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Několik slov starosty
FASÁDA BUDOVY KINA

omítku bude nanesena další vrstva. Bude přesně stanoven postup
navržený odbornou ﬁrmou. Prostřednictvím našeho stavebního
dozoru budeme důsledně kontrolovat jeho provedení.
Na závěr bych chtěl sdělit ještě jednu velice důležitou informaci.
Podle smlouvy budou za celé trvání rekonstrukce vystaveny
a proplaceny čtyři faktury. Takže v současné době je proplacena jen
velmi malá část z celkové ceny díla. Poslední konečná faktura, která
bude uhrazena po předání celého díla, bude vysoce převyšovat 20
mil. Kč. Nekvalitní práci nepřevezmeme, a tudíž ani nezaplatíme.
Naším zájmem je provedení opravy kina v náležité kvalitě.

JAK VÍTKOV PŘISTUPUJE K VEŘEJNÝM
ZAKÁZKÁM?

Asi je zbytečné připomínat, že probíhá rekonstrukce kina. V poslední
době se však po městě hodně mluví o kvalitě nově provedené
břízolitové omítky. To, že není dobrá, pozná i laik. Snad proto se
městem šíří různé zvěsti a nepodložené informace. Proto bych vás
chtěl informovat o aktuálním stavu. Omítka byla provedena dle
schváleného projektu, avšak vykazuje dvě zásadní vady. Nekvalitní
provedení, za které zodpovídá zhotovitel, a barevnou nevyrovnanost
jednotlivých šarží omítky, což je problém výrobce. Stavební
dozor, který zastupuje město, jasně zhotoviteli sdělil, že takto
provedenou omítku nepřevezmeme. V současné době odborníci
řeší technologický způsob opravy. Bylo rozhodnuto, že na stávající

Protože hospodaříme s veřejnými prostředky, musíme se při
zadávání veřejných zakázek řídit příslušným zákonem. Jsme
přesvědčeni, že děláme vše pro to, abychom nejen neporušili zákon,
ale aby výsledek byl vždy ku prospěchu našeho města. Jedna věc
je myslet si to a druhá je skutečnost. To však zjistíme například
nezávislým porovnáním s jinými městy.
Na internetových stránkách www.zindex.cz se můžeme dozvědět, že
za hodnocené období 2013 - 2015 jsme mezi 348 městy a obcemi
do 20 000 obyvatel skončili na pěkném 16. místě. V období 2015 2017 jsme ve stejné kategorii ze 155 zadavatelů obsadili výtečné
2. místo. Cenu NEPLEJTVÁK 2018 za toto skvělé umístění převzal
25. září v Praze starosta města Ing. Pavel Smolka.
Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se o získání
ceny zasloužili. Jsem přesvědčen, že takto vysoce nastavenou laťku
udržíme.
Pavel Smolka
starosta města

Městská policie v srpnu 2018
5. srpna krátce po půlnoci přijala MP Vítkov oznámení o pohybu
malého dítěte ve Vodní ulici. Po příjezdu na místo strážníky
očekávala oznamovatelka události společně s plačícím dítětem,
které mělo na sobě pouze plenkové kalhotky. Strážníci zjistili, že
se jedná o chlapce ve věku 3 let z Vítkova. Strážníci se pokusili
kontaktovat rodiče dítěte bydlící nedaleko, ale v domě, který měl
vstupní dveře otevřeny, nikdo na volání strážníků nereagoval.
Později se podařilo kontaktovat další rodinné příslušníky i samotné
rodiče dítěte. Vzhledem ke skutečnosti, že oba rodiče byli pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, dítě bylo předáno do prozatímní
péče rodinným příslušníkům. Událost byla postoupena odboru
sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Vítkov, kde se 24letý otec dítěte
a stejně stará matka dítěte budou zodpovídat z toho, že ponechali
dítě bez náležitého dozoru a tím je vystavili nebezpečí vážné újmy
na zdraví. Za takové jednání jim v případě uznání viny hrozí pokuta
až do výše 50.000 Kč.
13. srpna kolem osmé hodiny ranní byla hlídka MP Vítkov přivolána
do ubytovny v Opavské ulici, kde mělo dojít k napadení jedné
z ubytovaných žen 51letým mužem z Vítkova. Po příjezdu na
místo se tam již „útočník“ nenacházel. Na místě bylo zjištěno,
že mělo dojít ke slovnímu a následně i fyzickému napadení kvůli
láhvi alkoholického nápoje. Strážníci věc zdokumentovali a později
postoupili správnímu orgánu pro podezření ze spáchání přestupku
proti občanskému soužití. Za ublížení na cti urážkou a hrubé jednání
vůči jiné osobě hrozí muži v případě uznání viny pokuta až do výše
20.000 Kč, při recidivním chování až do výše 30.000 Kč.
Z přestupku proti veřejnému pořádku spáchanému znevážením
postavení úřední osoby při výkonu své pravomoci a z přestupku proti
občanskému soužití se bude zodpovídat 32letý muž z Vítkova, který
20. srpna o půl šesté odpoledne ve sportovním areálu v Husově
ulici hrubě urážel strážníky, kteří na místo přijeli prověřit oznámení

týkající se fyzického napadání jeho 29leté přítelkyně z Příbora. Ze
stejného jednání byl tentýž muž obviněn 24. srpna kolem půl třetí
odpoledne, kdy hlídka MP Vítkov vyjela na oznámení o fyzickém
napadání ženy, kterou v Komenského ulici bije nějaký muž. Strážníci
tutéž dvojici zastihli v areálu školy v Komenského ulici, avšak žena
ani v tomto případě nechtěla ohlásit žádné napadení a rovněž si na
nic nechtěla stěžovat. Dotyčný 32letý muž začal být velmi agresivní
a vůči hlídce MP Vítkov se kromě verbálního projevu pokusil i o
fyzický útok. Na základě tohoto jednání byl strážníky zpaciﬁkován
a znehybněn na zemi, aby nedocházelo k další eskalaci násilí z jeho
strany. Než strážníci stačili použít služební pouta, na místo přiběhla
další žena, která sdělila, že tento muž prodělal mozkovou mrtvici,
nevzal si prášky na uklidnění, a požádala strážníky o jeho propuštění
s tím, že jej doprovodí do místa bydliště. Poté, co strážníci muže
uvolnili, tento odešel a neustále hrubě strážníky verbálně napadal.
V případě uznání viny hrozí muži u správního orgánu pokuta až do
výše 10.000 Kč, nebo 15.000 Kč při opakovaném přestupku.
Oznámení o slovním napadání přijali strážníci 22. srpna po osmé
hodině večerní, kdy 55letý muž měl v Klokočovské ulici urážet
a vyhrožovat újmou na zdraví jinému muži. Strážníci po příjezdu na
místo zjistili veškeré skutečnosti, které jsou důležité pro další řízení
u správního orgánu, kam věc postoupili s podezřením na spáchání
přestupku proti občanskému soužití. V případě uznání viny hrozí
muži pokuta až do výše 20.000 Kč, případně do výše 30.000 Kč
při opakovaném jednání. Ze stejného přestupku je podezřelá 54letá
žena, která se takového jednání dopustila vůči jiné ženě 23. srpna
kolem čtvrté hodiny odpoledne rovněž v Klokočovské ulici.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP

