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Vystoupej na svůj vrchol - Lysá hora
Vítkovská lávka

Několik slov starosty

REKONSTRUKCE SILNIC VE MĚSTĚ

Vážení občané, dovolte mi, abych vám osvětlil komplikovanou
situaci kolem opravy Oderské, ale zejména Budišovské ulice. Pokud
se budu v něčem opakovat a psát to, co již někteří z vás vědí, tak
se omlouvám.
Základní fakta. Komunikace je vlastnictvím Moravskoslezského
kraje a ve správě ji má Správa silnic Moravskoslezského kraje. Ti
zadali zpracování projektové dokumentace. Projekčně se řešilo
i budování nových opěrných zdí a propustků. Na Oderské ulici
bude provedena oprava povrchu odfrézováním starého asfaltu
a položením nového, což se dá realizovat při částečných uzavírkách
silnice. Stav Budišovské ulice si vyžádal navíc i zpevnění podloží
pod asfaltem speciální technologií. Při použití této technologie není
možný ani částečný průjezd vozidel, a proto je nutné na nezbytně
nutnou dobu silnici úplně uzavřít.
Když se o připravované opravě těchto komunikací dozvěděl SmVaK,
vlastník vodovodních řadů, přišel s informací, že by potřeboval
vyměnit vodovodní potrubí v Oderské i Budišovské ulici. A protože
nikdo ze zainteresovaných nechtěl, aby se za několik let kopalo do
nové cesty, tak se dohodly podmínky, za kterých jim výměna bude
povolena, a tak se cesty rozkopaly o tři měsíce dřív. Následně
musela proběhnout technologická pauza, aby výkop, byť byl hutněn,
ještě auta ujezdila. Jinak by se nový asfalt propadl. Po tuto dobu
měly být výkopy udržovány a dosypávány. Víme, že to tak mnohdy
nebylo, proto jsme několikrát požadovali sjednání nápravy. Že to
nebylo ideální, to víme všichni. Ale chtěl bych zdůraznit, že za této
situace jsme mohli žádat, nikoliv nařizovat.
Ve výběrovém řízení na opravu cest, které organizoval „kraj“, vyhrála
ﬁrma Strabag. Ta celou stavbu realizuje. Ve smlouvě mají, kromě
jiného, i termíny, které musí dodržet. Pokud tak neučiní, vystavují
se penalizaci.
A teď k největšímu problému, kterým jsou úplné uzávěry, kdy nebude
možno v určitém období vůbec přijet nejenom na sídliště, ale ani
k rodinným domům a ﬁrmám. Nejdříve bych uvedl informaci zástupce
silničního správního úřadu: „Povolovací proces u rekonstrukce
komunikací, propustků a opěrných zdí procházel přes Městský
úřad ve Vítkově, odbor služeb, který plní funkci silničního správního
úřadu, v první fázi v režimu stavebního řízení a v druhé fázi v režimu
povolení částečných a úplných uzavírek s přechodným umístěním
dopravního značení.
V obou případech se Město Vítkov stalo účastníkem řízení s právem
nahlížet do zpracované dokumentace a postupu prací, které se na
závěr řízení staly předmětem vydaného povolení. Před zahájením
jednotlivých částí uzavírek proběhlo na Městském úřadě ve Vítkově
jednání za účasti všech zainteresovaných stran (investor, dodavatel
prací, dodavatel značek, dopravci, správa komunikací, zástupci
obchodních řetězců, zástupci ﬁrem a zástupci města).
Způsob umístění přechodného dopravního značení z pohledu
bezpečnosti silničního provozu posuzovala Policie ČR, Dopravní
inspektorát v Opavě.

