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Za plotem

LETOŠNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO
MĚSTA POHLEDEM MLADÝCH

Pivovar ano, či ne?
Co se skrývá za touto blíže nekonkretizovanou otázkou? Dvě
zásadní rozhodnutí, jež řeší zastupitelstvo města. Pokud se
podívám na usnesení, která byla přijata nadpoloviční většinou
zastupitelů, tak je rozhodnuto. Zaprvé koupit areál pivovaru.
A zadruhé připravit podklady pro podání žádosti o dotaci,
která povede ke koupi a následné demolici velké části areálu
pivovaru. Tolik velice stručné hodnocení současné situace
ohledně budov bývalého vítkovského pivovaru.

Nebylo by dobře, abych tímto konstatováním skončil. Je třeba, abych
připomenul historický vývoj této kauzy. Areál bývalého pivovaru je
přibližně 15 let ve vlastnictví fyzické osoby z Ostravy, s níž jsem
poprvé jednal v roce 2009, abychom probrali možnosti odkoupení
celého areálu. Již od prvopočátku jsem přesvědčen, že by město mělo
tento areál koupit. Výsledkem jednání bylo předložení návrhu pro
zastupitelstvo města na odkoupení. 31. března 2010 zastupitelstvo
přijalo usnesení, kterým odsouhlasilo koupi pivovaru, bohužel však
nakonec ke koupi nedošlo. Neodpustím si citovat to, co jsem tehdy
ve zprávě uvedl: „… V úvahu také přichází rekonstrukce správní
budovy pivovaru na byty, zdravotnické zařízení aj. Sklady by
se daly využít na volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže.
V úvahu také přichází zřízení sběrného dvora. Prostranství
kolem budov by se dalo využít ke zřízení parkovišť, kterých
není, zejména ve středu města, nikdy dost. …Na druhou stranu
v případě úspěchu zapojíme zcela nevyužitý areál do života ve
městě. Na závěr musím říct, že bych se nechtěl dočkat toho, aby
uprostřed města vznikl z bývalého pivovaru druhý Vikštejn.“
I přes tento neúspěch jsem se k myšlence získání pivovaru pro
město vrátil v roce 2011. Opět v březnu jsem předložil zastupitelům
návrh na odkoupení pivovaru. Jen využití jsem navrhoval trochu jiné.
Administrativní budovu zachovat a zrekonstruovat. Ale skladovací
a výrobní část s pomocí dotace zdemolovat. Nabyl jsem dojmu,
že rekonstrukce k případnému využití této části pivovaru by byla
velice nákladná a následné využití by se hledalo jen velice těžce.
V zastupitelstvu se však nenašla dostatečná podpora pro koupi.
V dubnu 2017 přijalo zastupitelstvo usnesení, kterým nás pověřilo
jednat s majitelem o podmínkách koupě pivovaru. Od té doby
proběhlo několik jednání, která se týkala zejména výše kupní ceny
a dalších podmínek prodeje, byly vyhotoveny znalecké posudky.
Až v listopadu roku 2017 zastupitelé odsouhlasili koupi pivovaru za
předpokladu, že pozemky nebudou zatíženy žádným břemenem.
Přes pozemek je totiž zřízeno věcné břemeno příjezdu k objektu
bývalé ledovny, která je v majetku jiného vlastníka. Od té doby
řešíme zrušení tohoto břemene. A je to již jen otázkou času, kdy
bude vymazáno.

Jakmile bylo rozhodnuto o uskutečnění koupě, začali jsme se
zabývat následným využitím areálu. V té době se jevilo velice reálné,
že se nám podaří získat dotaci na vybudování komunitního centra
ve správní budově. Bohužel se časem ukázalo, že dotační titul na
komunitní centra nebude vyhlášen. Žádná jiná dotace, která by byla
vhodná na rekonstrukci, nebyla vyhlášena. Oprava tak velkého
areálu bez pomoci dotací by byla pro město velkou ﬁnanční zátěží.
Pokud bychom chtěli zachovat celý areál, odhaduji náklady na
několik desítek milionů korun. Tipuji minimálně 20 milionů. Vycházím
z toho, že rozpočtované náklady na opravy bytového domu č.p. 147
v Lesní ulici, který město koupilo, se vyšplhaly na 12 mil. Kč. Tento
dům je menší, než správní budova, a je ve stejně špatném stavu.
Proto se zastupitelé rozhodli požádat a následně přijmout dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 434 tis. na zpracování
projektové dokumentace „Regenerace brownﬁeldu“. Ve zprávě byli
zastupitelé informováni: „Záměrem, který byl takto předložen
i kraji v žádosti o dotaci, je provést demolici většiny objektů
v areálu pivovaru, zregenerovat prostor po demolici a následně
provést výstavbu parkoviště, zpevněných ploch a komunikací,
veřejného osvětlení, zázemí pro volnočasové aktivity dětí,
mládeže, dospělých a seniorů (např. street workoutové
hřiště, hřiště na parkour apod.) a vysadit zeleň. Zpevněné
i zelené plochy bude možné využívat např. i pro menší kulturní
či společenské akce pod širým nebem.“

Závěrem bych chtěl říct, že i mně by se líbilo zachovat alespoň
správní budovu pivovaru, ale zastupitelé mají nelehké rozhodování,
protože mnohé záměry, které se zdají logické a správné, jsou
následně konfrontovány s ﬁnančními možnostmi města. Například
před nedávnem město získalo od kraje areál střední školy v Podhradí.
Ten chceme, samozřejmě, využívat. Proto jsme zprovoznili jeden
objekt k ubytování. To nás stálo cca 900 tis. Kč. Teď připravujeme
projekt na vybudování nové čistírny odpadních vod. Předpokládané
náklady budou cca 10 mil. Kč. Také prověřujeme stav autokempu
v Podhradí, i ten bude vyžadovat velké investice. Požadavky
základní školy a gymnázia na opravy a investice jdou taky do milionů.
A tak bych mohl pokračovat. Prostě město nemůže investovat všude
tam, kde by to bylo třeba. Proto musíme stanovit priority. Nebývá to
jednoduché rozhodování. Každopádně je ještě prostor pro diskuzi
ohledně pivovaru. Do konce roku však musí být jasno ohledně
zodpovězení úvodní otázky. Pivovar ano, či ne? Koupit, či nekoupit?
V případě koupě zbourat, či nezbourat?
Pavel Smolka
starosta města

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 3 PRACOVNÍ MÍSTa - „STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: srpen - září 2019
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• ukončené střední vzdělání s maturitou,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č.553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.

s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným postupem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s §8 citovaného nařízení
vlády a §131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč bude přiznán po získání osvědčení a závazku setrvání
v pracovním poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let,
ﬁnanční příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty v péči
o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii, schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonický kontakt a e-mailovou adresu.

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově, nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 14. října 2019 nejpozději do
14:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.

Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění,

Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta Mgr. Martin Šrubař, tel.:
556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@vitkov.info.

Charitativní polévka – zapojit se můžeme všichni!
Pod tímto názvem se skrývá charitativní akce zaměřená na podporu vybraného projektu, která proběhne při rozsvěcení
vánočního stromečku 30. listopadu.
Jsem nesmírně hrdý, že se v letošním roce do této akce může zapojit také město Vítkov.
Posláním akce je pomoci konkrétnímu člověku či organizaci, jež se nachází v nelehké životní situaci, a přispět tím tak ke zlepšení jeho
poměrů.
Tímto bychom rádi vyzvali všechny občany našeho města a místních částí, aby nám do 5. října zaslali na mail charitativnipolevka@
vitkov.eu své tipy, komu by měl výtěžek z této akce pomoci a proč.
Své návrhy a náměty můžete zasílat s uvedením konkrétní osoby z Vítkova či místní části, případně vámi vybrané organizace.
Ze zaslaných návrhů vybereme tu nejpotřebnější osobu, nebo organizaci. O výsledku výběru vás budeme informovat.
Jak to celé bude probíhat?
V tento den se jako obyčejně všichni sejdeme na náměstí, kde budeme svědky rozsvěcování vánočního stromečku. Mimo jiné bude
při této příležitosti podávána polévka ve stánku ﬁrmy Řeznictví Durec, která bez nároku na jakoukoliv odměnu bude polévku vydávat.
Každý občan má příležitost právě za tuto polévku přispět ﬁnančním obnosem do připravené kasičky na vybraný charitativní počin.
Získaná částka půjde na předem určený účel.
Věříme, že i málem dokážeme někomu pomoci, a že se tato akce stane pravidelnou součástí předvánočního období. Pomoci může
každý, protože i malý obnos může ve výsledku udělat velkou radost!
Na vaše návrhy se těší Ing. Václav Říčný, člen rady města Vítkov

AKTUALIZACE
ŽÁDOSTÍ O BYTY
Vážení žadatelé o byt, v měsíci září nebo říjnu je nutno
aktualizovat vaše žádosti vedené na MěÚ Vítkov. Aktualizaci je
možno provést na formuláři, který odevzdáte do podatelny MěÚ
Vítkov, nebo přímo na odboru služeb v kanceláři č. 117.
František Putko
referent odboru služeb

Amnestie na upomínky
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne knihoven
(30. 9. - 6. 10. 2019) tzv. amnestii na upomínky. V tomto týdnu
mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny dokumenty, které již mají
delší dobu půjčeny, a poplatek za upomínku jim bude odpuštěn.