Aktuálně z radnice
Rada města zasedala 28. srpna, zastupitelstvo města pak 29. srpna.
Zastupitelé se zabývali programem na Den města v roce 2019
a schválili navýšení výdajů na 600 tis. Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o řešení bezbariérových prostor
sloužících pro setkávání seniorů. Jednáme o možnostech využívání
bývalé restaurace v kulturním domě. Rada schválila dotaci ve výši
14.800 Kč pro SPCCH Vítkov na projekt cvičení seniorů.
Zastupitelům byla předložena zpráva o výsledku hospodaření města
za první pololetí, ze které vyplývá, že město hospodaří v souladu
se schváleným rozpočtem.
Na základě doporučení rady města zastupitelé souhlasili s podáním
žádosti o neinvestiční dotaci z IROP o zakoupení automobilu –
dodávky. Jedná se o projekt zaměřený na podporu sociálních
služeb, jež provozuje SVČ p. o. Výše dotace je 95%.
Dvakrát ročně město poskytuje individuální dotace různým žadatelům
– spolkům a organizacím. Na základě předložených žádostí byli
žadatelé pozvání na jednání ﬁnančního výboru, kde je obhajovali.
Finanční výbor následně navrhl částky, které zastupitelstvo schválilo.
Ve druhém pololetí letošního roku bylo rozděleno 160 tis. Kč.
Příspěvkové organizace města si požádaly o poskytnutí ﬁnančních
příspěvků. Jednalo se o částky 900 tis. Kč pro TS Vítkov na
zalesňování, 400 tis. Kč pro TS Vítkov na provoz koupaliště, 1,1 mil.
Kč pro TS Vítkov na čistotu města, 700 tis. Kč pro MŠ Vítkov na 3D
hřiště, 100 tis. Kč pro SBF Vítkov na údržbu areálu po bývalé SŠ
v Podhradí, 380 tis. Kč pro SBF Vítkov na rekonstrukci jímky u domu
čp. 208 v Klokočově, 419 tis. Kč pro ZŠaG Vítkov na dovybavení
školy a 83 tis. Kč pro SVČ Vítkov na opravu schodiště sokolovny
a zakoupení dvou garáží pro uskladnění věcí střediska a SDH.
Podané žádosti byly schváleny.
Na základě dvou předložených návrhů zastupitelé uložili ﬁnančnímu
odboru a oddělení kultury zahájit jednání s vlastníky pozemků za
účelem vybudování cyklostezky, a to z Vítkova na Balaton nebo
z Prostředního Dvora do Lesních Albrechtic. Zastupitelé rozhodli
o obou variantách, to znamená jednat s vlastníky na obou trasách.
Rada schválila a zastupitelé vzali na vědomí vyhodnocení výsledků
hospodaření příspěvkových organizací: Správy bytového fondu
města Vítkova, Technických služeb města Vítkova, Mateřské školy
Vítkov a Základní školy a gymnázia Vítkov. K výsledkům nebyly
výhrady.
Rada souhlasila se závěry dopravní komise, která mimo jiné
doporučila prodloužení chodníku na jihovýchodním rohu náměstí
tak, aby navazoval na přechod pro chodce ke komerční bance.
Rada rovněž souhlasila se závěry bytové komise.
Zastupitelé schválili přijetí dvou dotací pro SVČ Vítkov, a to ve výši

1.120 tis. Kč na projekt Polytechnika SVČ, což je modernizace
počítačové učebny, a dále pak na projekt Šablony ve výši 702 tis. Kč
na pokrytí úvazku pedagoga.
Nejvíce diskutovaným tématem bylo vybudování geoparku v parčíku
za kulturním domem ve Vítkově. Zastupitelé rozhodli, že bude

přijata dotace ve výši 30.000 eur na projekt „Horniny a ﬂóra v českopolském příhraničí“. S ohledem na cenu celého projektu ve výši cca
1,7 mil. Kč město ze svého doplatí cca 1 mil. Kč.
Z důvodu nestability hřbitovní zdi ve Vítkově bylo rozhodnuto
o zpracování projektové dokumentace na její opravu. Projektant byl
vybrán na základě průzkumu trhu.
Na základě návrhu vedení města byli ocenění předsedové a členové
osadních výborů, kteří se aktivně podílí na kulturním a společenském
životě v místních částech.
Byl schválen Plán rozvoje podpory sportu ve Vítkově na období
2018 až 2022, vyřazení nepotřebného majetku TS, smlouva se
společností ČEZ na připojení odběrného místa – bývalé hasičské
zbrojnice ve Lhotce, přijetí dotací a další.
Město je vlastníkem areálu bývalé SŠ v Podhradí. Zastupitelům bylo
předloženo vyčíslení nákladů ve výši 1,3 mil. Kč na zprovoznění
jedné budovy pro ubytování a tělocvičny. Tyto objekty by se následně
pronajímaly. Zastupitelé tuto informaci vzali na vědomí a uložili SBF
Vítkov předložit zajištění zprovoznění těchto objektů.

Oldřich Huška
1. místostarosta města

Předvolební setkání s voliči

24. září se konalo v reprezentačním sále MěÚ předvolební setkání
s voliči před komunálními volbami, které se konají 5. a 6. října.
Pozvání přijali zástupci všech 8 politických subjektů. Zájem ze
strany voličů o setkání projevily necelé čtyři desítky obyvatel.

Informace o zahájení školního roku 2018 - 2019
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VE
VÍTKOVĚ

K 5. 9. 2018 navštěvuje školu 696 žáků, z toho do první třídy nastoupilo 47 prvňáčků a gymnázium navštěvuje 146 žáků.
Ve škole působí 78 pedagogických pracovníků (z toho 49 učitelů),
12 asistentů pedagoga, 2 školní asistenti (1 nově od 1. 9. 2018 ve
školní družině v rámci OPVVV Úspěšně v základním vzdělávání),
1 speciální pedagog, 1 školní psycholog, 13 vychovatelů. V naší organizaci pracuje 28 nepedagogických pracovníků, z toho ve školní
jídelně 14, na mateřské a rodičovské dovolené jsou 4 zaměstnanci.
Celkem pracuje v naší organizaci 106 zaměstnanců.
Ve škole funguje poradenské pracoviště Houpačka (výchovně-kariérový poradce, metodici prevence pro 1., 2. stupeň ZŠ a pro gymnázium, speciální pedagog, školní psycholog). Škola má koordinátora
ICT, koordinátory ŠVP, koordinátory EVVO a koordinátora pro inkluzivní vzdělávání.
Výchovně vzdělávací proces je uskutečňován podle pěti školních vzdělávacích programů:
- ŠVP pro základní školu – „Úspěšný žák - úspěšná škola“
- ŠVP pro základní školu speciální – „ Ze školy do života“
- ŠVP pro nižší stupeň gymnázia – „Vidět a vědět“
- ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia - „Vidět a vědět“
- ŠVP pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní klub) „Cesta
objevů“
Výuka jazyka anglického je zahájena od 1. tříd základní školy, druhý
cizí jazyk si volí žáci na gymnáziu od tercie a na základní škole od
sedmého ročníku. Vyučujeme jazyk anglický, německý a ruský.
Školní družina a školní klub
Ve školní družině je 11 oddělení s počtem 302 žáků, ve školním
klubu cca 195 žáků.
Výchovně vzdělávací proces probíhá podle ŠVP pro školní družinu
a školní klub s názvem Cesta objevů.
ZŠaG Vítkov pracuje pod vedením Mgr. Miroslava Bučánka

MATEŘSKÁ ŠKOLA VÍTKOV

K 3. září 2018 je v mateřských školách zapsáno celkem 185 dětí.
K výraznému úbytku došlo v MŠ Radkov, kde máme povolenu výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě a obec Radkov doﬁnancuje
prostředky na platy. Všechny děti jsou přijaty k celodenní docházce,
pouze na MŠ Husova je postižený chlapec s povinnou čtyřhodinovou docházkou, který má zajištěného asistenta pedagoga. Asistenta pedagoga máme ještě v MŠ Klokočov k integrovanému dítěti.
V MŠ Husova jsou 4 třídy s celkovým počtem 92 dětí. V MŠ Opavská 2 třídy s počtem 54 dětí, v MŠ Klokočov 1 třída s 16 dětmi,
v MŠ Radkov jedna třída s 9 dětmi a 2 děti s indiv. vzděláváním,
v MŠ Čermná 1 třída se 14 dětmi a 1 dítě s indiv. vzděláváním. Volná
místa máme ještě na odloučených pracovištích mimo Vítkov.
V MŠ Husova je zřízena logopedická třída pro děti s vadami
řeči, kde je rovněž plný počet – 14 dětí. V MŠ pracuje 16 pedagogických pracovnic a 2 asistentky pedagoga, 1 školní asistentka
a 2 chůvy s polovičním úvazkem, 8 provozních pracovnic, 1 ekonomka a v zimním období 2 topiči.
MŠ Vítkov pracuje pod vedením Mgr. Miluše Špokové

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VÍTKOV

stále ještě přijímá děti do zájmových útvarů, kterých je letos 41.
Předpokládaný počet dětí je prozatím ve školním roce 2018/19 400.
Celkový průběh všech aktivit SVČ zajišťuje 51 zaměstnanců, nejsou
uvedeni dobrovolníci, jejichž počet se každoročně odvíjí od počtu
akcí. Pravidelná zájmová činnost bude probíhat hlavně ve městě
Vítkov, dále také v Březové, v Melči a ve Větřkovicích. V novém
školním roce jsme připravili 6 nových zájmových útvarů – EVO, Horolezecký I. a II., Photoshop – graﬁcký design, Robotika, Volejbal.