Na průběh stavby dohlíží pracovní skupina složená ze zástupců
investora, dodavatele prací a určený stavební dozor. Kontrolní
prohlídky probíhají každých 14 dnů vždy v úterý v 10 hod. s možností
účasti silničního správního úřadu a zástupců Města Vítkova. Kromě
vynucených úprav technologických postupů se pro město stalo
nejpalčivějším problémem dodržení termínů, prašnost na staveništi,
nerovnost vozovky po výkopech a v neposlední řadě koordinace
prací se stavbou autobusového zálivu.
Musíme uznat, že přes značné úsilí se nepodařilo docílit ideálního
stavu v pravidelných vysprávkách výmolů po výkopech a snižování
prašnosti. I přes dvojí denní kropení vozovky byl stav neuspokojivý,
s oprávněnou kritikou veřejnosti. „
Takže v současnosti jsou na stránkách města zveřejněny aktuální
termíny jak částečných, tak úplných uzavírek. Pokud budou
respektovány, nemělo by se stát, že někdo neodjede nebo
nepřijede. V závěru minulého týdne jsme nechali městskou policií
roznést informační letáky do všech domů, jejichž obyvatelé budou
uzavírkou na Budišovské omezeni. Protože jsme si vědomi
toho, že je velký problém s umístěním všech aut, která parkují na
sídlišti, rozhodli jsme se dočasně zrušit na náměstí jak parkování
s parkovacím kotoučem, tak jsme umožnili vjezd a parkování do
části náměstí před městským úřadem. Problém to nevyřeší, ale
možná zmírní. Dále bych vás chtěl upozornit, že od pondělí 27.8. byl
změněn vjezd a výjezd z parkoviště na náměstí. Stávající napojení
na Budišovskou bude nefunkční, proto bude vytvořen nový vjezd i
výjezd na parkoviště přímo z křižovatky. Je to nejjednodušší řešení,
jak zachovat parkování na náměstí.
Chtěl bych vás ubezpečit, že naším zájmem je nejenom minimalizovat
nepříznivé dopady stavby na obyvatele, ale také přispět k tomu, aby
byla stavba provedena v řádné kvalitě, protože bude sloužit nám
všem dlouhá léta.
Na závěr bych chtěl uvést, že nejenom tato stavba omezuje naše
občany. Například nyní se provádí rekonstrukce výtahu v bytovém
domě v Budišovské ulici č.p. 877, ve kterém bydlí převážně senioři.
Budou bez výtahu téměř dva měsíce, takže zejména pro seniory
bydlící ve vyšších patrech šestipodlažní budovy to může být velký
problém. Náhradní řešení nemáme, takže to budou muset nějak
zvládnout a tímto jim děkuji za trpělivost a shovívavost.

PŘIPRAVUJEME NOVÉ ORDINACE

Jsme si velice dobře vědomi problému, který trápí mnoho občanů
nejenom z Vítkova. Jde o nedostatek zubních lékařů. Již jsme
vás informovali, že připravujeme rekonstrukci části objektu bývalé
lékárny ve Vodní ulici, kde by měly vzniknout dvě ordinace pro
stomatology a jedna pro dětského lékaře. Dnes již máme k dispozici
projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Do konce září budou
připravena potřebná vyjádření dotčených orgánů a budeme moci
požádat o stavební povolení. Po jeho získání vyhlásíme výběrové
řízení na pronájem těchto ordinací. Předpokládáme, že se přihlásí
lékaři, se kterými v současné době jednáme. Nabídneme jim
zajímavé podmínky pronájmu, které budeme chtít kompenzovat
garancemi dlouhodobého provozování těchto ordinací.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ PRO ZÁKLADNÍ
ŠKOLU A GYMNÁZIUM

Začátkem srpna bylo dostavěno parkoviště v Komenského ulici.
Protože je prioritně určeno pro rodiče a jiné návštěvníky školy, bude
parkování v době školní výuky omezeno na dvě hodiny. Ještě máme
v plánu vybudovat nový přístupový chodník, abychom zkrátili cestu
mezi parkovištěm a hlavní budovou školy. Do zahájení školního roku
to nestihneme, ale stavba nebude omezovat provoz školy, takže ji
budeme moci realizovat v září.
Pavel Smolka
starosta města

Aktuálně z radnice
Rada města zasedala dne 6. srpna 2018. Další zasedání rady
a zastupitelstva sice byla na konci měsíce srpna, avšak až po
redakční uzávěrce zpravodaje. Výstupy z těchto jednání budou
v následujícím zpravodaji.
Jedním z prvních bodů jednání rady bylo schválení smlouvy
o dílo s ﬁrmou Klimont ex, jejímž předmětem je servis klimatizace
v budovách MěÚ Vítkov a schválení smlouvy s Moravskoslezským
krajem o bezúplatném servisu požární techniky naší jednotky
dobrovolných hasičů.
22. ledna 2019 se bude konat v kulturním domě divadelní
představení s názvem „Tchýně na zabití“. Rada schválila smlouvu
na jeho zajištění s agenturou Fanny.
V souvislosti s připravovaným otevřením kina byly schváleny smlouvy
o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl
se společností Blue sky ﬁlm distribution, Artcam ﬁlms a AQS, a.s.
divize Bioskop. Smlouvy mimo jiné upravují podmínky pronájmů
a promítání ﬁlmů.
Rada dále schválila převod šikmé mobilní schodišťové plošiny za
účelem manipulace s tělesně postiženou osobou místnímu občanovi
za částku 100 Kč. Jednalo se o dar Moravskoslezského kraje.
Plošina bude použita pro potřeby přístupu do prostor využívaných
postiženou osobou.
Dále rada vzala na vědomí zápis z jednání dopravní komise, kromě
jednoho bodu, který se týkal umístění zrcadla do křižovatky s tím,
že do budoucna bude nutné vždy vyjádření odborníka na dopravu,
který posoudí nutnost a účelnost tohoto umístění.