Městská policie v srpnu 2019
1. srpna kolem desáté hodiny dopoledne přijala MP Vítkov oznámení
o krádeži zboží v jedné z prodejen při ulici Opavská mladým
mužem, který ihned po odcizení zboží z prodejny utekl. Strážníci
na místě zjistili, že došlo ke krádeži dvou kusů čokolád v celkové
hodnotě 140 Kč. Podle popisu pachatele krádeže byl v muži zjištěn
18letý občan Vítkova z nedaleké ubytovny, ten strážníkům uvedl,
že čokolády stačil již zkonzumovat. Po zdokumentování události
byla věc postoupena Policii ČR, jelikož se jedná o muže s trestní
minulostí. V případě, že muž byl za takový čin v posledních třech
letech odsouzen nebo potrestán, hrozí mu odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta. V opačném případě se bude muž zodpovídat
z opakovaného přestupku proti majetku, kde mu ve správním řízení
může být uložena pokuta až do výše 70.000 Kč.
Téhož dne kolem páté hodiny odpolední vyjeli strážníci na základě
telefonického oznámení na dětské hřiště na sídlišti v Budišovské
ulici, kde byla zjištěna plačící nezletilá dívka, která ve Vítkově
pobývala na prázdninách. Strážníci dále zjistili, že na chodbě jednoho
z domů v sídlišti došlo k poškození jejího mobilního telefonu, když
ji 12letý chlapec z Vítkova udeřil do ruky a telefon následně spadl
asi ze sedmimetrové výšky do sklepa domu, přičemž došlo k jeho
rozbití. Strážníci později informovali zákonného zástupce chlapce
o vzniklé situaci a věc postoupili správnímu orgánu. Za přestupek
proti majetku sice nezletilý chlapec není podle zákona odpovědný,
ale způsobenou škodu ve výši cca 2.000 Kč budou muset uhradit
jeho rodiče.
Krátce před půlnocí 10. srpna přijali strážníci oznámení o rušení
nočního klidu hlukem, vycházejícím z předzahrádky jedné
z provozoven v Opavské ulici. Již při příjezdu k místu oznámení
strážníci z dálky slyšeli zpěv a další hlasité verbální projevy hostů.
S původcem rušení nočního klidu, ve kterém byl zjištěn občan
Vítkova ve věku 51 let, jakož i s několika dalšími přísedícími hosty,
kteří byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, byl
na místě učiněn pohovor o dodržování nočního klidu. Za přestupek
proti veřejnému pořádku, kterým je i rušení nočního klidu, strážníci
uložili pokutu příkazem na místě ve výši 500 Kč.

DOTACE MĚSTA

NA II. POLOLETÍ ROKU 2019
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 28. srpna schválilo
následující individuální dotace.

V deset hodin dopoledne 13. srpna přijala MP Vítkov oznámení
o slovním napadání v jednom z domů ve Vodní ulici. Strážníci po
příchodu na místo zjistili, že došlo k verbálnímu konﬂiktu mezi
několika obyvateli domu a jejich rodinnými příslušníky. Po delší
době, v jejímž průběhu za přítomnosti strážníka docházelo ke
slovním atakům mezi přítomnými občany, se podařilo situaci zklidnit
a nastolit stav k zajištění veřejného pořádku a soužití v místě. Po
vytěžení osob, nacházejících se v místě a provedení dokumentace
události, byla věc postoupena správnímu orgánu pro podezření
z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného úmyslným
jednáním dvou žen z Vítkova ve věku 28 a 55 let, které se dotkly
cti jiné ženy tím, že ji zesměšnily nebo jiným způsobem urazily
a dopustily se dalšího hrubého jednání. V případě uznání viny
hrozí oběma ženám pokuta až do výše 20.000 Kč nebo 30.000 Kč
v případě opakovaného přestupku.
Z přestupku znečistění komunikace únikem ropných látek
a zanedbání odstranění závady ve sjízdnosti části komunikace
Selská je podezřelý 55letý provozovatel osobního vozidla,
z něhož byl 20. srpna kolem jedenácti hodin dopoledne nahlášen
únik motorového oleje. Jelikož se původce znečištění na místě
nenacházel, byli přivoláni hasiči, kteří znečištěné místo zasypali
sorbentem. Po zadokumentování byla věc postoupena silničněsprávnímu orgánu MěÚ Vítkov, který v případě uznání viny může
původci znečištění uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.
Od měsíce srpna se strážníci ve větší míře zaměřují na kontrolu
dodržování povolené rychlosti při průjezdu místní části Klokočov,
kde byly zaznamenány stížnosti na rychle jedoucí vozidla. Jelikož se
tam nenacházejí chodníky, i strážníkům záleží na tom, aby silniční
doprava v této místní části chodce neohrožovala.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Technické služby města Vítkova hledají pracovníka
na pozici

SPECIALISTA NA ÚSEKU
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

Svaz postižených civil.
chorobami

Činnost ZO SPCCH

26.000 Kč

Smíšený pěvecký sbor
Komenský

Činnost pěveckého sboru

60.000 Kč

Klub sportovní
kynologie Vítkov –
Klokočov

Oblastní výstava
a bonitace německých
ovčáků

9.000 Kč

Český kynologický
svaz ZO - 189 Vítkov

Nákup sekačky
a odkládacího kotce

37.000 Kč

Základní škola, Vítkov,
nám. J. Zajíce 1, p. o.

Hallowen - Strašidel se
nebojíme II.

7.000 Kč

Jitka Milatová

Rozvoj cyklistiky

2.000 Kč

Český svaz chovatelů
ZO Vítkov

Nákup elektrického
kuchyňského robotu

13.000 Kč

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 15. 10. 2019 – na
adresu: pruskova@tsvitkov.cz

Tělovýchovná jednota
Vítkov

Šachový oddíl – příspěvek
na dopravu

5.000 Kč

Informace: J. Prusková, PAM, 556 300 731

Jana Knichalová
finanční odbor

Požadujeme:
Vzdělání – minimálně středoškolské, technického charakteru.
Legislativní přehled v oblasti životního prostředí.
Praxe – minimálně 10 let ve vedení skupiny pracovníků.
ŘP skupiny B, znalost práce s PC.
Předpoklady pro obchodní činnost.
Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost.
Nabízíme:
Práci v perspektivním oboru.
Podnikové beneﬁty - 25 dnů dovolené, sick day, stravenky,
příspěvek na penzijní a životní pojištění aj.
Termín nástupu:

DLE DOHODY

Likvidace objemového a nebezpečného odpadu
Ve Vítkově mají občané možnost odevzdat velkoobjemový,
nebezpečný a tříděný odpad ve sběrném dvoře, který se nachází na
kraji průmyslové zóny v Dělnické ulici.
Provozní doba: středa 12 - 18 hod a sobota 8 - 12 hod. Ceník odpadů
ukládaných na sběrný dvůr Vítkov najdete na www.tsvitkov.cz
V místních částech města Vítkova probíhá dvakrát ročně svoz
velkoobjemového odpadu z domácností pomocí přistavených
kontejnerů a také svoz nebezpečného odpadu. Termíny a místa
podzimního svozu jsou uvedeny v tabulce níže.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
TERMÍN

MÍSTO

5. 10. 2019
od 8:00 hodin do 8:30 hodin

Klokočov - u hřbitova

5. 10. 2019
od 8:45 hodin do 9:15 hodin

Klokočov - LDN

5. 10. 2019
od 9:30 hodin do 10:00 hodin

Klokočov - hasičská
zbrojnice

5. 10. 2019
od 10:15 hodin do 10:45 hodin

Klokočov - Františkův Dvůr

TERMÍN

MÍSTO

Od 11. 10. 2019, 14:00 hodin
do 14. 10. 2019, 7:00 hodin

Klokočov - Františkův Dvůr
Klokočov - u p. Urbánka
Prostřední Dvůr - u pumpy
Veselka - samota

5. 10. 2019
od 8:00 hodin do 8:30 hodin

Zálužné - autobusová
zastávka

5. 10. 2019
od 8:45 hodin do 9:15 hodin

Nové Těchanovice autobusová zastávka

Od 18. 10. 2019, 14:00 hodin
do 21. 10. 2019, 7:00 hodin

Podhradí - Slezský hotel,
prodejna, u Dubu, Nýtek
Klokočov - u hřbitova,
u LDN, u požární zbrojnice

5. 10. 2019
od 9:30 hodin do 10:00 hodin

Lhotka - hasičská zbrojnice
Jelenice - náves

Od 25. 10. 2019, 14:00 hodin
do 29. 10. 2019, 7:00 hodin

Jelenice - náves
Lhotka - aut. zastávka
Zálužné - aut. zastávka
Nové Těchanovice - aut.
zastávka

5. 10. 2019
od 8:00 hodin do 8:30 hodin
5. 10. 2019,
od 8:45 hodin do 9:15 hodin

Prostřední Dvůr společenská budova

5. 10. 2019
od 9:30 hodin do 10:00 hodin

Podhradí - u prodejny

Po městě na elektrokoloběžce?
V souvislosti s provozem elektrických koloběžek a tříkolek je nutné v první
řadě přesně vymezit kategorii vozidel, do které koloběžky patří.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále už jen zákon o silničním
provozu), v ustanovení § 57 odst. 2, věta druhá stanoví, že „jízdním kolem se
z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka“.
Na základě tohoto ustanovení se pro provoz koloběžek na pozemních
komunikacích (tedy i chodníku, který je ve smyslu ustanovení § 12 odst.
4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, součástí pozemní komunikace, pokud není samostatnou pozemní
komunikací) užijí ustanovení pro cyklisty. Je tedy nutné aplikovat především
ustanovení § 53 odst. 2 a 7 zákona o silničním provozu:
„Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí
chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně
stanoveno jinak“.
„Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li
ostatní chodce, jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky“.
Pokud to není místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích dovoleno, může tedy cyklista nebo koloběžkář užít chodník
jen pokud kolo nebo koloběžku vede a při tom neohrožuje ostatní chodce.
Nemůže tudíž bez dalšího jízdní kolo nebo koloběžku užít na chodníku k jízdě.
Koloběžka je v silničním provozu totéž co jízdní kolo. Z tohoto důvodu smí
její uživatel jezdit po vyhrazeném jízdním pruhu pro jízdní kola a stezce pro
cyklisty. Na chodník koloběžky rozhodně nesmí.
Pro jízdu na elektrokoloběžce platí stejná bezpečnostní pravidla jako pro
jízdu na (elektro)kole, tzn. že řidič musí znát pravidla silničního provozu a
dodržovat také předpisy o bezpečnosti, z nichž nejdůležitější jsou:
• do 18 let povinně jezdit s ochrannou přilbou, doporučeno i pro dospělé,
• povinná výbava elektrokoloběžky – odrazky, přední a zadní osvětlení – řidič
musí být vidět.
Sankce pro porušení jízdních pravidel pro elektrokola a elektrokoloběžky se
neliší od sankcí, které může dostat běžný cyklista. Za jejich porušení může
konkrétní člověk dostat pokutu až dva tisíce korun.
Radim Pančiak