Všechny podrobnější informace o aktivitách SVČ naleznete na www.
svc-vitkov.cz
SVČ Vítkov pracuje pod vedením Ing. Šárky Medunové

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTKOV, NÁM. JANA
ZAJÍCE

ZŠ bude v roce 2018/2019 vzdělávat v 10 třídách 105 dětí. Ve školní
družině jsou zřízena 3 oddělení. Organizace školy k 1. 9. 2018 se
dělí na 1. - 9. ročník základní školy, 1 třídu základní školy speciální
(1. - 10. ročník). Vzhledem k počtům žáků v jednotlivých ročnících
budou některé třídy pracovat v oddělení.
Výuku zajišťuje 15 pedagogů včetně vychovatelů, 6 asistentů pedagoga, 5 správních zaměstnanců.
ZŠ Vítkov pracuje pod vedením Mgr. Jitky Jakubíkové

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTKOV

Základní umělecká škola Vítkov poskytuje vzdělávání ve třech uměleckých oborech – hudebním, tanečním a výtvarném. Kromě výuky, která probíhá v sídle školy v Lidické ulici, se vyučuje i v dalších
místech – SVČ Budišov (dechové nástroje), ZŠ Melč (klavír), ZŠ
Březová (výtvarný obor) a v budově ve Vodní ulici, kde se vyučuje
taneční obor a hra na bicí nástroje. V budově v Lidické ulici se vyučuje výtvarný a hudební obor. V hudebním oboru se žáci mohou
vzdělávat v těchto studijních zaměřeních: klavír, keyboard, akordeon, varhany, kytara, housle, zobcová ﬂétna, příčná ﬂétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, baskřídlovka, baryton, pozoun, tuba
a sólový zpěv. Předpokládaný počet žáků, kteří se mohou vzdělávat
v ZUŠ Vítkov, je 316, což je limit daný zřizovatelem. Ve škole vyučuje v tomto školním roce 14 pedagogických pracovníků, z toho 9 na
zkrácený pracovní úvazek. Od 3. 9. 2018 nastoupili 3 noví učitelé
(žesťové nástroje, klavír, příčná ﬂétna) Výuka je pro nastávající školní rok po personální stránce zajištěna dostatečně.
ZUŠ Vítkov pracuje pod vedením Lenky Šimerové

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY

Sloučený subjekt dvou středních škol nabízí v roce 2018/2019,
stejně jako v minulých letech, nezměněnou širokou nabídku vyučovaných oborů: mechanik opravář motorových vozidel, karosář, kuchař-číšník, kadeřník, kosmetické služby, prodavač, výrobce textilií,
rekondiční a sportovní masér a nástavbové formy podnikání.
Škola má i pro následující školní rok zřizovatelem odsouhlaseny počty přijímaných žáků.
Pro začínající rok se pro nedostatek uchazečů nepodařilo otevřít
skupiny v oborech prodavač, kosmetické služby, výrobce textilií, karosář a kuchař - číšník.
Celkový počet žáků v 1. ročnících však dosáhl počtu 98.
Ve Vítkově i nadále vyučujeme 2. a 3. ročník kuchařů - číšníků
a mechaniků opravářů motorových vozidel (odborný výcvik ve Vítkově - Podhradí). Nadále pokračuje provoz odloučeného pracoviště
kadeřnic v Oderské ulici čp. 2 v sudém i lichém týdnu, jako vstřícný
krok vůči vítkovské veřejnosti.
Celkový počet zaměstnanců ve škole se meziročně výrazně nezměnil, částečný úbytek spatřujeme u žáků, proto také došlo ke snížení
počtu tříd o 1, protože se neotvírá obor kuchař - číšník a mechanici
opraváři motorových vozidel jsou spojeni s žáky oboru rekondiční
a sportovní masér a teoretickou výuku mají v Odrách. Podrobnější
informace naleznete na www.ssodry.cz nebo na školním facebooku.
SŠ Odry pracuje pod vedením Mgr. Jany Kellnerové
Lenka Sonnková
místostarostka

Dotace města na II. pololetí roku 2018
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 29. srpna schválilo následující individuální dotace.
ORGANIZACE

PROJEKTY

DOTACE

Divadelní, šermířská,… spol. „Arcus“

Film „Honza dědí mlýn“

8 000 Kč

Martínková Jana, Vítkov

2. ročník oblastní výstavy německých ovčáků

15 000 Kč

Svaz postižených civil. chorobami….

Činnost SPCCH

18 000 Kč

Český svaz chovatelů, z.s. Vítkov

Židle do zasedací místnosti

14 000 Kč

Smíšený pěvecký sbor Komenský, z.s.

Koncert ke 100. výročí ČR

50 000 Kč

Provoz oddílu boxu

40 000 Kč

Provoz oddílu nohejbalu

2 000 Kč

Provoz šachového oddílu

3 000 Kč

Milatová Jitka

Vrchařská koruna Oderska

3 000 Kč

Kynologický klub Vítkov

Dokončení nové podlahy

7 000 Kč

Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s.

Svoz objemového odpadu
z domácností v říjnu 2018
Vlečka
přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.

Odvezena
v ranních
hodinách

12. 10.

15. 10.

Klokočov – Františkův Dvůr
Klokočov – u p. Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy + Veselka

22. 10.

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

29. 10.

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou
Nové Těchanovice

19. 10.

26. 10.

Místo

Mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu v místních částech
města Vítkov
6. října 2018 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí města
Vítkova dle § 17 odst. 3 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění,
mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat vyjmenované složky
komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky,
ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev,
staré léky, baterie, akumulátory a televizory.
Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN léčebna
Klokočov, zastávka, has. zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod.

Zálužné, autobusová zastávka
Nové Těchanovice, autobusová zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice

08.00 – 08.30 hod.
08.45 – 09.15 hod.
09.30 – 10.00 hod

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí – parkoviště obchod

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době
pouze vyjmenované složky komunálního odpadu!!!

ASISTENTI PREVENCE
KRIMINALITY

Projekt Operačního programu Zaměstnanost –
Asistenti prevence kriminality Vítkov
Město Vítkov podalo v listopadu 2017 žádost o dotaci
z Evropského sociálního fondu na projekt Asistenti prevence kriminality Vítkov. Dotace č. OPZ/2.1/052/0008940
byla v dubnu 2018 schválena Zastupitelstvem města Vítkova a projekt se začal realizovat v září 2018. Bude probíhat v časovém období 3 let do srpna 2021. Projekt je
spoluﬁnancován Evropskou unií – Evropským sociálním
fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Cílovou skupinu v tomto projektu tvoří osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) na území města Vítkova.
V rámci projektu vznikly 2 pozice asistentů prevence
kriminality, kteří byli vybráni v rámci výběrového řízení a budou na osoby žijící v SVL působit preventivně
a motivačně. Asistenti s osobami navážou přímý kontakt,
budou řešit veřejný pořádek, konﬂikty a budou usilovat
o celkové zlepšení soužití obyvatel.
Tento projekt reaguje na přestupkovou činnost a kriminalitu, jejíž příčinou je celkové ohrožení životní situace obyvatel. Výstupem bude dopad realizace klíčových aktivit
projektu na cílovou skupinu.
Cílem tohoto projektu je od září 2018 do konce srpna
2021 zvýšit pocit bezpečí v SVL. Prostřednictvím práce
asistentů prevence kriminality a jejich průběžného vzdělávání dojde ke zvýšení kompetencí a uplatnitelnosti osob
ze SVL na trhu práce. V rámci klíčových aktivit projektu
proběhne 20 individuálních jednání s klienty. Asistenti budou spolupracovat s mentorem (strážník Městské policie
Vítkov).

Informace o způsobu hlasování ve volbách
do zastupitelstev obcí v roce 2018
Volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů
a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále
jen „volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek
5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České
republiky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci,
městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen
k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci
realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního
úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat
v České republice i občané z jiných členských států Evropské unie
s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva
postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu
občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému
pobytu v příslušné obci.
Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací
lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení o vzdání se nebo odvolání
kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb
(při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách
na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost
musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být
voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní
občanství prokážou občani České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný
též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením
o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu)
a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek
jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen.

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování
na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn
oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může
být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických
stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně
kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo
politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo,
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního
úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho
poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

i občan České republiky, který alespoň druhý den konání druhého
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu
volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva.