Poděkování
osadním výborům
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 26. listopadu
2014 souhlasilo se záměrem zřídit v místních částech osadní
výbory. Předsedu a členy zvolili zastupitelé na základě návrhů
občanů jednotlivých místních částí 25. února 2015. Osadní
výbory jsou vždy voleny na dané období, tedy na roky 2014 –
2018.

Z důvodu připravované výstavby cyklostezky z Vítkova do
Prostředního Dvora rada schválila dohodu o úpravě vodního díla,
což znamená výměnu materiálu potrubí vodovodu v trase za tvárnou
litinu v délce 2 x 7m.
Více informací z jednání rady města naleznete na stránkách:
https://www.vitkov.info/mestsky-urad/usneseni/usneseni-rady/
Oldřich Huška
1. místostarosta města

VYHODNOCENÍ ÚČASTI
ZASTUPITELŮ NA JEDNÁNÍCH
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE
VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 AŽ 2018
V tomto volebním období jednalo zastupitelstvo (do léta 2018) 26x.
Zastupitelé města během této doby přijali 1351 usnesení.
Burianová Olga

25

Dohnálek Petr

23

Grosová Alena, Mgr.

24

Hegar Zdeněk

19

Jednotlivé osadní výbory pořádaly v místních částech kulturní
a společenské akce jako například masopust, maškarní ples,
mikulášskou nadílku, stavění a kácení máje, smažení vajec,
rozsvěcování vánočního stromku a další. Nebyly to však jenom
akce zábavného charakteru, ale také se občané pod vedením
osadních výborů zúčastnili úklidu obce, pomáhali při drobných
opravách a údržbě majetku a v neposlední řadě si z peněz
určených pro osadní výbory pořídili také hmotný majetek jako
např. párty stany, lavice apod. Na základě pravidel pro čerpání
prostředků osadními výbory museli předsedové vše řádně
proúčtovat a také podávat roční zprávu o výsledku své činnosti.
Peníze přidělené jednotlivým osadním výborům byly stanoveny
dle vzorce, a to pevnou částkou 15.000 Kč a 100 Kč za každého
občana obce.

Huška Oldřich, Mgr.

23

Hutník Štěpán

17

Krajcar Ivan, Ing. (od 4. zasedání)

18

Kučerka Pavel

23

Matocha Rudolf

20

Medunová Šárka, Ing.

24

Mikulíková Marie, PhDr.

24

Petrtýl Ivan, Ing.

16

Prusek Josef

24

Smolka Pavel, Ing.

25

Snášel Miroslav

25

Chtěl bych alespoň touto formou poděkovat všem členům
osadních výborů a všem občanům, kteří pomáhali s organizací
jednotlivých aktivit. Současně zastupitelé ﬁnančně odměnili ty,
kteří se aktivně na činnosti v místních částech podíleli.

Sonnková Lenka

24

Jsem pevně přesvědčen o tom, že osadní výbory byly velkým
přínosem pro občany a že nově zvolení zastupitelé je opět zřídí.
Oldřich Huška
1. místostarosta

Vícha Oldřich

Szöllösy Jaroslav

26

Šindelář Dušan

23

Šrubař Martin, Mgr.

25

Tirol Ivo, Ing.

19

Vašíček Břetislav, Ing. (do 3. zasedání)

1
26

Všichni zastupitelé svou nepřítomnost na jednáních vždy řádně
omluvili. Účast na jednáních je pouze jedním z mnoha kritérií hodnocení práce zastupitelů města.