DOMOV VÍTKOV, příspěvková organizace
vás u příležitosti týdne sociálních služeb srdečně
zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pondělí 7. října 2019 od 10:00 do 17:00 hod.
Program:
• Prohlídka domova
• Drobné pohoštění
Srdečně zve kolektiv Domova Vítkov, p. o.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
„JAK SI PŘEDSTAVUJI
SAMETOVOU
REVOLUCI“ PRO ŽÁKY
ZUŠ
U příležitosti 30. výročí Sametové revoluce je vyhlášena
výtvarná soutěž na téma „JAK SI PŘEDSTAVUJI
SAMETOVOU REVOLUCI“ určená pro žáky základních
uměleckých škol v Moravskoslezském kraji. Soutěž
pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci se sdružením
základních
uměleckých
škol
Moravskoslezského
kraje MÚZA, pod záštitou náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje, Mgr. Stanislava Folwarczneho.
Soutěž je součástí celorepublikové akce SAMETOVÉ
VZPOMÍNKY Wine & Art Prague – VELVET MEMORIES.
Více informací na www.msk.cz, sekce Aktuality

Místní akční plán vstoupil do nového školního roku
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území Vítkovska, který
realizuje Místní akční skupina Opavsko z. s., od nového školního roku
opět nabízí široké spektrum vzdělávacích akcí pro předškolní děti,
žáky základních škol a pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.
Vybíráme z nabídky akcí, které vás čekají v prvním pololetí školního
roku 2019/2020.
Nabízíme školám kromě jiného program nazvaný Pro(story)
za školou neboli aktivitu zaměřenou na místně zakotvené učení
v praxi, který se soustředí především na historické, sociální a kulturní
souvislosti místa. Místně zakotvenému učení se věnuje i program
Učíme se za školou. Tato aktivita se zaměřuje hlavně na podporu
aktivního občanství a je založena na samostatném přístupu aktérů
(od deﬁnování problému či záměru až po jeho vyřešení či realizaci).
Oba programy v tomto školním roce budou probíhat v Základní škole
a gymnáziu Vítkov a v Základní škole v Budišově nad Budišovkou.
Volné místo zbývá ještě na následující školní rok.
Prvního října se budete moci zúčastnit workshopu zaměřeného na
práci s nadanými dětmi. Povede jej právnička a členka koordinačního
výboru spolku Rodiče za inkluzi Veronika Doležilová. Seminář se
uskuteční v Městské knihovně Vítkov od 13.30 do 16.30.
Pokračují také tzv. učitelské kavárny zaměřené na výměnu
zkušeností a příkladů dobré praxe mezi učiteli různých oborů.
Učitelská kavárna pro pedagogy přírodních věd s tématem Jak
učit venku se uskuteční 8. října od 14.00 do 16.00 v městském parku
ve Vítkově.
Realizátoři Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na
území Vítkovska vás srdečně zvou na konferenci IMPULZ, která
proběhne dne 14. října 2019 od 9.00 do 18.00 hodin v budově
Slezské univerzity v Opavě na Bezručově náměstí 14. Konference
se soustředí na podporu společného vzdělávání a na seznámení se
s novými trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, které přispívají k
individualizaci a diferenciaci výuky a k zprostředkování úspěchu pro
každého žáka. Cílem konference je přispět k rozšíření a zvýšení
kvality společného vzdělávání dětí a nabídnout učitelům využití
osvědčených postupů a metod. Přijďte si poslechnout příspěvky,
nebo se v rámci workshopu podělit o zkušenosti s našimi hosty:
Mgr. Pavlou Baxovou, Mgr. Robertem Čapkem, Mgr. Martinem

Hofmanem, Mgr. Olgou Kusou, Mgr. Karin Martínkovou, Mgr. Šárkou
Mikovou, Mgr. Lukášem Radostným a Mgr. Martinem Sedláčkem.
Na kariérové poradenství a snadnější výběr střední školy je zaměřen
veletrh vzdělávání Informa, který se uskuteční v Opavě ve dnech 23.
a 24. října. V rámci spolupráce s Okresní hospodářskou komorou
Opava jsme připravili svoz Základní školy a gymnázia Vítkov na 24.
října 2019.
Ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou a Středním
odborným učilištěm stavebním v Opavě pokračuje aktivita nazvaná
Inovativní metody práce v ZŠ se zaměřením na polytechnickou
výchovu, kromě mateřských škol se v tomto školním roce rozšíří na
nižší a vyšší stupeň základních škol.
Kdo hraje, ten jede je název programu zaměřeného na rozvoj
matematické a čtenářské gramotnosti prostřednictvím deskových
her. Pro tento školní rok bude probíhat aktivita následovně. Do konce
prosince proběhnou na přihlášených školách školní kola soutěže, ze
kterých postoupí čtyřčlenná družstva do turnaje mezi školami. Ten
se pak uskuteční pravděpodobně v únoru 2020.
Kromě zmíněných aktivit nabízíme i program Výchova
k odpovědnosti a toleranci, a to jak pro žáky, tak pro pedagogy.
V tomto školním roce je mezi přihlášenými školami například
Základní škola a gymnázium Vítkov.
Na všechny uvedené aktivity je nutné se hlásit přes webové
stránky www.mavitkovsko.cz. Podrobnější návod najdete v sekci
Chystané aktivity. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území Vítkovska II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640) je
ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu.

I ve Vítkově funguje raná péče pro děti s postižením zraku
Ve chvíli, kdy rodiče po narození dítěte zjistí, že není všechno
v pořádku a že jejich dítě má nějaký hendikep, ocitají se rázem
ve velmi těžké životní situaci. Prožívají obrovskou nejistotu,
obavy, co bude s jejich dítětem, jak se bude dál vyvíjet, jak
ho oni sami mohou rozvíjet, jak s ním komunikovat. A právě
v tomto náročném období může pomoci služba rané péče, která
je rodinám s dětmi se zrakovým hendikepem dostupná i ve
Vítkově.
Jedná se o bezplatnou sociální službu rodinám, které pečují o dítě
s hendikepem ve věku od narození do sedmi let. Funguje to tak, že
poradkyně rané péče dojíždějí přímo do rodin a s využitím vhodných
metod a postupů pomáhají rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte,
instruují rodiče, jak mohou dítě stimulovat, podporují také zdravé
sourozence dítěte. Zapůjčí rodině vhodné pomůcky či hračky,
poskytnou sociální poradenství i další potřebné informace, doporučí
další odborníky.
Na pomoc rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením
se specializuje Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava, která
působí v rámci celého Moravskoslezského kraje, tedy i ve Vítkově.
„Po narození dcery se na nás většina lékařů dívala jako na speciální
případ, absolvovali jsme nespočet vyšetření. Když k nám domů

přijela poradkyně rané péče, neřešila, co všechno je špatně, ale
jak Nikolce a nám pomoct to zvládnout. Povzbuzující bylo zjištění,
že problémy, kterých jsem se bála, mají dnes i díky technice,
zkušenostem a studiím řešení. Na každou další návštěvu poradkyně
rané péče se těšíme. Vždy nám přiveze nové podněty, probereme,
co se podařilo a zabralo. Diskutujeme o aktuálních problémech
a o tom, jak je řešit. Je osvobozující mluvit s někým, komu toto téma
není nepříjemné a nedívá se na mě s lítostí a současně s pocitem
úlevy, že jeho se to netýká,“ říká jedna z klientských maminek.
Na centrum rané péče se mohou obracet rodiče, jejichž děti mají
v oblasti zrakového vnímání vážnější hendikep nebo jejichž vývoj
neprobíhá, jak má. Více informací naleznete na www.ranapece.cz/
ostrava/, kontaktní tel.: 774 567 236, e-mail: ostrava@ranapece.cz.

20. výročí Cesty českoněmeckého porozumění

Ahoj, prázdniny se SVČ Vítkov
Děti se nerady loučí s prázdninami, proto se jim snažíme
konec srpna každoročně alespoň na chvíli zpříjemnit akcí Ahoj,
prázdniny, kterou jsme letos pořádali 31. srpna. Pro děti a rodiče
byla připravena tato stanoviště: skákací hrad, paintball, hádanka
Sherlock Holmes, lukostřelba, hod do šaška, opičí dráha, malování
na obličej, minigolf, kroket, slalom na kole, chůze na chůdách,
kreslení zážitku z prázdnin, slick line a lezecký hřib. Na tanečním
parketu SVČ vystoupily mažoretky a děti předvedly bojové umění
wa-te jitsu. Na závěr akce proběhla prohlídka hasičské techniky
a hasičská show, kde děti srážely plechovky proudnicemi s vodou.
Nejvíc se vyřádily v pěně a ve vodních proudech a závojích.
Každý příchozí si našel to, co ho zaujalo. Děkujeme hasičům,
mažoretkám i dětem z wa-te jitsu a těšíme se za rok na další ročník
této akce.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

V sobotu 21. září jsme si na malé slavnosti, které se účastnili zástupci
okolních obcí i představitelé krajanských spolků, připomněli 20. výročí
otevření Cesty česko-německého porozumění v Guntramovicích. Tato
myšlenka v dnešním zjitřeném světě rezonuje stále silněji, a tak naše
setkání na místech, kde se v roce 1758 odehrála prusko-rakouská
bitva a kde dnes stojí malý pomníček, neslo v duchu vzpomínek na
všechny oběti velikých evropských konﬂiktů, zvláště druhé světové
války. Na místě Cesty byla v roce 2011 postavena kaplička sv.
Jana Nepomuckého se zvonem z dílny Marie Dytrychové z Brodku
u Přerova.
Zveřejňujeme úryvek z pozdravu, který přednesl pan místostarosta
Mgr. Martin Šrubař.
Budeme rádi, když si najdete čas a projdete se po těchto památných
místech, která symbolizují smíření...
Marie Mikulíková
Vážení účastníci, i my z Vítkova opět přicházíme podpořit myšlenku
společných kroků k porozumění.
Tak jako tato cesta směřuje přímo, i my se snažíme narovnat
vzájemné vztahy a tuto štafetu si ve Vítkově předáváme díky ochotě
našich krajanů z Německa, jako např. paní Losertové, či spoluobčanů
jako byla nedávno zesnulá paní Kubišová.
Naše společná dlouhá, namáhavá cesta je tvořena malými krůčky,
které provází i nezdary. Tato symbolika se odráží i v tom, že vítkovská
deska, kterou jsme uložili na tato místa před pěti lety, tady dnes
již není... Nemůžeme se nechat odradit, desku znovu dodáme
a vykročíme společně dál cestou porozumění.
Foto: P. Kučerka, M. Mikulíková, V. Říčný, M. Šrubař - zastupitelé