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební
strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče
je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků
do téhož zastupitelstva.
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do
Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně
odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev
obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb
byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí
odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný,
a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán
do úřední obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem.

Informace o způsobu hlasování ve volbách
do Senátu Parlamentu České republiky
v roce 2018
Volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky (dále jen
„Senát“) ve 27 volebních obvodech vyhlásil prezident republiky
svým rozhodnutím č. 85 /2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do Senátu se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území
daného volebního obvodu na území České republiky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit

Volební místnost
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací
lístky označené nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží)
a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích
lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro
každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí
být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého
kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno
číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou
číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci
nebyla zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního
úřadu v sídle volebního obvodu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději
3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz
mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na
základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito
úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do
volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží
úplnou sadu hlasovacích lístků.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi. Po učinění záznamu obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy
opatřenou úředním razítkem, popřípadě sadu hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden
hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v
úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí
s tím, že úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od
sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou
barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu
jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací
lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do
úřední obálky šedé barvy a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby
do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy, jinak jsou
hlasy neplatné.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Hlasování mimo volební obvod, kde má volič trvalý pobyt
Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu podmíněno trvalým
pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, který je zapsán
ve stálém seznamu voličů na území České republiky, tak může
hlasovat ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním
obvodu konají volby (viz Seznam volebních obvodů, ve kterých se
budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky v roce
2018 – uveřejněné na webu Ministerstva vnitra pod samostatným
odkazem).
Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například
korespondenční hlasování. Proto, nachází-li se volič ve dnech
voleb z jakéhokoliv důvodu na území jiného volebního obvodu nebo
v zahraničí (např. z důvodu hospitalizace nebo služební cesty),
jedná se o faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde
kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, konaném ve dnech
5. a 6. října 2018, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů,
a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo
voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování
v prvním kole, tzn., že volby proběhnou ve dnech 12. a 13. října
2018, ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek
12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole
umístili na prvých dvou místech.
Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát
své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře,
postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole
voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě; v takovém případě
se druhé kolo může uskutečnit v pátek 19. října 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 20. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány
předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Místo konání voleb ve Vítkově a místních
částech
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– v prostorách Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
pro voliče bydlící na ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská,
nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Těchanovická
274,275,315,492
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
– vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící na ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od Pneuservisu Slavík (zastavárny) směrem
dolů
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– místnost v sokolovně Husova 653, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní, Krátká,
Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará, Švermova,
Vodní, Úvozní, Příkrá
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– místnost v budově Mateřské školy Vítkov, Opavská 34, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní,
Rybniční, Spojovací, Těchanovická, (mimo č.p. uvedená v okrsku
č. 1), U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem
nahoru, nemocnice, místní část Prostřední Dvůr
Upozornění: Volební místnost č. 4 se z důvodu rekonstrukce
budovy Lesů ČR v Opavské ulici čp. 97 pro tyto volby přemísťuje
do budovy mateřské školy v Opavské ulici čp. 34.
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
– místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3
pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
– místnost Agitačního střediska v Nových Těchanovicích
pro voliče bydlící: v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužná,
Lhotka
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– místnost v Kulturním domě v Jelenicích
pro voliče bydlící: v celé místní části Jelenice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost: – místnost školícího střediska České pošty,
s.p., Vítkov Podhradí 2016
pro voliče bydlící: v celé místní části Podhradí, Nýtek

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
placená inzerce

Osadní výbor Klokočov
Osadní výbor Klokočov byl zastupitelstvem města Vítkov jmenován v březnu
2015. V samém počátku nikdo z nás nevěděl, co bude náplní naší práce, nebo
jak ji máme pojmout. „Cílem osadního
výboru je být iniciativním a poradním
orgánem zastupitelstva, přenášet na
zastupitelstvo požadavky občanů, vyjadřovat se k různým činnostem na území obce, např. v oblasti
údržby komunikací, údržby zeleně, investiční výstavby, provozu zařízení města na území místní části, atd.“. Rozsah činnosti jen dle zákona nebylo to jediné, chtěli jsme i trochu více. Chtěli
jsme zapojit do života obce co nejvíce našich spoluobčanů. Určitě je dobře, že jednou z prvních akcí bylo vyvolat diskuzi o znaku
a vlajce naší obce. A to se podařilo. Jako jediná místní část máme
své heraldické znaky.
Výhodou v Klokočově je dlouhodobě fungující tělovýchovná jednota. Bylo jasné, že ideální bude zapojit do činnosti OV i zástupce TJ
a také tři naše zastupitele. Podařilo se tak vytvořit tým 12 - 15
lidí, kteří se do práce v Klokočově zapojili. Činnost jsme zaměřili
v podstatě dvěma směry:
1. „Ve spolupráci s TJ připravovat akce pro všechny, kteří
v Klokočově a okolí žijí nebo tady mají chalupy a chaty“. Akce
jako tradiční Masopust, Vánoční dílna, Pochod světlušek, Mikuláš,
Maškarní ples pro děti, Vánoční koncert v kostele sv. Ondřeje atd.
byly opravdu vydařené a měly velmi kladné ohlasy. Každý rok jsme
přemýšleli, co nového vymyslet a zorganizovat. Věřím, že se nám
i do budoucna podařilo položit základy i pro jednu z organizačně nejnáročnějších akcí – „Den obce“. Proběhly již tři ročníky a snad se
podaří zajistit i ročníky další. Je třeba si uvědomit, že většinu těchto
akcí můžeme organizovat i proto, že se uskutečnila rekonstrukce sokolovny a ve vesnici zůstaly prostory jak pro tyto společenské akce,
tak i pro soukromé akce a sportovní aktivity vč. úspěšného boxu.
2. „Spolupracovat s městem a zastupitelstvem na realizaci
akcí, které zasahují do života obce“. Myslím, že se nám podařilo průběžně řešit otázku údržby městských pozemků – zajištění
pravidelného kosení trávy, iniciovali jsme opravu silnice směrem
od křižovatky k léčebně, výměnu původních svodidel za nová
bezpečnější, úpravu prostoru s kontejnery před obchodem, peti-

ci proti výstavbě větrných elektráren v našem katastru, atd. Současně jsme se vyjadřovali i k dalším akcím jako rekonstrukce
osvětlení a oprava části hřbitovní zdi, kterou považuji za jednu
z nejvýznamnějších akcí, jež zástupci osadního výboru iniciovali.
Na základě našeho dopisu z června 2016, který byl adresován přímo Biskupství ostravsko-opavskému, začala jednání o ﬁnancování
a opravě zdi. A také díky vstřícnému postoji zástupců města je dnes
hřbitovní zeď ze 2/3 opravena a není ostudou vesnice.
Činnost osadního výboru v současném složení končí v tomto volebním období současně se zastupitelstvem města a je otázkou, zda
nové zastupitelstvo, které bude zvoleno v nadcházejících volbách,
bude činnost osadních výborů na území města dále podporovat,
koho do osadních výborů navrhnou občané na veřejných schůzích
a také zda se najde dostatek lidí, kteří se chtějí do této činnosti ve
svém volném čase zapojit. Myslím, že novým členům OV předáme i
pár dalších myšlenek, na kterých jsme již pracovali a ve spolupráci
se zástupci města hledali možnosti a zejména ﬁnanční prostředky
na realizaci.
Zcela jistě se bude jednat o akce většího rozsahu:
• vybudování chodníků v Klokočově, zpracování studie a technického řešení,
• oprava a rekonstrukce hřiště za obchodem,
• revitalizace centra obce.
Činnost osadního výboru by bez spolupráce s TJ Klokočov nemohla
mít takový rozsah, protože organizace všech akcí je a byla vždy
velmi časově náročná. Chtěl bych především poděkovat členům
Osadního výboru Klokočov, členům TJ, tak i všem, kteří nám při
organizaci akcí pomáhali dle svých možností. Nemohu vyjmenovat
všechny, ale speciálně bych rád poděkoval paní Ing. Šárce Petrtýlové, která byla organizátorem a duší téměř všech společných akcí.
Děkuji všem, kteří se v minulém období zapojili a jakkoli pomohli
v činnosti a organizaci jednotlivých akcí. Bez této pomoci by většinu
akcí nebylo možné realizovat.
Zdeněk Petrů
předseda osadního výboru Klokočov

Střední škola Odry
ŠKOLA JE TADY!