Městská policie v červnu 2018
7. července před druhou hodinou ranní přijala MP Vítkov oznámení
o rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou v Komenského
ulici. Tento stav trval již druhý den. Strážníci po příjezdu na místo
zjistili, že z prostoru za minigolfem se rozléhá hlasitá reprodukovaná
hudba a pokřikování. Na místě byla zjištěna skupinka několika osob,
které slavily narozeniny. Strážníci v osobě odpovědné za reprodukci
hudby zjistili 49letého muže z Vítkova, který byl vyzván, aby hudební
produkci ukončil. Přestupkem proti veřejnému pořádku, který byl
spáchán porušením nočního klidu, se bude zabývat správní orgán,
jenž v případě uznání viny může uložit za takový přestupek pokutu až
do výše 10.000 Kč nebo 15.000 Kč v případě opakovaného jednání.
Stejná sankce hrozí provozovateli i obsluze jedné z provozoven
v centru města, jelikož 27. července po desáté hodině večerní
nezajistili, aby nedocházelo k rušení nočního klidu hlasitým
verbálním projevem na předzahrádce, jejíž provoz měl být dle
nájemní smlouvy v danou dobu již ukončen. I toto porušení nočního
klidu bylo předmětem oznámení správnímu orgánu.
Z porušení povinnosti zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku
zvířete v zájmovém chovu, přestupku proti občanského soužití,

pozemky pro výstavbu
rodinných domů
Město Vítkov zveřejňuje záměr prodat části pozemků parc. č.:

spáchanému drobným ublížením na zdraví a přestupku proti pořádku
ve státní správě a v územní samosprávě, spáchanému porušením
obecně závazné vyhlášky se bude muset zodpovídat 47letý
muž z Nových Těchanovic, jehož pes 20. července kolem jedné
hodiny odpoledne kousl do nohy poštovní doručovatelku, která tam
doručovala poštu. Špatně zajištěný pes totiž podběhl pod brankou
na veřejně přístupné prostranství před domem, kde způsobil ženě
drobná poranění, vyžadující lékařské ošetření. Přivolaní strážníci
na místě navíc zjistili, že se tam nachází další dva psi, kteří nejsou
přihlášeni u správce poplatku. V případě uznání viny hrozí muži
pokuta až do výše 100.000 Kč. Dalších 6 přestupků nezajištění psa
proti úniku s následným volným pobíháním na veřejném prostranství
řešili strážníci v tomto měsíci ve dnech 14. července, 12. července,
19. července, 24. července, 27. července a 31. července. Většina
těchto přestupků byla vyřešena uložením pokuty do 500 Kč příkazem
na místě.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Ample Strike 2018
Ve dnech 3. - 14. 9. 2018 proběhne na území ČR cvičení Ample
Strike 2018 za účasti členských a partnerských států NATO.

• 1144 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č. 1144/1,
• 1148 zahrada, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č. 1148/1,
• 1152 trvalý travní porost, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č.
1152/1,
• 1156 ostatní plocha, dle GP č. 3068-101/2017 parc. č. 1156/1,
• 1303/1 orná půda,
• 1304 orná půda,
(všechny výměry budou upřesněny geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov, za účelem výstavby 8 RD takto: výběr
kupujícího obálkovou metodou za minimální nabídkovou kupní
cenu Kč 600,-/m2 nepodnikající fyzické osobě, dle přiloženého
nákresu. K této ceně bude připočtena DPH.
Výběr kupujících proběhne obálkovou metodou
10. září 2018 ve velkém sále MěÚ Vítkov od 15:00
hodin.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově,
náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, II. podlaží, kancelář č. 209,
R. Vyklický, osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17
hodin, nebo telefonicky na čísle 556 312 274.

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 866 ze dne
6. prosince 2017 se ve dnech od 3. do 14. září 2018 uskuteční na
území ČR cvičení AMPLE STRIKE 2018 a to za účasti členských
a partnerských států NATO.
Hlavními místy cvičení budou 22. základna vrtulníkového letectva
Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a vojenské výcvikové
prostory Boletice a Libavá. Dále budou využívány také prostory 21.
základny taktického letectva Čáslav, Správy letiště Pardubice a 15.
ženijního pluku v Bechyni.
Největší letové úsilí se uskuteční v pracovních dnech od 3. do 14.
září 2018 v čase od 09:00 hod. do 23:00 hod., ve dnech pracovního
klidu však může dojít k přeletům či odletům letecké techniky nebo
k jednotlivým přeletům mezi operačními prostory. Lety v nočních
hodinách budou omezeny na minimum.
Bližší informace o cvičení včetně techniky a vzdušných prostorů
budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.
lznamest.army.cz a na facebooku.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek, kontaktujte
tiskové a informační středisko:
- kapitánka Zuzana Špačková, vedoucí společného tiskového
a informačního střediska, telefon: +420 602 153 165, e-mail: amse.
jmic@army.cz
- kapitánka Michaela Řehová, poskytování informací o letovém úsilí
v jednotlivých dnech cvičení, řešení případných stížností, telefon:
+420 606 640 040, e-mail: amse.imic@army.cz