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

6. listopadu 2019 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

Zprávy z nemocnice v Novém Jičíně
Pacientům s poruchou pohybu
v Léčebném a rehabilitačním pracovišti
Vítkov pomáhá speciální terapie
Fyzioterapeuti Léčebného a rehabilitačního pracoviště Vítkov, jež
je součástí novojičínské nemocnice skupiny AGEL, pacientům
nově nabízí vysoce specializovanou terapii. Jedná se o tzv.
Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, při níž ovlivňují poruchu
pohybu už v jejím základu, na úrovni motorického řízení. Metoda
je jedinečná tím, že se pacient při léčbě stává ve většině případů
aktivním a plnohodnotným partnerem a dosahuje tak rychlejšího
a trvalejšího efektu terapie.
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF) patří celosvětově
k nejznámějším a klinicky nejužívanějším fyzioterapeutickým
konceptům již více než 70 let. Jeho základem je praktická aplikace
principů řízení lidské motoriky a motorického učení. Využívá co
nejvíce možných zdrojů z periferie - protažení svalu, slovní povely,
dotek či odpor tak, aby došlo k ovlivnění centrálních mozkových
funkcí.
„Jedná se o manuální terapeutický přístup založený na
neurofyziologických znalostech, který umožňuje terapeutovi
analyzovat pacientův pohybový stav a zároveň poskytuje účinnou
terapii pro obnovu funkčního pohybu. Pomáhá pacientovi najít
ekonomičtější a výhodnější pohyb a obnovit tak jeho funkčnost,“
popisuje fyzioterapeutka Mgr. Michaela Scholasterová, která před
časem prošla certiﬁkovaným kurzem PNF a nyní terapii praktikuje
v Léčebném a rehabilitačním pracovišti ve Vítkově.
PNF je jedinečná především v možnosti využití u široké škály pacientů
z různých klinických oborů, bez nutnosti použití drahých pomůcek
nebo přístrojů, a to na poli neurologie, neurochirurgie, ortopedie,
traumatologie, revmatologie, vnitřního lékařství, gynekologie
a urologie. „Využití je možné na nemocničním lůžku, na terapeutickém
lehátku a u aplikovaných technik na žíněnce v tělocvičně. Umožňuje
terapeutovi práci s pacientem v různých pozicích a posturálních
situacích, pracuje s tělovým schématem, umožňuje propojení fyzické
činnosti končetin s dynamickou stabilizací trupu, a to v různých
polohách,“ dodává fyzioterapeutka.
Využití metody je velmi široké, od neurologických onemocnění typu
roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, poranění míchy,
poškození periferních nervů, traumatická poškození, u pooperačních
a poúrazových stavů, až po degenerativní onemocnění páteře
a končetinových kloubů a funkční poruchy pohybového systému.
Ovlivňuje také činnost vnitřních orgánů nebo funkci lymfatického
systému. A protože je přístup zaměřen na celého člověka, nejen
na daný problém v jednom segmentu, napomáhá dosáhnout i vyšší
úrovně funkce pro celek.
„Při indikaci pohybové terapie lékařem je tento koncept možné
využít u každého pacienta. Je s výhodou používán jak u těžce
nemocných imobilních pacientů, např. v podobě pasivního
provedení, tak i u ambulantních pacientů, u kterých se výše zmíněná
široká škála posilovacích nebo relaxačních technik konceptu PNF
dá při dobré spolupráci využít k ovlivnění nejrůznějších potíží,
s kterými daný pacient přichází,“ doplňuje Mgr. Vladimíra Dobiášová,
vrchní fyzioterapeutka a vrchní sestra Léčebného a rehabilitačního
pracoviště Vítkov.
Fyzioterapeuti u hospitalizovaných pacientů rehabilitují s pacienty
podle potřeby i několikrát denně, účastní se vizit, kde se stanovuje
rehabilitační plán. „Rehabilitace se zaměřuje na výcvik sebeobsluhy,
lokomoci, mobilitu, soběstačnost a nácvik běžných denních činností.
Kromě zmiňované PNF u hospitalizovaných i ambulantních pacientů
využíváme nepřebernou škálu fyzioterapeutických metod, např.
Bobath koncept, Respirační fyzioterapii, Manuální lymfodrenáže,
Bazální programy, Školu zad dle MUDr. Raševa, mobilizaci dle

Mojžíšové, terapii závratí, SM systém MUDr. Smíška, tejpování atd.“
ilustruje Mgr. Vladimíra Dobiášová.
Lůžkové oddělení ve Vítkově má kapacitu 40 lůžek a terapie je
zde koncipována multidisciplinárně. Součástí týmu je také sociální
sestra, která se stará o sociální problematiku pacienta, oddělení
spolupracuje s klinickým logopedem a nutričním terapeutem, kteří
do zařízení pravidelně dojíždějí, a ve Vítkově také úspěšně aplikují
léčbu chronických ran. Neopomenutelnou součástí péče je úzká
spolupráce s klinickým logopedem, který se zaměřuje na terapii
poruch polykání, kognitivní rehabilitaci, léčbu afázií a dysartrií.

Na předškoláky jsou na ORL v Nemocnici
Nový Jičín nachystáni, sluch jim prověří
ještě před zahájením školních povinností
Ještě než poprvé usednou do lavic školních tříd, vyzkouší i tzv.
tichou komoru. Bezbolestné vyšetření sluchu u pětiletých dětí má
za cíl ještě před nástupem do školy zachytit možnou poruchu tohoto
důležitého orgánu. A právě Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Nový Jičín se letos zapojilo do celorepublikové sítě
těchto screeningových stanovišť.
Děti na vyšetření sluchu odesílá jejich pediatr, který provádí
prohlídku v pěti letech. Pokud mají pochybnosti sami rodiče, i oni
mohou na bezplatné vyšetření svou ratolest objednat. „Předejdou
tím případnému riziku, že se bude dítě ve škole špatně učit, protože
učitelům nebude dobře rozumět. Když se provede toto vyšetření
sluchu před nástupem do 1. třídy základní školy, je čas případnou
poruchu sluchu řešit ještě před zahájením povinné školní docházky,”
vysvětluje MUDr. Jakub Syrovátka, primář ORL oddělení Nemocnice
Nový Jičín.
Podle statistik těžkou sluchovou vadou u nás trpí jedno až dvě
z tisíce narozených dětí, tedy 100 až 200 dětí ročně. Středně těžkou
vadu odhalí lékaři u 600 až 1200 dětí za rok. „V Česku se již řadu
let provádí screening sluchu u novorozenců na neonatologických
odděleních. V dalších letech života dítěte si poruchy sluchu všimnou
obvykle rodiče, pediatr při pravidelných prohlídkách nebo učitelka
v mateřské škole. A zavedení screeningu sluchu u pětiletých dětí
v letošním roce jen zlepšuje preventivní péči o naši dětskou
populaci,“ dodává MUDr. Syrovátka.
Na vyšetření, která by mohla možnou poruchu důležitého
smyslového orgánu odhalit, jsou v ORL ambulanci Nemocnice
Nový Jičín připraveni. A to jak personálně, mají zde ORL lékaře
i audiologickou sestru, tak přístrojově tónovým audiometrem a tichou
komorou. A jak vyšetření probíhají? „Nejprve se ORL lékař zeptá na
předešlá onemocnění dítěte a poruchy sluchu v rodině, následně
provede vyšetření uší dítěte, případně odstraní ušní maz. Vlastní
audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Provádí se
v audiometrické komoře. Do sluchátek dítěti pouští audiologická
sestra tóny určité výšky a hlasitosti. Do záznamu vyšetření,
audiogramu, sestra zaznamenává, jak dítě slyší vyšetřované tóny.
Výsledek vyšetření vyhodnotí ORL lékař,” popisuje primář MUDr.
Syrovátka.
Pokud se porucha sluchu u dítěte potvrdí, pátrá se po příčině a lékaři
zahájí účinnou léčbu s tím, že dítě dále sledují, případně odesílají na
krajské foniatrické pracoviště. Velká část vad sluchu není vrozených,
ale vzniká později. „Nejčastější je nedoslýchavost způsobená
zvětšenou nosní mandlí, která tlačí na sluchovou trubici a vytváří se
tak ve středním uchu výpotek. Tento problém je příčinou 90 % vad
sluchu objevených u dětí,” popisuje MUDr. Syrovátka s tím, že pokud
takto vzniklá nedoslýchavost trvá dlouho a nezabírá konzervativní
léčba, situace se řeší drobným operačním zákrokem, při kterém se
v celkové anestezii odstraní nosní mandle z nosohltanu a odsaje
výpotek ze středního ucha. Těchto operací provede oddělení ORL
v Novém Jičíně více než 200 za rok.

Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %
na
slevaroku
čtvr t

Výlet
nepočká

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost

Zdravé město

ZA PLOTEM
21. září jsme vyhlásili v městském parku v rámci akce Za plotem,
výsledky letních soutěží „Rozkvetlé okno“ a „Moje pergola“.
Poděkování patří všem soutěžícím, kteří se do soutěží přihlásili,
a věříme, že malá sada hnojiv jim přinese v příští roce nejen užitek,
ale také hodně radosti z bujné záplavy květů na jejich oknech,
balkónech a v zahradách.
Ceny si odnesli v kategorii Rozkvetlé okno Leoš Váňa, Rostislav
Imrýšek a Ludmila Zdráhalová. V kategorii Moje pergola Hana
Macášová, Olga Menčíková a Zdeňka Vlčková.
Všem oceněným blahopřejeme a věříme, že v příštím roce se řady
soutěžících ještě více rozrostou.
Po vyhlášení výsledků jsme si užívali dílniček, ukázek řemesel,
zábavné show pro děti s Inkou Rybářovou. Dospělí se báječně bavili
s oblíbenou country skupinou Desperádo z Klokočova.

LETOŠNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
POHLEDEM MLADÝCH
Mladí lidé vyslali letos jasný požadavek, co by ve městě
chtěli změnit. Neuspokojivý stav vítkovského skate parku byl
zmiňován již na loňském fóru. Letos však mladí lidé, kteří tam
tráví volný čas, přišli a jasně speciﬁkovali, co je potřeba v parku
opravit a doplnit ve vztahu k bezpečnému užívání i co by je jako
uživatele potěšilo, kdyby se v parku změnilo.
Všichni občané města mohou až do 11. října vybrat v anketě dva
problémy, které z fóra vzešly a které oni sami považují za priority pro
řešení v příštím roce.

Anketní lístky můžete v papírové podobě vyplnit a odevzdat
v informačním centru. Prostřednictvím mobilního rozhlasu byla
spuštěna anketa, kterou najdete na
https://1url.cz/@top10
Anketa prostřednictvím mobilního rozhlasu je objektivní. Abychom
zamezili opakovanému hlasování, po účastnících požadujeme
telefonní číslo. Hlasování je anonymní. Nemusíte se obávat, že by
vaše číslo bylo jakkoli s dotazníkem spojováno.
Kterých 10 problémů účastníci považují za nejpalčivějších?
- Skate park – rekonstrukce hřiště a prvků, doplnění a modernizace.
- Nedostatek odborných lékařů (dětský, oční, zubní) – vytvoření
podmínek a zázemí pro provoz těchto ordinací.
- Oprava a doplnění chybějících chodníků na Skřivánčím poli.
- Revitalizace sportovního areálu.
- Budování remízků pro zadržování vody v krajině.
- Vytvoření nových parkovacích míst.
- Provedení úprav vedoucích k bezbariérovosti objektu Základní
školy a gymnázia Vítkov.
- Zachování budov/objektu bývalého pivovaru ve Vítkově.
- Úprava objektů bývalého učiliště v Podhradí a využití prostor pro
sport.
- Zrušit prodej trhovců na náměstí.
Podpoříte některé (maximálně dva) z těchto návrhů na změnu
v našem městě?
Sdělte svým zastupitelům, co vás nejvíce trápí.
Vašimi podněty se bude zabývat listopadové zastupitelstvo města.

NA CO SI DÁT
POZOR, POKUD
CHCETE ÚVĚR
PŘEDČASNĚ
SPLATIT!
Také jste si už někdy půjčili
od banky nebo nebankovní společnosti peníze nebo
jste si koupili nějakou věc
na splátky? A víte, že podle
zákona je spotřebitel oprávněn spotřebitelský úvěr zcela
nebo zčásti splatit kdykoliv po
dobu trvání spotřebitelského
úvěru?
Pokud si najdeme lepší práci,
něco ušetříme, zdědíme nebo
si najdeme půjčku za mnohem výhodnějších podmínek,
pak je dobré mj. zvážit i možnost splacení svých závazků. U spotřebitelských úvěrů
máme v takovém případě
právo na snížení celkových
nákladů
spotřebitelského
úvěru o výši úroku a dalších
nákladů, které bychom jinak
byli povinni platit v případě,
kdy by k předčasnému splacení nedošlo.
Všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů musí svým
klientům využití práva na
předčasné splacení umožnit!
Samotnou proceduru předčasného splacení však zákon
přímo neupravuje, a tak se
k naplnění této povinnosti
jednotliví poskytovatelé úvěrů
staví různým způsobem, pro
spotřebitele někdy možná neočekávaným.
Spotřebitel zpravidla očekává, že když pošle na účet
úvěrové společnosti mimořádnou splátku, bude tato
částka použita na umoření
tzv. jistiny (půjčené částky)
a budou mu tak poměrně sníženy i náklady úvěru (úroky),
které by jinak zaplatil, a bude
mu přiměřeně zkrácena doba
splácení úvěru nebo aspoň
sníženy jednotlivé splátky. Ne
všichni poskytovatelé se však
k mimořádným splátkám takto automaticky stavějí. A spotřebitel, který nečte obchodní
podmínky, se po čase může
divit.
Stejnou zkušenost učinila
v tomto roce také paní Dana,
která se rozhodla, že si pořídí
novou pračku a navštívila za
tímto účelem obchodní řetězec s elektronikou. Jelikož
jí přítomný prodavač slíbil
v rámci speciální akce téměř
poloviční slevu z ceny výrobku, vybrala si nakonec dražší
model pračky se sušičkou, po
slevě za 19 000 Kč. Jediným

zádrhelem bylo, že sleva jí bude
poskytnuta pouze v případě,
když si zboží zakoupí na spotřebitelský úvěr. Znělo to velmi lákavě, obzvláště, když ji prodejce
ujistil, že pokud úvěr do 3 měsíců
celý splatí, pak nedojde k žádnému navýšení a zboží bude její
za 19 000 Kč. Paní Dana se nechala přesvědčit a bez dlouhého
přemýšlení a hlavně bez přečtení
podepsala všechny předložené
dokumenty. Jelikož se jednalo
o vázaný úvěr poskytnutý právě
na koupi konkrétního zboží, paní
Dana si mohla zboží hned bez
zaplacení odvézt.
Podle pokynů prodavače pak na

účet úvěrové společnosti uvedený ve smlouvě zaslala ve třech
splátkách celou částku rovnající
se kupní ceně zboží, tj. 19 000,a věřila, že celá záležitost s úvěrem je tímto vyřízena. Až několik
měsíců nato paní Dana náhodou
zjistila, že k předčasnému splacení úvěru vůbec nedošlo. Na
radu známého totiž úvěrovou
společnost požádala o zaslání
dokumentu, který by potvrzoval,
že závazek splatila a nic již nedluží.
Odpovědí jí však byla obálka od
úvěrové společnosti, obsahující
splátkový kalendář s výší splátek
podle uzavřené smlouvy. Podle

něj úvěrová společnost požadovala po paní Daně splatit během 4 let formou pravidelných
měsíčních splátek i s úroky více
jak 33 000 Kč, takže částku, za
kterou by spotřebič nikdy nekoupila. Spotřebitelka nevěřila vlastním očím, a tak rychle vyhledala smlouvu. Splátkový kalendář
odpovídal tomu, co podepsala.
V rozporu s tvrzením prodavače
nic o tříměsíčním bezúročném
období nenašla. Zapřísáhla se,
že příště si již smlouvu, než ji podepíše, důkladně přečte.
Otázkou však zůstává, co se stalo s jejími devatenácti tisíci, co
poslala?

Tady je potřeba, aby se spotřebitel podíval do obchodních podmínek a speciálně na podmínky
předčasného splacení. V tomto
případě, když spotřebitelka navštívila poradnu SOS MaS, z. s.
jsme zjistili, že společnost vyžaduje, aby jí spotřebitel oznámil,
že uplatňuje své právo na předčasné splacení úvěru nejpozději v den, kdy je částka připsána
na její účet. Pokud tak neučiní
a pouze poukáže částku převyšující splatné dlužné částky,
bude to považováno za „předplacení úvěru“.
Protože paní Dana peníze pouze poslala, úvěrová společnost
to vůbec nebrala jako předčasné
splacení. V praxi to pak znamenalo, že z poslaných 19000 Kč,
úvěrová společnost pouze každý měsíc strhává částku ve výši
700 Kč, tj. pravidelnou splátku.
Nedocházelo tak k žádnému
snížení celkových nákladů úvěru
o poměrnou výši úroků a dalších
nákladů. Společnost by takto pokračovala, až by byla částka po
přibližně dvou a půl letech vyčerpána. Spotřebitelka by se pak
dostala do prodlení s další splátkou a až tehdy by patrně zjistila, že k předčasnému splacení
úvěru nedošlo a že je povinna
dál splácet.
Paní Dana naštěstí na celou
záležitost přišla poměrně brzy
a hned začala komunikovat
s úvěrovou společností, což jí
zachránilo nemalé ﬁnanční prostředky.
Nutno podotknout, že na trhu
spotřebitelských úvěrů fungují
i společnosti, které uplatňují systém opačný, pro spotřebitele výhodnější. Každou splátku v hodnotě vyšší než sjednaná výše

automaticky považují za částečné či úplné předčasné splacení.
Ještě je potřeba připomenout, že
předčasné splacení není úplně
zadarmo. Zákonem je však stanovena maximální výše poplatku za předčasné splacení, který
úvěrové společnosti mohou spotřebiteli naúčtovat. Poskytovatel
má v případě předčasného splacení právo na náhradu vzniklých
nákladů, ty však mohou činit
maximálně 0,5 %, respektive
1 % z předčasně splácené částky podle toho, zda do splacení
úvěru zbývá méně či více než
1 rok. Výše náhrady nákladů zároveň nesmí přesáhnout částku
úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného
splacení do skončení spotřebitelského úvěru. Pozor výše uvedené informace se týkají úvěrů
jiných než na bydlení, předčasné splacení tzv. hypoték se řídí
vlastními pravidly.
Víte, jakou praxi uplatňuje Váš
poskytovatel úvěru? Pokud ne,
doporučujeme si před posláním mimořádné splátky důkladně přečíst obchodní podmínky,
abyste po čase nebyli překvapení. Pokud jste i vy již poslali
mimořádnou splátku, přesvědčte se, že jste splnili podmínky
k tomu, aby byla považována za
předčasné splacení.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Web:
www.sos-msk.cz,
tel/
fax.596 111 252, mobil 606 832
280, ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně, reichelova@sos-msk.cz, tel.
602 722 584