Prázdniny skončily a naši žáci a žákyně mají
za sebou první měsíc aktivního učení. Studenti 1. ročníků zažívají velké životní změny,
poznávají nové spolužáky i učitele a musejí si
zvyknout na jiný průběh vyučování, hlavně na
střídání teoretické a praktické výuky. Nejlépe
jsou na tom žáci druhých ročníků, ti si budou
všechny přehlídky, soutěže a zahraniční stáže v klidu užívat, zato jejich starší spolužáky,
absolventy školního roku 2018/2019, čeká
náročný rok vyplněný přípravami na závěrečné a maturitní zkoušky. Přesto si právě oni
pro vás připravili jako inspiraci přehlídku jednoduchých, zajímavých a mladistvých účesů,
vhodných do školních lavic. Berte je zároveň
jako pozvánku do našeho kadeřnictví, jež je
opět plně v provozu.

ZLATÝ MASÉR

Střední škola pořádala 20. září školní kolo
soutěže Zlatý masér, jejíž vítěz ji pojede

v říjnu reprezentovat na celorepublikovou
soutěž žáků středních škol v masérských
dovednostech s mezinárodní účastí se
stejným názvem. Klání se zúčastnili především žáci 3. ročníku a odvážnější „druháci“,
kteří chtěli ukázat, co umí. Na pořadu dne
byly sportovní masáže zad, rukou a nohou.
Porota, složená z mistrových odborného
výcviku, Pavlíny Podzemné a Heleny Sekáčové, hodnotila přípravu klienta, jednotlivé hmaty, provedení, celkovou prezentaci
a pracovní postup. Vyhrála studentka absolventského ročníku Anežka Wáclavková,
která bude hájit naše barvy na celostátní
soutěži v Klimkovicích. O jejím umístění
vás budeme informovat v listopadovém
zpravodaji.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
VÍTKOV SE PŘIPOJIL K
EVROPSKÉMU TÝDNU MOBILITY
Kampaň Evropského týdne mobility probíhala od 16. do 22. září.
Vítkov se připojil 21. a 22. září.
V pátek jsme se snažili apelovat na občany, aby nechali doma svá
auta. Každý, kdo si ten den přišel na úřad vyřídit své záležitosti
pěšky, si mohl v IC vyzvednout krokoměr jako dárek.
V ulici vedoucí ke koupališti byla instalována výstava Pocit bezpečí,
proběhla výstava komunální techniky a děti se protáhly s Týnou
a Zdeňkem, které znají z dětských televizních pořadů.

V sobotu byly připraveny pro děti tvůrčí dílničky, zpívalo se a tančilo
s Heidi Janků, dospělí pak s Generací 75.
S novinkou se představil Smíšený pěvecký sbor Komenský, který ve
stánku plném hudby a pohybu ukázal především dětem, že zpívání
a tancování je super zábava.

Představil se ochotnický divadelní soubor Quo Vadis s vlastní hrou
„Nikdy sám“.

Klub sportovní kynologie předvedl ukázky výcviku psů a představil
poprvé ve Vítkově mondioring (viz vedlejší strana).

Za plotem
Do letošního ročníku se zapojilo osm soutěžících. Jeden musel být
vyloučen, protože nesplňoval podmínky soutěže – výsadba musí
být ve Vítkově a jeho místních částech. Přesto i v Čermné bylo co
obdivovat.

Hlavní ceny bez udělení pořadí získaly výsadby paní Jarmily
Haubeltové (muškáty a fuchsie), Ludmily Jakubíkové (balkónová
výsadba), Marie a Lenky Krausových (směs letniček).
Zvláštní cenu jsme udělili Marii Pytlíkové a Zdeně
Plevkové, které pečují o záhony v sídlišti. Ostatní
soutěžící obdrželi drobné dárečky.
Recept Aleny Majerčákové na vítěznou
přesnídávku:
3 kg jablek, 1,5 kg mrkve, šťáva ze 2 citrónů,
4 vanilkové cukry, ½ hrnku cukru, 5 hřebíčků,
1 celá skořice

Tento projekt byl financován z rozpočtu Moravskoslezského
kraje a města Vítkova.

placená inzerce

Jakub Cihlár

S CHUTÍ DO VŠEHO!
Ze smakiem do
wszystkiego!
Středisko volného času Vítkov společně
s Městským kulturním zařízením v Glubczycích zahájilo mezinárodní kulinářskou spolupráci.
Díky projektu S chutí do všeho si naše
i partnerská organizace mohly zrekonstruovat celou kuchyni a následně uspořádat
sérii 6 víkendů pro obyvatele obou obcí, kdy
se společně setkávali děti, mládež i dospělí.
V rámci víkendů probíhalo společné vaření
českých a polských jídel, prezentace obou
zemí, měst, kultury a místních zvyků. Společně jsme se účastnili významných akcí
v obou městech. Projekt skončil 30. září
2018 a nám už zbývá jen připravit a vydat bulletin obsahující recepty, fotograﬁe a turistické atrakce v partnerských městech. Projekt byl
podpořen částkou 43 015,78 eur.
Glubczyce jsou naše nové partnerské město a již po tomto prvním projektu se těšíme na další společné, protože mezi účastníky vznikla
přátelství, která již teď pokračují při vzájemných schůzkách.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

placená inzerce

VELKÝ DEN PRO
MALÉ ŠKOLÁKY!
3. září je opět tady a s ním deﬁnitivně odzvonilo prázdninám. Nejvíce
se na tento den těšili naši prvňáčci,
které jsme spolu s jejich rodiči i prarodiči slavnostně přivítali na naší
základní škole. Atmosféra setkání byla už od počátku velmi příjemná. Žáci se seznámili s třídními učitelkami, nakreslili si obrázek a
nechyběla ani uvítací písnička.

Po společném seznámení ve třídách se žáci v doprovodu rodičů
a třídních učitelek přemístili do kulturního domu, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Slavnostní náladu umocnili svým příchodem a milými slovy hosté – starosta ing. Pavel Smolka, místostarostka paní Lenka Sonnková a místostarosta Mgr. Oldřich Huška
a zástupkyně školské rady paní Gabriela Haasová. V krátkém projevu popřáli žákům i jejich rodičům pohodový a úspěšný školní rok
a ocenili kvalitní výchovnou a vzdělávací práci kolektivu zaměstnanců školy. Ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a zástupkyně Mgr.
Dáša Kalužová žákům popřáli, aby školu navštěvovali rádi, našli si
nové kamarády a naučili se vše, co bude pro jejich budoucí život
potřebné. A co by to bylo za zahájení, kdyby děti nedostaly něco
pro radost a na památku? Na děti tak čekaly školní potřeby, pamětní list a různé drobnosti. Pro všechny malé i velké tak bylo ráno
3. září jedinečným zážitkem, na který budou ještě dlouho s úsměvem vzpomínat.
Dana Štenclová

SOUTĚŽ ANTIFETFEST
Dne 20. září se žáci septimy Jan Kundrát a Alexandr Pisani zúčastnili v Praze za naši školu vyhlašování výsledků soutěže Antifetfest,
do které se zapojili už v loňském školním roce. V kině Světozor
měli možnost zhlédnout snímky, které vytvořili studenti základních
a středních škol z celé republiky. Témata byla různorodá - od šikany
po závislosti na počítačových hrách a sociálních sítích.
Klub KaMeRa ze SVČ Vítkov, který vystupoval pod názvem Klubáci
KaMeRáCi, obsadil 2. místo. Snímek prezentoval celkem tři závislosti - na alkoholu, cigaretách a drogách.
Náš tým Lightbulb vytvořil graﬁcké video, ve kterém objasnil, co to
šikana je, který stát má největší problémy s jejím zvládáním na školách, proč je důležité ji nahlašovat a jak tomuto činu předejít. Bohužel se neumístil na vítězných příčkách, avšak obdržel zvláštní cenu
poroty za výtvarné zpracování.
Oběma týmům gratulujeme!
Miroslav Bučánek

IMATRIKULACE
Jako každý rok, tak i letos se první školní den pro všechny žáky
prvního ročníku gymnaziálního studia konala imatrikulace, tedy
slavnostní uvedení mezi žáky gymnázia. Celý slavnostní akt proběhl
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově. Po slavnostním nástupu za znění studentské hymny Gaudeamus igitur následovala státní hymna a úvodní slova pana starosty Ing. Pavla Smolky
a pana ředitele Mgr. Miroslava Bučánka. Ten všem přítomným představil nejen třídní učitelku primy Mgr. Michaelu Hasalovou a třídní
učitelku kvinty Mgr. Michaelu Škrabalovou, ale také všechny ostatní
vyučující obou tříd. Teprve poté byla zahájena samotná imatrikulace, během které žáci z rukou pana ředitele dostali pamětní list,
z rukou paní místostarostky Lenky Sonnkové kytičku, z rukou pana
starosty pamětní a propagační materiály a rovněž se podepsali do
pamětní knihy. Z řad kvintánů byla vybrána Eliška Halamíčková, která přečetla slavnostní slib, ve kterém se žáci mimo jiné zavazují,
že budou svědomitě plnit všechny své povinnosti a uchovají dobré
jméno školy. Na takovýchto slavnostních akcích nesmí chybět ani
kulturní vystoupení, o které se letos postarala studentka oktávy Adéla Kalužová, která všem přítomným zpívala 3 písně za doprovodu
Patrika Scholastera. Na závěr nesmělo chybět ani focení nových
třídních kolektivů s třídními učitelkami, vedením školy a města.

