ
ZVONĚNÍ
V pátek 29. dubna 2016 se konalo tradiční „Poslední zvonění“
studentů oktávy, kteří v převlecích a maskách nejprve prošli
městem, ve škole pak obdrželi
poslední ročníkové vysvědčení,
a zašli se rozloučit s vyučujícími, kteří je v průběhu posledních osmi let učili.
Maturanti se tímto dnem definitivně rozloučili s klasickou
gymnaziální školní docházkou
a naposledy se mohli odreagovat. V následujících týdnech je
čekalo už jen učení a maturitní
zkoušky, které byly pro všechny
završeny slavnostním předáváním maturitního vysvědčení na
Městském úřadě ve Vítkově 24.
května 2016.
Miroslav Bučánek
třídní učitel

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI
ČESKÉ REPUBLIKY MÍŘÍ DO
VÍTKOVA
23. května proběhlo ve slavnostní aule pražského Karolina předávání cen Učené společnosti České republiky
(dále US ČR), jež se udělují jako ocenění za významné
výsledky tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu osobnostem, které jsou občany České republiky,
pracují na území ČR a nejsou členy US ČR.
Ceny byly uděleny dvěma vědcům za celoživotní práci
a popularizaci vědy, dvěma mladým vědeckým pracovníkům a devíti středoškolákům, mezi nimiž byl letos David
Machač, čerstvý absolvent místního gymnázia (vlevo David přebírá maturitní vysvědčení z rukou pana starosty).
Letos byli všichni laureáti oceněni za práce přírodovědné.
Davidovi byla cena udělena za dvě studie vypracované
v rámci Středoškolské odborné činnosti - „Život v karbonském moři na Vítkovsku v období lokálních goniatitových
zón falcatus a gracilis“ a „Jak rostliny vnímají zvuk“.
Cenu převzal z rukou prof. RNDr. Jiřího Bičáka, DrSc.,
dr.h.c., který je předsedou US ČR. Součástí ceny byla
i finanční odměna a roční předplatné časopisu Vesmír.
A Davidovy dojmy z těchto slavnostních chvil: „Udílení
probíhalo po celé dopoledne, přičemž tématem pro
letošní předávání a Valné shromáždění US ČR bylo
spojení vědy a umění. Proto jsme měli možnost
poslechnout si nejen Smetanovy skladby, ale i velmi zajímavou přednášku významného literárního
vědce a překladatele prof. PhDr. Martina Hilského,
CSc., dr.h.c., MBE, na téma „Fenomén Shakespeare“.
Svým zaníceným a velmi poutavým projevem zaujal
veškeré publikum, když postupně odhaloval skryté
významy děl tohoto velikána, které nalézal při své
překladatelské práci“.

SPONGEBOB V SVČ VÍTKOV

24. března jsme u nás v SVČ Vítkov uskutečnili společně s dětmi
a se Spongebobem záchrannou misi za záchranu hlemýždě Garyho
a mazlíčka Spongeboba ze spárů Hubožrouta. Než jsme se vydali
na tuto misi, čekalo děti několik zábavných her, soutěží a hledaček,
které si pro ně připravil Spongebob a teprve po jejich splnění jsme
se s dětmi vydali za Garym. Záchranná mise nás zavedla do tajuplného lesa, kde vládl zlý Hubožrout. Děti musely v lese vyrobit
příbytky pro zatoulané veverky, zimní věnce pro stromy a keře, přejít
přes zrádnou bažinu a hledat všemožné indicie, které je dovedly až
k vysvobození Garyho. Vše se zdařilo a děti byly za své úsilí sladce
odměněny. Po zdařilé misi jsme se vrátili do SVČ, kde si všechny
děti vyrobily svého Spongeboba, se kterým spokojeně odcházely
domů.

Vodní mlýn
Wesselsky
Odry - Loučky
10. 6. 2016
Běžné komentované
prohlídky areálu a mlýna.
09.00 - 18.00 hod.
Prodej mlynářových
a mlynářčiných specialit.
18.00 - 24.00 hod.