Zábavu i poučení
opět nabídne Den
pěstounství
Celodenní akce plná zábavy, koncertů,
ale i dojemných příběhů upozorní na
pěstounskou péči. Moravskoslezský kraj
se i tímto způsobem snaží snižovat počet
dětí, které nemohou žít v klasické rodině.
V rámci kampaně Dejme dětem rodinu
kraj 12. října 2019 pořádá v ostravských
Dolních Vítkovicích už třetí ročník akce Den
pěstounství.
Den pěstounství je určený nejen pro
náhradní rodiče, ale také pro veřejnost.
Kromě příležitosti dozvědět se podrobnosti
o pěstounství, čeká návštěvníky bohatý
program. „Budeme rádi, když do Dolních
Vítkovic dorazí stejně jako v minulých
letech co nejvíce lidí. Děti se mohou těšit na
projížďky na koních, hry, malování na obličej,
skákací hrady nebo třeba lukostřelbu.
Dospělé by mohly zajímat přednášky nebo
debaty s mladými lidmi, kteří své dětství

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

prožili v dětských domovech,“ řekl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro
sociální oblast Jiří Navrátil, který nad akcí
stejně jako v minulých letech převzal záštitu.
Dodal, že lákadlem pro návštěvníky bude
i vystoupení muzikálového zpěváka Tomáše
Savky a jeho kolegyně Martiny Šnytové.
„Rozhodně doporučuji zastavit se u stánku,
kde si rodiny s dětmi mohou vyřídit výhodné
Rodinné pasy. Moravskoslezský kraj tímto
způsobem podporuje rodinnou politiku.
Rodinné pasy nabízí výhodný systém slev,
které platí u registrovaných partnerů v celé
republice. Rodiče s dětmi tak mohou mít
až padesátiprocentní slevy na dovolenou,
vstupy na památky, jazykové kurzy,
sportování nebo nákupy,“ upozornil na
Rodinné pasy náměstek hejtmana kraje Jiří
Navrátil.
I letos budou na Dni pěstounství oceněni
výjimeční lidé, kteří se rozhodli nabídnout
zázemí dětem, které by jinak musely
být v ústavu. Oceňování pěstounů má
být poděkováním za obětavost, ale také
motivací pro další lidi, aby pomoc dítěti bez
rodinného zázemí zvážili.

Moravskoslezský
kraj
připravil
jako
dárek pro pěstounské rodiny rodinnou
vstupenku do Světa techniky, letos je pro
ně připravena novinka, vyjížďky na věž
Bolt Tower. S ohledem na kapacitu bude
pro pěstouny vyhrazeno 100 těchto vstupů.
Volné vstupenky pěstouni získají na stánku
Moravskoslezského kraje, který najdou ve
vstupní hale Gongu Dolní oblasti Vítkovice.
Vstupenky obdrží oproti poukázce, kterou si
ještě před cestou do Dolních Vítkovic musí
vyzvednout na úřadu obce s rozšířenou
působností, podle místa svého trvalého
bydliště. Poukázky neboli vouchery jsou už
na úřadech připraveny k vyzvednutí.
„Chceme potěšit i ostatní návštěvníky Dne
pěstounství. Na stánku Moravskoslezského
kraje všichni dostanou na vstupenky do
Malého nebo Velkého světa techniky slevu
20 procent. Věřím, že je tento malý dárek
potěší,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří
Navrátil a upřesnil, že se Den pěstounství
bude konat 12. října od 10 do 18 hodin
v ostravských Dolních Vítkovicích, a to ve
vnitřním a venkovním prostoru Gongu.

PRVŇÁČCI SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Úderem osmé hodiny ranní byl 2. září zahájen školní rok 2019/2020.
Asi nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které v krásně
vyzdobených třídách přivítaly jejich paní učitelky Mgr. Hana
Sokolová, Mgr. Jana Hanušová a Mgr. Jarmila Haubeltová.

poškozování organismu, které
kouření způsobuje. Studovali jsme
fotograﬁe následků dlouhodobého
kouření, ty byly inspirací pro
další tvorbu. Studenti gymnázia
přistoupili k tomuto tématu spíš
ﬁlosoﬁcky, pracovali s výtvarnou metaforou, díky níž vznikla díla plná
fantazie, vybízející k zamyšlení.
Práce porotu oslovily, a proto si 7 žáků naší školy převzalo
ocenění během vyhlášení výsledků 23. září ve vítkovském kině.
V 1. kategorii (7 - 10 let) získal 1. místo Štěpán Chroust,
2. místo Marie Pustějovská a 3. místo Eva Hýlová a Klára Ježová,
ve 2. kategorii (11 - 15 let) se na 3. místě umístila Magdalena
Tomešová a ve 3. kategorii (16 - 20 let) získala 1. místo Kristýna
Jamerová a 3. místo Matylda Gintarová.
Všem oceněným blahopřejeme!
Daniela Přívětivá

ŽÁCI ŠKOLY OPĚT NA ZŠ PRO TĚLESNĚ
POSTIŽENÉ V OPAVĚ

Po společném seznámení se žáci v doprovodu rodičů a třídních
učitelek přesunuli do zrekonstruovaného místního kina, kde nové
žáky přivítal ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a paní zástupkyně
Mgr. Dáša Kalužová. S pasováním dětí na prvňáčky jim pomáhal
i pohádkový mluvící pes Scooby Doo, kterého děti znají z kresleného
seriálu. Popřát žákům, rodičům i pedagogům úspěšný a pohodový
školní rok přišli také zástupci města pan místostarosta Mgr. Martin
Šrubař a paní tajemnice Ing. Šárka Petrtýlová. Za klub rodičů přišla
žáky pozdravit paní Marie Jedináková. Na pódiu žáčci obdrželi
upomínkový list, dárečky a školní potřeby, které ﬁnancoval zřizovatel
školy město Vítkov. Věříme, že na tento den budou mít všechny
děti krásné vzpomínky, a přejeme jim hodně úspěchů ve školních
lavicích a spoustu zážitků v novém třídním kolektivu.
Jana Hanušová

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍM KOLE OMCH

Ve čtvrtek 12. září proběhl v Základní škole pro tělesně postižené
v Opavě projektový den „Spořínci - správné děti“ zaměřený
na ﬁnanční gramotnost. Vzhledem k tomu, že s touto školou
spolupracujeme už bezmála deset let, nechyběla ani na této akci
naše aktivní účast a pomoc.
Slavnostního zahájení se ujali organizátoři projektu a vedení škol.
Prostory opavské školy a zahrady se pak proměnily ve stanoviště
s různými úkoly, jak vědomostními, tak pohybovými. Devatenáct
našich žáků pomáhalo opavským kamarádům plnit úlohy zaměřené
především na ﬁnanční gramotnost. Děti společně sestavovaly
například zdravý jídelníček, zdolávaly nástrahy nákupu přes internet,
probraly nákup v supermarketech, třídily správně odpad, počítaly
atd.
Během celého dopoledne provázel děti myšák Mickey Mouse
a myška Minnie, v jejichž kostýmech se potili naši žáci Standa
a Matěj. Nadšení školkových dětí, ale také dětí ze základní školy pro
tělesně postižené, bylo veliké. Slavné postavičky znají z televizních
obrazovek, a tak jim jejich přítomnost vykouzlila úsměvy na tvářích.
Celé dopoledne se neslo v duchu přátelství a poznání. Naši žáci si
znovu ověřili, že není v životě člověka nic důležitějšího než zdraví.
Především svou pomocí dokázali, že mají srdce na pravém místě
a že dokáží svou empatií a laskavostí udělat radost těm, kterým
osud do vínku zdraví nedal.

Ve dnech 7. - 11. srpna se v Přerově konal 51. ročník celostátního kola
olympiády mladých chovatelů. V letošním školním roce gymnázium
úspěšně reprezentovala žákyně Klára Kořenková (sexta), která se
v odbornosti „Králíci“ umístila na pěkném 6. místě z 28 soutěžících
v této kategorii. Soutěž obnášela roční pozorování domácího
mazlíčka, shromáždění veškerých dat, sepsání závěrečné práce,
poznávání organismů, teoretický test a obhajobu práce. Klára se do
celostátního kola probojovala už podruhé, v loňském školním roce
získala v Praze 10. místo. Blahopřejeme.
Milena Mačáková

ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI - ŽIVOT
BEZ/S CIGARETOU
Přestože červen sváděl k myšlenkám na prázdniny, pustili jsme se
v závěru školního roku do soutěže Život bez/s cigaretou, vyhlášené
odborem sociálních věcí města Vítkova.
Zabývat se touto tematikou nebylo pro žáky základní školy
i studenty gymnázia nic nového, přesto jsme si připomněli, že
každý nese zodpovědnost za své zdraví. Zajímalo nás hlavně

Poděkování patří našim žákům, ale také hlavní vychovatelce Karíně
Kopecké a paní vychovatelce Janě Frankové, které se aktivně
podílely na organizaci celé akce ve spolupráci s pořadateli. Těšíme
se na další spolupráci.
Karína Kopecká, Miroslav Bučánek

Konec prázdnin v Klokočově
Jelikož nedošlo k žádnému zranění a všichni zúčastnění, ať už
hráči či přihlížející, si tento den užili, můžeme prohlásit v pořadí již
2. ročník tohoto turnaje za velmi vydařený a budeme se těšit na
nadcházející ročník.
Týden po volejbalovém turnaji sloužilo naše hřiště dětem, pro
které jsme uspořádali zábavné odpoledne s názvem UKONČENÍ
PRÁZDNIN. Pro třicet dětí různých věkových kategorií, ať už
z Klokočova či blízkého okolí, bylo nachystáno několik dovednostních
soutěží a her, za které byly děti po zásluze odměněny. Pro zájemce
pak následoval turnaj v přehazované a pak pro ty odvážnější turnaj ve
vybíjené. Odpoledne plné zábavy bylo zpříjemněním nejen pro děti,
ale také pro dospělé, kteří se sešli v hojném počtu a mohli se aktivně
zúčastnit disciplín. Akci hodnotíme jako velmi úspěšnou a doufáme
v její pokračování i v následujících letech. Finanční prostředky na
odměny a občerstvení pro všechny děti zajistil TJ Klokočov, jemuž
stejně jako všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci akce podíleli,
tímto děkujeme.