Všem žákům gymnázia přejeme mnoho úspěchů během jejich studia.
Michaela Škrabalová

SOUTĚŽ ČESKÉ HLAVIČKY
3. září se na Vysoké škole ekonomické v Praze konalo ﬁnále soutěže České hlavičky. Jedná se o každoročně vyhlašovanou soutěž
společnosti Česká hlava a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je určena studentům středních škol. V rámci soutěže se
udělují ceny v pěti kategoriích.
V kategorii Merkur „Člověk a společnost“ se cena uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj.
z ekonomie, historie, ﬁlosoﬁe, psychologie, sociologie, pedagogiky,
politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.
V této kategorii jsme letos měli jednoho zástupce - žáka septimy Alexandra Pisaniho, který s prací Problematika státních bailoutů obsadil
pěkné 3. místo. Blahopřejeme!
Miroslav Bučánek

Archeologické
nálezy a nejstarší
dějiny Vítkova
a jeho okolí

placená inzerce

Ve čtvrtek 18. října 2018 v 17 hodin se
uskuteční poslední přednáška z vlastivědného cyklu přednášek o Vítkovsku
s názvem Archeologické nálezy a nejstarší dějiny Vítkova a jeho okolí, kterou přednese dr. Juchelka ze Slezského
zemského muzea. Přednáška se bude
týkat počátečního osídlení našeho města, života v pravěku a středověku. Posluchači budou mít možnost seznámit
se s nejstaršími archeologickými nálezy.
Dokonce bude připraven k nahlédnutí
nedávno nalezený středověký meč. Původně jsem sliboval, že se přednáška
uskuteční v září, ale vzhledem k teplému
počasí jsem se rozhodl posunout termín
až na polovinu října. Opět bude připraveno občerstvení a vstupné bude za mou
oblíbenou cenu, tedy zdarma.
Radek Huška
pořadatel cyklu přednášek

Amnestie na
upomínky
v knihovně
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne knihoven (1. 10. - 7.
10. 2018) 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.

EXEKUCE
Dluhová poradna Vítkov
Nesplatili
jste
své
závazky
a nyní Vám po nějaké době přišel
exekuční příkaz? Během pár let
Vám naskočila -elká částka na
úrocích? Exekutor Vám strhává
velké peníze? Víte, že tuto exekuci
jen tak rychle nesplatíte. Nejste
si jisti, zda je Vaše exekuce
v pořádku?
Příběh pana X
Pan X vyhledal pomoc poradny
z důvodu déle trvající exekuce.
Pan X si byl vědom toho, že
svůj dluh neuhradil řádně a včas
a poté ho neřešil, ale zdálo se mu
nespravedlivé, že za pár let se
z dlužné částky 300.000 Kč stalo
1.700.000 Kč.
Pracovnice poradny si prohlédla
dokumenty týkající se exekuce
pana X a zjistila, že byly panu X
účtovány nemorální úroky denně z
dlužné částky od doby, kdy přestal
platit až do současnosti, což byl
první důvod k zastavení exekuce.
Při podrobnějším studiu dokumentů
bylo zjištěno, že exekuční příkaz
na pana X byl vydán na základě
neplatného rozhodčího nálezu,
což znamenalo, že je samotná
exekuce
neplatná.
Poradna
proto panu X sepsala návrh na
zastavení exekuce a návrh byl
odeslán. Věc pana X se dostala
k soudu, který si pana X pozval
ke slyšení, ten se na poradnu
obrátil s žádostí o pomoc při stání
u soudu. Pracovnice poradny
s panem X prošla důvody zaslání
návrhu na zastavení exekuce
a pomohla mu z přípravou na soud.
Soud potvrdil, že exekuční příkaz
byl vydán na základě neplatného
rozhodčího nálezu, tudíž i exekuce
je neplatná a soud ji zastavil. Pan
X nyní nebude platit exekuci ve
výši 1.700.000,- Kč, ale zaplatí jen
náklady exekučního řízení, které
jsou proti této částce minimální.
Přišel vám příběh pana X
povědomý? Dostali jste se do
podobné situace? Nebo znáte,
někoho, kdo je v této situaci?
Neváhejte se na nás obrátit, jsme
tady pro vás, spolupráce probíhá
zcela bezplatně po celou dobu
řešení případu klienta.
Charita Odry, Komenského 169,
749 01 Vítkov
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Kontakty:
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
E-mail:
michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Sociální pracovnice
Bc. Svatava Baierová
E-mail:
svatava.baierova@odry.charita.cz
Telefon: 736 200 228

OMEZENÍ PROVOZU
SKLÁDKY V NOVÝCH
TĚCHANOVICÍCH
Technické služby sdělují, že od 12. 9. 2018 je dočasně do odvolání zastaven návoz všech komodit na
skládku odpadů v Nových Těchanovicích.
Výjimka se vztahuje na svoz komunálního odpadu,
který provádí TS Vítkov pro město a smluvní partnery.

Blahopřejeme a děkujeme!
Dne 26. října oslaví 85. narozeniny MUDr. Eduard Zimola, laskavý
a skvělý lékař, vstřícný kolega a bývalý ředitel vítkovské nemocnice,
vynikající varhaník, dirigent a umělecký vedoucí Smíšeného pěveckého sboru Komenský ve Vítkově.
Jeho životní pouť začala v Moravském Berouně a pokračovala přes
Olomouc, Vsetín a Brno až do Vítkova. Do školy začal chodit ve
Vsetíně (do 1. třídy ještě s břidlicovou tabulkou!), pak pokračoval
v Brně. Na brněnském gymnáziu se již zřetelně projevila jeho láska
k hudbě. V oktávě založil třídní smíšený pěvecký sbor a stal se členem komparsu Janáčkova divadla, kde během deseti let absolvoval
přes 1500 představení a stal se nadšeným fanouškem opery. Když
se chystala nějaká premiéra, spěchal do univerzitní knihovny, půjčil
si klavírní výtah, aby se s operou blíže seznámil. Množství znalostí
mu pomohlo vyhrát dvě televizní soutěže v oboru klasické hudby.
Po maturitě byl přijat na lékařskou fakultu, kterou absolvoval s vyznamenáním a dostal tzv. umístěnku do nemocnice ve Vítkově.
V roce 1961 složil v Brně I. atestační zkoušku z gynekologie a porodnictví. II. atestaci skládal v Praze v roce 1964. Za 42 let působení
ve vítkovské nemocnici pomohl na svět asi 7000 dětí. Přesto, že byl
uznávaným a vyhledávaným lékařem, hudbě se věnoval i ve Vítkově. Když dostal po promoci umístěnku do Vítkova, bylo samozřejmé, že po průzkumné návštěvě byl zkusit vítkovské varhany. Strávil
u nich mnoho času a radostných i smutných zážitků, jako byl pohřeb
Jana Zajíce, kde byl požádán o varhanní doprovod. U varhan zůstal
doposud. Je uznávaným „městským varhaníkem“ – při svatbách, vítání občánků apod.
V roce 1972 založil MUDr. Karel Zaoral Smíšený pěvecký sbor
Komenský ve Vítkově, který dosud aktivně pracuje. Po odchodu
doktora Zaorala se na 16 let stal uměleckým vedoucím sboru. Pod
jeho vedením Smíšený pěvecký sbor Komenský zpíval ve Speyeru
a okolí, v Paříži a Tours, v Göppingenu a v polském Rybniku. Samozřejmostí jsou koncerty ve Vítkově i okolí.
Radost přinášíme našim příznivcům a posluchačům nejen v čase
adventním, ale i v průběhu celého roku. Pomyslnou dirigentskou taktovku předal pan doktor skvělé mladé dirigentce Janě Malaníkové,
ale ochotným poradcem zůstává i nadále.