HASTRMANOVO
NOČNÍ
BREKEKE
ve 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30 hod.
Komentované prohlídky především pro děti v doprovodu
dospělých spojené s hledáním hastrmana lucerničkou,
s tancem víl a nočním pouštěním lodiček ve strouze.
Vstupné: děti do 5 let zdarma/děti od 5 do 10 let 30 Kč/
ostatní 50 Kč

KOLOZÁVOD V MĚSTSKÉM PARKU

15. května uspořádalo SVČ Vítkov pro děti z Vítkova a okolí 2. ročník Jarního kolozávodu v městském parku. Závodu se zúčastnily
děti ve dvou kategoriích. V kategorii do 10 let se stal vítězem Patrik
Cáb, druhé místo obsadil Štěpán Zouhar a třetí místo Jakub Zdráhal.
V kategorii nad 10 let se stal vítězem Daniel Cáb, na druhém místě
byl Vojta Vašátko a na třetím Zdeňka Drimajová. Vítězové obou kategorií obdrželi za svá vítězství poháry. Je jen škoda, že v nejmladší
kategorii do 8 let se přihlásil jen jeden závodník, který pak musel
závodit ve starší kategorii, kde vybojoval druhé místo. Budeme se
těšit, že v podzimním kolozávodu se utká v každé kategoriií více
závodníků.
Věroslava Dubová
Pedagog volného času

Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Vítkově

Modlitebna Českobratrské církve evangelické
ve Vítkově

17.00 hod.

Mše svatá

18.00 hod.

18.00 hod.

Vzhůru do věží - prohlídka věže, hodinového stroje
Trocha historie - komentovaná prohlídka kostela

18.20 hod.

Vzhůru do věží - prohlídka věže, hodinového stroje

18.40 hod.

Vzhůru do věží - prohlídka věže, hodinového stroje

19.00 hod.

Vzhůru do věží - prohlídka věže, hodinového stroje

Buchty našich babiček - ochutnávka
18.30 hod.

18.30 hod.

zpěv: Sára Šromová
20.00 hod.

Vzhůru do věží - prohlídka věže, hodinového stroje
Trocha historie - komentovaná prohlídka kostela

20.30 hod.

Koncert pěveckého sboru Píseň z Oder

Dílnička pro děti - tvoření z papíru
a dřeva, výroba a malování zvířátek

Ochutnávka mešního vína
Malý varhanní koncert - varhany: Denis Dimitrov,

Kambodža – rozvoj zemědělství
- přednáška/beseda

Trocha historie - komentovaná prohlídka kostela
19.20 hod.

Bylinková čajovna

čtení a povídání o velké lodi Archa
19.30 hod.

Historie modlitebny - prohlídka

20.30 hod.

Hra na stoleté varhany

KALENDÁŘ AKCÍ
do 23. 6.

JARO A LÉTO V PALIČKOVANÉ KRAJCE
Kulturní dům – velká výstavní síň
Výstava paličkované krajky místních krajkářek.
Výstava bude otevřena každou středu od 16.00
do 17.00 hod. nebo na základě předchozí tel.
domluvy (604 482 175 – správce KD, 737 113 302
– p. Bartošová).

2. 6.
14.30 hod.

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

4. 6.
13.00 hod.

DEN MĚSTA – VÍTKOV 2016
Sportovní areál v Husově ulici
Podrobnosti na http://denmesta.vitkov.eu/

10. 6. 2016
15.30 hod.

DEN OTCŮ
Školní klub při ZŠG Vítkov zve všechny tatínky.

10. 6.
17.00 hod.

NOC KOSTELŮ
Více informací na straně 19.

11. 6.

AKADEMIE SVČ VÍTKOV
Ukázky karate, florbalu, gymnastiky, badmintonu,
rybářství, činnosti divadelního souboru … Můžete
si zajezdit na autodráze, vyrobit si něco z
keramické hlíny, vyzkoušet si lukostřelbu,
uvidíte na DVD pohádku Čertova skála. Od 16. 00
hod. se vám představí maňásci Žbluňk a Kvak.
Občerstvení zajištěno. Skákací hrad - 10 Kč,
vstupné dobrovolné, děti dostanou nanuk
zdarma. Jste všichni srdečně zváni!