Jsme velmi rádi, že v Klokočově v poslední době stoupá zájem
o sport. Často publikujeme zprávy z boxerského prostředí, ale velmi
navštěvovaný je i stolní tenis, jumping a pokud počasí dovolí, tak
pravidelně se setkávají i naši volejbalisté. Těm bychom rádi věnovali
pár řádků.
Letos se volejbalisté z Klokočova zúčastnili zatím tří turnajů v dubnu ve vítkovské sokolovně, kde obsadili 3. místo, v červenci
v Klokočově, tam se opět naši závodníci umístili na 3. místě. Srpnový
turnaj v Klokočově pořádalo klokočovské družstvo za podpory
osadního výboru, TJ Klokočov a pana Špálka. Klokočov postavil dvě
družstva, která během zápasů vybojovala 2. a 4. místo.
I když počasí bylo koncem prázdnin proměnlivé, byly 24. srpna
podmínky pro venkovní turnaj ideální. Počasí se umoudřilo
a umožnilo soutěžícím si vrchol klokočovské volejbalové sezóny
plně užít se vším, co k tomu patří, včetně bohatého občerstvení.
Všichni zúčastnění bojovali s velkým nasazením, díky čemuž bylo
rozhodování o pořadí napínavé až do samotného závěru turnaje.
Předposlední zápas rozhodl o bramborové medaili pro jedno
z klokočovských družstev, které v přímém souboji o bronz nestačilo
na vítkovské soupeře. Vyvrcholení souboje o 1. místo přinesl
závěrečný zápas turnaje - Vítkov vs. Klokočov. Zápolení bylo
napínavé do posledního míče, po němž se radovali hráči Vítkova
a brali tak zlato před stříbrným týmem z Klokočova.

NABÍDKA PRÁCE

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PORADCE
V ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Charakter vykonávané činnosti:
• poskytování odborného sociálního poradenství v poradně
zaměřené na dluhovou problematiku ambulantní a terénní formou,
• administrativní práce, zpracování návrhů na povolení oddlužení
a dokumentů týkajících se řešení dluhové problematiky, spolupráce
s navazujícími institucemi, spolupráce na tvorbě metodik atd.
Požadujeme:
• vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka dle požadavků
§110 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., tj. vyšší odborné
vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce
a příbuzných oborech,
• čistý trestní rejstřík,
• iniciativní a vstřícný přístup, dobré komunikační schopnosti,
• samostatnost i schopnost spolupráce v týmu, důslednost,
ﬂexibilita, empatie, ochota dále se vzdělávat,
• práce na PC a další administrativní práce.

A co se u nás v Klokočově ještě plánuje do konce letošního roku? Je
to hlavně příprava na vánoční akce, mezi něž patří již tradiční dílna
s rozsvícením vánočního stromku, koncert v kostele sv. Ondřeje
a turnaj ve stolním tenise. Všechny zájemce o naše akce srdečně
zveme.
Šárka Petrtýlová a Petr Mader
OV a TJ Klokočov
Nabízíme:
• předpokládaný nástup od 1.1.2020, místo pracoviště Vítkov,
• plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, ranní směny v pracovních
dnech,
• plat dohodou,
• možnost dalšího vzdělávání, podnětné pracovní prostředí
a kolektiv,
• zaměstnanecké výhody - příspěvek na stravu, 25 dnů dovolené/
rok, služební telefon, notebook apod.
Další informace:
Motivační dopis a profesní životopis zasílejte do 21.10.2019
na adresu ul. Hranická 162/36, 742 35 Odry nebo e-mailem
na adresu: michaela.dlabajova@odry.charita.cz. Do předmětu
uveďte výběrové řízení dluhová poradna Vítkov.
Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním
svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka. Poté
budou materiály skartovány.

Prodej zimních
pneumatik 2019
Rozměr pneumatik

Cena s
DPH

165/70 R13 79T Icebleazer Alpine Sailun

907 Kč

175/65 R13 80T W442 Hankook
165/70 R14 81T Iceblazer Alpine Sailun

1 136 Kč
947 Kč

165/65 R14 79T W442 Hankook

1 112 Kč

175/65 R14 82T Snoways 3 Lassa

1 043 Kč

175/65 R14 82T Snoways 4 Lassa

1 087 Kč

175/65 R14 82T Iceblazer Alpine Sailun

952 Kč

175/70 R14 84T Snoways 2 Lassa

1 189 Kč

185/60 R14 82T Icerblazer Alpine Sailun

1 029 Kč

185/65 R14 86T snoways 3 Lassa

1 188 Kč

185/60 R15 88T XL WR D3 Nokian

1 262 Kč

185/60 R15 88T XL Altimax Winter General Tire

1 180 Kč

185/60 R15 84T W452 winter icept Hankook

1 183 Kč

185/60 R15 88T XL SW40 Kingstar

992 Kč

185/65 R15 88T Altimax winter General tire

1 180 Kč

185/65 R15 88T Snoways 4 Lassa

1 232 Kč

185/65 R15 88T W452 Winter icept Hankook

1 105 Kč

185/65 R15 88T SW40 Kingstar

980 Kč

185/65 R15 88H Iceblazer Alpine Sailun

1 038 Kč

195/65 R15 91T LM 001 Brigestone

1 252 Kč

195/65 R15 91T SW40 Kingstar

968 Kč

195/65 R15 91H SW40 Kingstar

1 035 Kč

195/65 R15 91T WR D3 Nokian

1 177 Kč

195/65 R15 91T Altimax Winter 3 General Tire

1 115 Kč

195/65 R15 91T WR D4 Nokian

1 222 Kč

195/65 R15 91T W452 winter icept Hankook

1 118 Kč

195/65 R15 91H Snoways 3 Lassa

1 164Kč

195/65 R15 91T W452 winter icept Hankook

1 118 Kč

195/65 R15 91H Snoways 4 Lassa

1 165 Kč

195/65 R15 91T Icerblazer alpine Sailun

1 076 Kč

215/65 R15 96H Snoways Era

2 017 Kč

205/55 R16 94T XL SW40 Kingstrar

1 135 Kč

205/55 R16 91T Polaris 5 Barum

1 230 Kč

205/55 R16 91H W452 winter icept Hankook

1 645 Kč

205/55 R16 91T WR D3 Nokian

1 662 Kč

205/55 R16 91H Altimax Winter 3 General Tire

1 399 kč

205/55 R16 91T WR D4 Nokian

1 727 Kč

205/55 R16 91H Snoways 3 Lassa

1 451 Kč

205/55 R16 91H WR A4 Nokian

1 835 Kč

205/55 R16 94V XL Snoways 4 Lassa

1 805 Kč

205/55 R16 91H Snowproof Nokian

1 799 Kč

205/55 R16 91H Icerblazer Alpine Sailun

1 160 Kč

215/65 R16 98V Competus winter 2 Lassa

1 992 Kč

225/45 R17 91H WR D3 Nokian

2 339 Kč

225/45 R17 94V XL Altimax Winter 3 General Tire

1 825 Kč

225/45 R17 99V XL W320 Winter icept Hankook

3 085 Kč

225/45 R17 91H Snoways 3 Lassa

2 042 Kč

224/45 R17 91H WR D4 Nokian

2 435 Kč

225/45 R17 91H Eskimo HP2 Sava

1 815 Kč

225/45 R17 91H Winter Saetta

1 520 Kč

225/45 R17 91H Icerblazer Alpine Sailun

1 379 Kč

Do vyprodaní zásob zakoupíte v:
Štěpán Hutník auto-pneu centrum s.r.o
Budišovská 908, Vítkov
Tel: 602 105 205 nebo 602 748 782

Podzim na našich praxích

STŘEDNÍ ŠKOLA, ODRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Babí léto v kadeřnictví
Hřibové hody ve školní kuchyni

KALENDÁŘ AKCÍ
30. 9. – 6. 10.
AMNESTIE NA UPOMÍNKY
V případě vrácení knih bude čtenářům prominut poplatek za
upomínku.
Městská knihovna Vítkov
Úterý 1. 10. od 9:00 hodin
DEN SENIORŮ
Pojďme společně oslavit svátek seniorů.
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 3. 10. ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Městská knihovna Vítkov
Čtvrtek 3. 10. ve 16:00 hodin
DOKONALÝ MAKE-UP
Stylistka a vizážistka Dana Beranová. Vstupné: 50 Kč
Městská knihovna Vítkov
Čtvrtek 3. 10. v 19:00 hodin
JOKER
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) se dlouho
pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne
se ve svém obleku klauna potuluje po ulicích Gotham City a dostává
se do konﬂiktu s brutálními zloději. Pomalu se roztáčí spirála událostí
dosahující hrozivých rozměrů.
👨 15+. ⏰ 122 min. Dabing. Vstupné: 130 Kč. Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Pátek 4. 10. v 17:30 hodin
OHLÉDNUTÍ
Výstava obrazů Dany Hrabovské je ohlédnutím nejen za velkými
vzory, ale i za vlastní tvorbou, která se z klasických základů stále
vyvíjí. Zahraje jazzové trio: Adéla Tomanová (zpěv), Vladimír Vlk
(kytara) a Martin Šrubař (kytara). Výstava bude prodejní a potrvá do
konce měsíce.
Velká výstavní síň kulturního domu

Sobota 5. 10. v 10:00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Poblíž farmy havaruje jedna pěkná mimozemská rošťanda.
Seznamte se s Lu-Lou! Její nadpřirozené síly a lumpárny galaktické
velikosti jsou přesně to pravé ořechové pro nezbedného Shauna.
Ten se rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi
zachránit malou návštěvnici před ďábelskou vládní organizací, která
se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a
jeho stádu odvrátit Farmageddon na farmě MossyBottom?
⏰ 87 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 10. v 16:30 hodin
PŘES PRSTY
Příběh ﬁlmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích,
ale nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach
volejbalu všechno. Tedy skoro všechno.
⏰ 100 min. Dabing. Vstupné: 60 Kč. Klub Panorama.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 10. v 18:00 hodin
LISTOVĚJ
Hudba z Vysočiny
Jiří Nohel - kytara, cystra - Markéta Štouračová - ﬂétny, klávesy Aleš Tomek - elektrické housle
Modlitebna Českobratrské církve evangelické
Sobota 5. 10. v 19:00 hodin
PARAZIT
Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa sleduje chudou, ale
mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne inﬁltrovat do bohaté
domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají
dva tak odlišné světy?
👨 15+ ⏰ 132 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 6. 10. v 17:00 hodin
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Jů a Hele se vrací za dětmi do Vítkova.