Milý pane doktore, „vitrum nostrum gloriosum“, zvedáme číši
dobrého vína a přejeme Vám k Vašemu významnému životnímu
jubileu pevné zdraví, radost z hudby, spokojené a klidně prožité
dny… Jsme šťastni, že Vás máme!
Za Smíšený pěvecký sbor Komenský
Marie Čurdová
místopředseda sboru

Setkání občanů v Prostředním Dvoře
V sobotu 8. září se v místní části Prostřední Dvůr uskutečnilo 3. setkání občanů, přátel a ostatních příznivců naší malé osady nazvané „Nejen pro pamětníky“. Můžeme říct, že akce už má svou tradici, kterou bychom rádi zachovali.
Jde o neformální setkání nás občanů, kteří vedle sebe žijeme a během roku
nemáme čas si společně sednout a popovídat o současném životě a také zavzpomínat na to, jak tady žili naši rodiče a prarodiče. Účast na letošním setkání
byla velká. Je báječné, když mezi nás přijdou (přijedou či přiletí) bývalí občané,
kteří se z různých důvodů museli z osady odstěhovat a zapustili kořeny v blízkém okolí nebo jinde ve světě. Jsme rádi, že to v osadě, která byla ještě před
rokem 1989 určena k zániku, „žije“. Ve starých domech se zabydlují mladí lidé
s dětmi, další staví nové domky, do kterých se brzy nastěhují. Setkání posloužilo k seznámení nových spoluobčanů se starousedlíky. Počasí nám přálo
a mohli jsme posedět venku, kde jsme si prohlíželi staré fotograﬁe a hovořili
o všem možném.
V
kulturní
místnosti se
opět promítaly fotky ze společných akcí minulých let. Pro děti (a ostatní
zájemce) bylo připraveno malování na obličej. Děti neměly zájem o hry,
jen s nadšením sledovaly obrazce, které na jejich tvářích vykouzlila slečna
Evička Macíčková. Pro všechny účastníky bylo připraveno výborné pohoštění: obložené mísy, zákusky, ovoce a vynikající frgály od manželů Holubářových. Poděkování za skvělý průběh akce patří všem, kteří přišli a vytvořili
skvělou atmosféru, a samozřejmě organizátorům. Již nyní zveme všechny
příznivce na další setkání „nejen pro pamětníky“ u nás v Prostředním Dvoře,
a to příští rok druhou sobotu v měsíci září.
Hana Odstrčilová s osadním výborem
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Handicapovaní umělci se mohou přihlásit do soutěže o cenu hejtmana
U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených udělí hejtman kraje Ivo Vondrák ceny
umělcům s handicapem. Vítězná díla i další tvorbu umělců se zdravotním postižením si budou moci
zájemci prohlédnout v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Vernisáž výstavy „Svět kolem nás“, na
které hejtman kraje ceny předá, se uskuteční 29. listopadu 2018.
Přihlášky do už 15. ročníku soutěže se posílají do 3. října 2018. Hlásit se mohou samotní autoři,
nebo jiné osoby, kterým dal autor díla písemný souhlas. „Lidé mívají tendenci brát své zdraví jako
samozřejmost. Proto je dobré si čas od času uvědomit, že s námi žijí i ti, ke kterým se osud
nechoval v rukavičkách. Moravskoslezský kraj na tyto lidi myslí nejen v rámci sociální oblasti.
Podporujeme sportovce s handicapem, příležitosti se snažíme vyrovnávat i v oblasti kultury.
Tvorba handicapovaných umělců může pomoci tomu, aby se lépe začlenili do společnosti
a cítili se být její součástí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že kromě ocenění předá
výhercům i ﬁnanční ohodnocení. „Mezi vítězná díla rozdělí Moravskoslezský kraj 50 tisíc korun.
Řekl bych ale, že pro tyto umělce je mnohem cennější, že díky jejich tvorbě lidé lépe pochopí život,
problémy a vnímání světa handicapovaných.“
Podrobnosti a pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách kraje (www.msk.cz).
Kontaktní osoba: katerina.mertha@msk.cz

Řidiči,
pozor!
Od 1. října se mění
povinná výbava vozidel
a lékárnička
Od 1. října dojde ke změně povinné výbavy vozidel. Zmizí
z ní některé položky, které mnoha
řidičům jen zabíraly místo v kufru.
Některé změny se navíc dotknout i
lékárniček, u kterých už nás nebude muset trápit expirační lhůta.
Z výbavy pro klasické automobily
zmizí například náhradní pojistky
a náhradní žárovky. Jak praxe ukazuje, řada obyčejných motoristů
si s výměnou svépomocí mnohdy
neporadí a vůz raději svěří do nejbližšího servisu. S rozvojem moderních technologií svícení, jako jsou
xenonové a LED světlomety, navíc
pozbývají žárovky smysl.
Ze seznamu povinného vybavení pak zmizí i zvedák, klíč na
matice a náhradní kolo. To však
platí pouze pro automobily, které jsou 1. vybaveny pneumatikami umožňujícími nouzové dojetí
a současně jsou schopny defekt
indikovat (systém TPMS), případně
2. pro vozidla vybavená prostředky
k bezdemontážní opravě umožňující nouzové dojetí (spreje, sady na
opravu), nebo 3. vozidla se zajištěnou asistenční službou.
Po konzultacích s ministerstvem
zdravotnictví pak ministerstvo dopravy prosadilo vyloučení některých věcí z lékárniček. Konkrétně
trojcípý šátek, náplast s polštářkem,
plastovou roušku a nůžky, které se
podle ministerstva dopravy příliš
často nevyužívaly.
Navíc odpadnou i starosti s expirací lékárniček, ve kterých nakonec
zůstane jen obvaz hotový s 1 polštářkem, obvaz hotový s 2 polštářky, náplast hladká (cívka), obinadlo
škrtící pryžové, rukavice pryžové
(latexové) a isotermická folie o rozměrech min. 200 x 140 cm.
„Vozit povinně v autě žárovky
nebo pojistky už je v současnosti zbytečné, u nových aut řidiči
stejně nechávají výměnu světel
na servisu. Stejně tak po domluvě s ministerstvem zdravotnictví
jsme se rozhodli, že pro první pomoc postačí lékárnička bez roušky, nebo náplastí s polštářkem
a už jí nebude nutné měnit kvůli
expiraci,“ tvrdí ministr dopravy
Dan Ťok.
Zdroj: https://globe24.cz

Františkův Dvůr hostil mistrovství republiky
15. - 16. září proběhlo v hřebčíně ve Františkově Dvoře mistrovství České republiky v kombinovaných soutěžích chladnokrevných koní jednospřeží a dvojspřeží. Oba soutěžní dny panovalo
slunečné počasí, které do areálu spolu s bohatým programem
přilákalo na 1300 diváků.
V sobotním jednospřeží se divákům představilo 15 soutěžících, těch
nejlepších z celé republiky, kteří se na mistrovství kvaliﬁkovali. Utkali
se ve třech disciplínách – formanské jízdě, ovladatelnosti s kládou
a v těžkém tahu. Mezi jednotlivými disciplínami se diváci mohli podívat na přehlídku klisen s hříbaty, na čtverylku zemského hřebčince
Tlumačov nebo předvedení plemenného hřebce. Pro děti si město
Vítkov připravilo bohatý program v dětských dílničkách. Sobotním
vítězem jednospřeží se k radosti diváků stal domácí závodník Jan
Blizňák s klisnou Švarnou, který skončil první ve formanské jízdě,
třetí v ovladatelnosti s kládou a třetí i v těžkém tahu. Na druhém
místě skončil David Janoš s valachem Brysem slezským, který získal jen o bod víc (5. místo ve formanské jízdě, 1. v ovladatelnosti
s kládou a 2. v těžkém tahu) a třetí místo obsadil zástupce Slovenské republiky Pavol Kitaš s Ostermannem. Ten nasbíral dohromady
18 bodů.
V nedělním dvojspřeží se představilo 14 soutěžících, kteří soutěžili
ve stejných disciplínách jako závodníci v jednospřeží a čekala na ně
i stejná trať. Během dne se mohli diváci podívat na kolekci chladnokrevných šampionek, které v posledních pěti letech vyhrály národní
šampionát tříletých klisen v Pardubicích, dále na vystoupení dámy
v sedle, kde se představila paní Iva Lasáková v dobovém kostýmu
v dámském sedle a vystoupily také vítkovské mažoretky. V neděli
si v jednotlivých disciplínách nejlépe vedl Marian Fizek s valachy

Lordem a Buntkem, kteří se po zásluze stali mistry České republiky.
Druhé místo obsadil Pavel Reichel s plemennými hřebci Neronem
a Brysem slezským a třetí místo opět patřilo zástupci ze Slovenska
Pavolu Kitašovi s Ostermannem a Cyranem.
Oba dny proběhly v dobré náladě jak závodníků, tak diváků,
a proto se budeme těšit na další akce s chladnokrevníky v tomto
krásném areálu.
Natálie Blizňáková, Jana Voráčková

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 7. 10.