13. 6.
18.00 hod.

ČAKRY A JEJICH PRODÝCHÁNÍ
Přednáška Dagmar Snášelové.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

18.6.
14.00 hod.

OSLAVY 60 LET TJ SOKOL KLOKOČOV,
PŘEDSTAVENÍ ZNAKU
Program pro děti, občerstvení, domácí výrobky,
vystoupení mažoretek a sportovců, vyjížďky s
koňmi, od 18.00 hodin cimbálová muzika.

20. 6.
17.00 hod.

CYKLISTICKÉ TRASY A STEZKY NA
VÍTKOVSKU
Sál Městského úřadu ve Vítkově (1. patro)
Kulatý stůl – otevřená debata odborné i laické
veřejnosti k přípravě „Studie cyklistických tras a
stezek na Vítkovsku“.

21. 6.
16.00 hod.

KRESLENÍ NA ASFALT
Děti nám mohou svými výtvory vyzdobit areál
SVČ. Barevné křídy k dispozici. Nejhezčí výtvory
odměníme sladkostmi.

21. 6.
17.00 hod.

OČISTA ORGANISMU II.
Přednáška MUDr. Martiny Janečkové v rámci
projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ.

Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
24. 6.
17.00 hod.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY JANA DUNGELA
„VENEZUELA“
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň
Výstava potrvá do 28. července a bude otevřena
každou středu nebo na základě předchozí telefonické domluvy (604 482 175 – správce KD, 737
113 302 – p. Bartošová).
Součástí vernisáže bude promítání filmu
Vladimíra Šimka „Štětcem a mačetou“.

24. a 27. 6.

DEN BEZ ÚRAZU S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU VE
SPOLUPRÁCI S MĚSTSKOU POLICIÍ
Akce je určena pro děti 1. tř. – 2. tř. ZŠaG Vítkov.
Pro děti budou v parku připraveny úkoly z
dodržování bezpečnostních předpisů pro chodce
a cyklisty a jízda zručnosti.

25. 6.

RYBÁŘSKÁ OLYMPIÁDA 2016
Mladí rybáři si vyzkouší lov ryb na Balatonu, v
SVČ prokážou své rybářské znalosti a na hřišti ve
sportovním areálu budou soutěžit v rybolovné
technice.

29. 6.
8.00 – 17.00 h.

VÝSTAVA O VČELÁCH A VČELAŘÍCH
Kulturní dům Vítkov (malý sál)

29. 6.
10.00 hod.

MINIPŘEHLÍDKA ŽÁKŮ ZÁJMOVÉ UMĚLECKÉ
ČINNOSTI COMEDIAS
Asfaltová plocha před ZŠaG Vítkov.

30. 6.
14. 00 hod.

HURÁ PRÁZDNINY U RÁKOSNÍČKOVA
HŘIŠTĚ
SVČ zve všechny děti na oslavu k ukončení
školního roku. Pro děti máme připravené různé
hry, soutěže, skákací hrad a od 14.00 do 15.00
hod. vystoupí klaun Pepino Prcek. Občerstvení
zajištěno. Každé dítě dostane odměnu.

23. 7.

FRANTIŠKŮV DVŮR O PRÁZDNINÁCH
Závody chladnokrevných koní, odpoledne plné
her, soutěží a tvoření, a to vše zakončeno
večerem s hudbou, tancem a dobrou zábavou.
Více informací najdete v průběhu června a
července na webu města Vítkova a hřebčína
Františkův Dvůr.

30. 7.

VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2016
AHARD, VERONA, TANJA

27. 8.

AHOJ PRÁZDNINY
V areálu SVČ připravujeme pro děti a rodiče akci
na závěr prázdnin se soutěžemi, opékáním párků
a prvním veřejným promítáním!

SVČ MÁ JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA NA TÁBOŘE! 7. 8. – 13. 8.
Hledači pokladů na TZ v Klokočově. Cena: 2100 Kč

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