KALENDÁŘ AKCÍ
Vstupné: 100 Kč (dospělí); 50 Kč (děti)
Kulturní dům Vítkov
Úterý 8. 10., 12:00 - 16:00 hodin
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2019
Poskytovatelé budou informovat veřejnost o sociálních službách ve
Vítkově.
Více informací na https://www.vitkov.info
Náměstí Jana Zajíce
Úterý 8. října v 17:00 hodin
BANÁT
Cestopisná přednáška Petra Nazarova. Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov
Středa 9. 10. v 9:00 hodin
PREVENCE KRIMINALITY
Senior point Vítkov zve všechny seniory na besedu.
Těšíme se na setkání s vámi při kávičce.
Kulturní dům Vítkov - učebna
Čtvrtek 10. 10. v 15:30 hodin
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem
60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick
Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér CliﬀBooth
(Brad Pitt). Slávu si slibují od slavné a krásné sousedky, jíž není
nikdo jiný než herečka SharonTate (MargotRobbie).
👨 12+ ⏰ 165 min. Titulky. Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 10. 10. v 19:00 hodin
BLÍŽENEC
Blíženec je originální akční thriller s Willem Smithem v hlavní
roli. Smith hraje Henryho Brogana, elitního nájemného zabijáka,
pronásledovaného tajeným mladým vrahem, který dokáže předjímat
jeho každý tah. Film režíruje oscarový režisér AngLee a produkuje
renomovaný tvůrce akčních blockbusterů Jerry Bruckheimer.
👨 12+ ⏰ 165 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč. Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Sobota 12. 10. v 16:30 hodin
BLUESMAN
Chceš si sáhnout na život? Zkus BLUES! Hudební dokument pro
milovníky kytar a blues. Billy Gibbons nebo EricClapton mají jedno
společné. Elektrické kytary od českého výrobce RNDr. Petera
Jurkoviče. Na motivy jeho příběhu vznikl ﬁlm, který propojuje nejen
umělce bluesové scény.
👨 75 min. Dabing. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 12. 10. v 19:00 hodin
PRAŽSKÉ ORGIE
Příběh ﬁlmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. Slavný
americký spisovatel Nathan Zuckerman – často využívané alter ego
Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis
nevydané knihy. Na své pražské misi se seznámí se svéráznou a
nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky,
na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.
👨 12+ ⏰ 112 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 17. 10. v 16:30 hodin
LVÍ KRÁL
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce,
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne
všichni se z malého Simby radují.
⏰ 109 min. Dabing. Vstupné: 60 Kč. Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 17. 10. v 19:00 hodin
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
Mladý ﬁlmový fanoušek zjišťuje, že se stal hlavním hrdinou akčního
ﬁlmu, který navzdory jeho vůli vytváří nevyzpytatelný Režisér. Podaří
se mu díky znalosti žánrových pravidel porazit zákeřné padouchy a
zachránit svou životní lásku?
👨 12+ ⏰ 70 min. Dabing. Vstupné: 100 Kč. Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Sobota 19. 10. v 10:00 hodin
ZLOBA – KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na
čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich
vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl.
Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.
🕶 3D ⏰ 120 min. Dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 19. 10. v 19:00 hodin
STAŘÍCI
V této svérázné roadmovie se dva bývalí političtí vězni ve více než
pokročilém věku vydávají ve staré obytné dodávce napříč republikou
s cílem vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který
nebyl za své činy nikdy oﬁciálně potrestán. Bývalí odbojáři se teď
místo totalitní společnosti musí utkat se svým stářím, se svými
rodinami a s časoprostorem, kterému dávno nerozumí.
👨 12+ ⏰ 85 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 20. 10. v 15:00 hodin
DRAKIÁDA
Zveme všechny kluky, děvčata i rodiče. Přijďte si vyzkoušet své
draky a společně zjistit, který drak vyletí až do oblak! Všichni
soutěžící budou odměněni. Teple se oblečte. Za deštivého počasí
je drakiáda zrušena.
Pořadá: Středisko volného času Vítkov
Louka u druhého Paveláku – směr Nové Těchanovice
Čtvrtek 24. 10.,12:00 - 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V INFORMAČNÍM CENTRU
Prohlídka informačního centra – seznámení s provozem,
propagačními materiály, nabídka volnočasových aktivit, ochutnávka
regionálních produktů.
Informační centrum MěÚ Vítkov
Čtvrtek 24. 10. v 16:30 hodin
ZELENÁ KNIHA
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga má
mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit každou
šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto
najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po divokých státech
amerického Jihu 60. let.
👨 12+ ⏰ 130 min. Titulky. Vstupné: 50 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 24. 10. v 19:00 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou
Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana
Vilhelmová) na velký návrat do Čech.
⏰ 110 min. Dabing. Vstupné: 130 Kč. Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Pátek 25. 10. v 18:00 hodin
SEDM DIVŮ ISLANDU
Přednáška cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby. Objevíme termální
prameny, gejzíry, bouřlivé vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou
barevnou půdu i svěže zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina,
ve které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, připomíná peklo i

KALENDÁŘ AKCÍ
ráj. Jiří Kolbaba byl na oblíbeném Islandu již pětadvacetkrát.
⏰ 120 min. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

7:00 – 8:00 hod., odchod dle domluvy a možností výletu. S sebou
přezůvky, pití a jídlo na celý den. Vhodné oblečení dle počasí.
SVČ Vítkov

Sobota 26. 10. v 10:00 hodin
SNĚŽNÝ KLUK
Když jedna obyčejná holka najde na střeše svého domu vystrašeného
mladého Yettiho a rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů do
Himaláje, netuší, že ji čeká neuvěřitelná cesta plná dobrodružství,
kouzel a nezapomenutelných zážitků.
⏰ 110 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Středa 30. 10.
NÁVŠTĚVA KINA CINESTAR V OPAVĚ
Cena 170 Kč/ dítě. Název ﬁlmu bude znám týden před konáním
akce. Nutné přihlásit dítě předem ve Středisku volného času Vítkov
(kontakt: Mgr. Lucie Hrbáčová, 605 005 227).

Sobota 26. 10. v 19:00 hodin
ZOMBIELAND 2: RÁNA JISTOTY
Deset let poté, co se Zombieland stal hitem a kultovní klasikou,
se hlavní protagonisté (WoodyHarrelson, JesseEisenberg,
AbigailBreslinová a Emma Stoneová) opět spojili s režisérem
Rubenem Fleischerem (Venom) a původními autory RhettemReesem
a Paulem Wernickem (Deadpool) ve ﬁlmu Zombieland 2: Rána jistoty.
V pokračování napsaném RhettemReesem, Paulem Wernickem
a Davem Callahamem projde naše čtveřice zabijáků komickým
zmatkem přes Bílý dům a srdce země.
👨 15+ ⏰ 97 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 27. 10. od 18:00 hodin
VDELLI - SPECIAL BAND – T ROCK
Vystoupení australského hard/blues rockového tria - kapely VDELLI,
která vznikla v roce 1997 v Perthu a za sebou má hostování pro
kapely a interprety jako ZZ TOP, BB King, Buddy Guy, Kenny Wayne
Shepherd a další. Předskokanem je fulnecká hardrocková kapela
SPECIAL BAND a celý koncert otevře a taky uzavře DJ Tom Rock.
Více na www.vitkovskykomin.cz a na Faceboku Vítkovský komín.
VSTUPNÉ: 190 Kč v předprodeji (infocentrum MěÚ Vítkov) a 250
Kč na místě
Kulturní dům Vítkov
Úterý 29. 10.
VÝLET DO OSTRAVY - HOPJUMP ARÉNA
Cena 350 Kč/dítě. V ceně je zahrnut vstup 150 Kč/hodina + 50 Kč
za protiskluzové ponožky. S sebou sportovní převlečení a dostatek
tekutin. Nutné přihlásit dítě předem ve Středisku volného času Vítkov
(kontakt: Mgr. Lucie Hrbáčová, 605 005 227).
Úterý 29. 10. v 18:00 hodin
O TRÁVICÍM TRAKTU VESELE I VÁŽNĚ
Přednáší: Poradce zdravého životního stylu v sanatoriu přírodní
léčby u Prahy Mgr. Gražyna Kelemenová. Pořádá Klub zdraví.
Kulturní dům Vítkov (učebna)

Čtvrtek 31. 10. v 16:30 hodin
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel,
textař, graﬁk, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla.
A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury,
která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě,
mnohdy nelehké, natočila dokumentární ﬁlm Olga Sommerová.
⏰ 102 min. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 31. 10. v 19:00 hodin
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold
Schwarzenegger se vrací ve svých ikonických rolích.
👨 12+ ⏰ 133 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč. Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Pátek 1. 11. od 16:30 hodin
HALLOWEEN PRO VEŘEJNOST
Přijďte se opět trošku bát! Vstup od obchodního centra Bílá sova.
Vstupné dobrovolné.
Bývalé kryty CO pod ZŠ na náměstí Jana Zajíce
PROGRAM NZDM TUNNEL NA ŘÍJEN
Klienti 6 – 14 let
1. 10. – Výtvarné dílny – svícny ze skla
7. 10. – Beseda – výživa, zdravá strava
14. 10. – Preventivní program – ﬁnance a kapesné
21. 10. – Mezinárodní den kuchařů – pečení pizzy
29. 10. – Komunitní sezení – zkušenosti s drogami
Klienti 15 – 26 let
2. 10. – Kurz počítačové gramotnosti
9. 10. – Kurz počítačové gramotnosti
16. 10. – Beseda – výživa, zdravá strava
23. 10. – Mezinárodní den kuchařů – praxe klientů
30. 10. – Preventivní program – ﬁnance, kapesné

29. a 30. 10. 2019
PODZIMNÍ PRÁZDNINY VE SVČ VÍTKOV
Akce je určena pro děti 7 – 15 let. Příchod dětí do SVČ Vítkov mezi

Uzávěrka příštího čísla: 1 8 . ř í j n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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