AMNESTIE NA UPOMÍNKY V KNIHOVNĚ
V případě vrácení knih bude čtenářům prominut
poplatek za upomínku.

2. 10.
17.00 hod.

BARMA & VIETNAM
Cestopisná přednáška Jiřího Máry.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov – sál.

3. 10.
17.30 hod.

OD STARÉHO K NOVÉMU
Zahájení výstavy malířky Dany Hrabovské.
Kulturní dům – výstavní síň

4. 10.
14.30 hod.

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

4. 10.
16.00 hod.

OSOBNÍ STYL A IMAGE
Stylistka a vizážistka Dana Beranová
Vstupné: 50 Kč
Vzhledem k omezené kapacitě je nutno se předem
přihlásit.
Knihovna Vítkov – sál.

7. 10.
19.00 hod.

REPUBLIKO MÁ STŘEDISKOVÁ ANEB
LUKRATIVNÍ NEJISTOTA
Divadelní představení, kterým vás provede a až
do morku kostí odhalí povahu politiků Ivo Šmoldas.
Nahlédněte pod pokličku politické kuchyně. Říká
se, že každý politik je tak trochu herec a někdy
je pro občana těžké rozpoznat, kdy se politici
věnují práci a kdy předvádí komedii.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

13. 10.
15.00 hod.

DRAKIÁDA NA LOUCE U DRUHÉHO
PAVELÁKU
SVČ zve všechny kluky, děvčata i rodiče na
drakiádu, která se každoročně pořádá na louce
u druhého Paveláku – směr Lhotka. Všichni
soutěžící budou odměněni. Nezapomeňte se
dostatečně obléknout. Za deštivého počasí bude
akce zrušena.

13.10.

SLAVÍME HUDBOU 100 LET SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
A 25 LET ČESKÉ REPUBLIKY
SPS Komenský zve všechny na slavnostní
koncert do velkého kostela Nanebevzetí Panny
Marie ve Vítkově.
V programu vystoupí SPS z Bílovce, dětský
pěvecký sbor Skřivánek ze Suchdolu nad Odrou
a SPS Komenský z Vítkova.

15. října
19.00 hod.

MERTA - HRUBÝ - FENCL
Trio Vladimír Merta, Jan Hrubý a Ondřej Fencl s
kapelou Hromosvod
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov.

18. 10.
17.00 hod.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY A NEJSTARŠÍ
DĚJINY VÍTKOVA A JEHO OKOLÍ
Přednáší PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. ze Slezského
zemského muzea.
Kdy bylo území Vítkovska osídleno? Jak to tady
vypadalo v pravěku a středověku? Dochovaly se
nám nějaké archeologické nálezy?
Knihovna Vítkov - sál.

KALENDÁŘ AKCÍ
20. 10.
10.00 hod.

LIGA BOXU SEVEROMORAVSKÉ OBLASTI
III. KOLO
Pořádá TJ Vítkov, box-club
Kategorie: Školní mládež - Kadeti - Junioři Senioři
Vstupné: 30 Kč
Kulturní dům Vítkov.

20. 10.
10:30 hod.

„BIKE RACE“ - PÁTÝ ROČNÍK ZÁVODU NA
KOLECH
Pro závodníky od 7 – 13 let připravíme trať
na rychlost. Všichni závodníci musí mít přilbu
a kolo. Vítězové jednotlivých kategorií získají
diplom a sladkou odměnu. Pořádá SVČ Vítkov
Městský park ve Vítkově.

22. 10.
9.30 a 13.00 h.

22. 10.
15.00 hod.

SENIOR BEZ NEHOD
Stárnutí není nemoc, ale přirozený životní proces.
Že už to není, co bývalo? No a co.
Pozvánka na edukativní přednášku.
Kulturní dům Vítkov – velký sál.
TURNAJ VE WEBOVÝCH HRÁCH SLITHER.IO
A AGAR.IO
Baví tě hrát? Chceš si zahrát v týmu? Ukázat
jak jsi dobrý? Přijď si zahrát společně webové hry
Slither.io a Agar.io. Turnaj je určen pro hráče i
hráčky ve věku 7 – 15 let, sladká odměna
zajištěna. Přihlášení k účasti: SVČ Vítkov nebo
telefonicky 732 607 373
SVČ Vítkov – multimediální učebna.

22.10.
18. 00 hod.

PREVENCE NACHLAZENÍ
Zveme vás na přednášku Ing. Věry Odstrčilové,
která představí zásady, jak se vyhnout respiračním
onemocněním.
Kulturní dům Vítkov - učebna.

26. 10.
8.00 - 13.30 h.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ
KONFERENCE
Více informací na www.zsgvitkov.cz
Základní škola a gymnázium Vítkov.

28. 10.
14.00 hod.

100 – VÝSADBA PAMĚTNÍ LÍPY
Místo výsadby bude upřesněno v průběhu října.

29.- 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY „KOUZLA A ČÁRY“
Dva dny zábavy a her s přenocováním pro
děti od 1. – 6. třídy. Hry motivované čarodějnickými
kouzly. Staň se čarodějem a čarodějkou. Nauč
se pohybovat předměty, číst myšlenky, cestovat
v čase i prostoru a orientovat se v kouzelnickém
životě. Ti nejlepší získají glejt čaroděje s pečetí
a právem kouzlit. Sraz v pondělí 29. 10. 2018
od 7 do 8 hodin v sokolovně. Ukončení v úterý

30. 10. 2018 v 15:30 hodin v sokolovně. S sebou
spacák, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby,
přezůvky, sportovní přezutí do tělocvičny, oblečení
a boty do přírody, pláštěnku, černé tričko na
kouzelnické kreslení. Jídlo a pití zajištěno.
Cena: 260 Kč. Pořádá SVČ Vítkov.
3. 11.
17.30 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz na zahradě Střediska volného času Vítkov.
Budeme hledat pohádkové postavičky v parku a
plnit úkoly. Za splnění úkolů dostanou děti sladkou
odměnu. Teple se oblečte. S sebou lampiónek. Za
deštivého počasí je akce zrušena.

6. 11.
8.00 hod.

RADNICE KE 100 LETŮM ČR
Zavzpomínejte s námi na otevření zrekonstruované
budovy vítkovské radnice před 15 lety a na to,
jaké to asi bylo před 100 lety.
Budova městského úřadu.

13. 11.
8.00 - 17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme žáky 9. ročníků a jejich rodiče
Základní škola a gymnázium Vítkov.

13. 11.
SOUTĚŽ VÍTKOVSKÝ BOYARD
14.00 - 16.30 h. Zveme žáky 9. ročníků a jejich rodiče
Základní škola a gymnázium Vítkov.
PROGRAM NZDM TUNNEL NA ŘÍJEN
KLIENTI 6 – 13 LET
1. 10. Odpoledne plné soutěží
2. 10. Hudební zkušebna
8. 10. Filmové odpoledne
9. 10. Hudební zkušebna
15. 10. MEZINÁRODNÍ DEN KUCHAŘŮ
16.10. Hudební zkušebna
22. 10. Herní odpoledne
23. 10. Hudební zkušebna
29. 10. DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU
30.10. Hra – Hádej kdo jsem?
KLIENTI 14 – 26 LET
3. 10. Volný čas
4. 10. Hudební zkušebna
10. 10. Filmové odpoledne
11. 10. Hudební zkušebna
17. 10. MEZINÁRODNÍ DEN KUCHAŘŮ
18. 10. Hudební zkušebna
19. 10. SVĚTOVÝ DEN SPOŘENÍ
24. 10. Hudební zkušebna
25. 10. DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU
31. 10. Hudební zkušebna

Uzávěrka příštího čísla je 19
19.. ř í j n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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