Nemocnice Vítkov investovala statisíce do přístrojů,
od září promění své chodby ve fotogalerii
Nový ultrazvukový přístroj, nový ergometrický systém i nová lůžka.
To jsou hlavní investice, kterých se v posledních měsících dočkala
Nemocnice Vítkov, která je členem skupiny AGEL. V rámci zkvalitňování služeb pro pacienty prochází zdejší léčebna dlouhodobě
nemocných modernizací interiérového vybavení i přístrojů, které
umožní dlouhodobě hospitalizovaným pacientům pohodlnější i modernější léčbu. Na začátek školního roku navíc zdejší zaměstnanci
připravují i estetizaci, v rámci které se chodby zdravotnického zařízení promění v galerii fotograﬁí.
Nemocnice v uplynulém roce investovala především do nákupu
zdravotnické techniky, a to částkou téměř milion korun. Díky investicím zdejší pacienti využívají například nový moderní ultrazvukový
přístroj Aloka nebo novou generaci počítačového ergometrického
systému BTL CardioPoint-Ergo.
„V rámci letošních investic jsme se zaměřili především na potřeby
našich pacientů a nejčastěji využívaná vyšetření v našem zařízení.
Pacienti tak mohou k detekci kardiovaskulárních poruch využívat
například moderní ergometrický systém BTL CardioPoint-Ergo nebo
nový echokardiograﬁcký přístroj Aloka,“ vysvětluje MUDr. Mikuláš
Rodák, lékař interní ambulance Nemocnice Vítkov.
Mimo to přibyla v uplynulém roce v nemocnici i nová lůžka, nové
podlahy a nové skříně do pokojů, kde přinášejí útulnější a domáčtější atmosféru. Od měsíce září navíc prokouknou i chodby lůžkového
oddělení, které se promění v proměnlivou galerii fotograﬁí. Tříměsíční výstavu zde budou moci mít nejen místní autoři, ale i ostatní
zájemci, kteří budou chtít prezentovat své práce v zajímavém prostředí nemocnice.
„Interiér pro pacienty plánujeme oživit, a to konkrétně sérií čtvrtletních fotograﬁckých výstav místních autorů. Celý projekt odstartujeme 5. září vernisáží známého fotografa Josefa Knápka,
jehož portréty budou na chodbách nemocnice k vidění tři měsíce.

Následně dostane prostor další z regionálních fotografů, kteří
projevili o spolupráci zájem,“ prozrazuje staniční sestra Nemocnice
Vítkov Bc. Lenka Rychlá DiS., s tím, že nejen fotogalerie, ale i slavnostní vernisáže by měly být pro pacienty zajímavým zpestřením
pobytu v nemocnici.
Nemocnice Vítkov je detašovaným pracovištěm Nemocnice Nový
Jičín. Poskytuje ambulantní péči pacientům spádové oblasti Vítkova
a nachází se zde lůžkové oddělení následné dlouhodobé rehabilitační péče, které slouží k doléčení a rehabilitaci pacientů převážně
z Nemocnice Nový Jičín, ale i dalších nemocnic v Moravskoslezském kraji.
Lucie Drahošová, tisková mluvčí

ZA VLADIMÍREM
PLAČKEM

Nejen pro
pamětníky

Vážení čtenáři, jistě jste
zaznamenali zprávu o nenadálém úmrtí pana MUDr.
Vladimíra Plačka, senátora za náš volební obvod.
O osobní vzpomínku na
tohoto vzácného člověka
se s námi podělil absolvent
místního gymnázia, dnes
student Právnické fakulty
Univerzity Karlovy, Vít Mužík.
2. srpna letošního roku ve
věku 53 let náhle skonal senátor a ředitel Centra sociálních služeb v Hrabyni pan
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček,
MBA. Vladimír byl neuvěřitelně energickým a dobrosrdečným člověkem, se kterým se
jen velmi těžce loučíme. Zanechává po sobě bolestnou
prázdnotu, ale zároveň obrovskou vůli, motivaci a sílu
zlepšovat svět, ve kterém
žijeme, a zejména odhodlání
pomáhat druhým. Jako senátor se významně angažoval
v oblastech mu nejbližších,
tedy ve sféře sociálního zabezpečení a zdravotnictví,

nelze však pominout celou řadu dalších témat, na
kterých se rovněž výrazně
podílel. Vladimírovu práci
bychom mohli shrnout slovy
„pomáhat všem, a to i těm
nejméně šťastným z nás“.
Své práci ředitele Centra
sociálních služeb v Hrabyni
a senátora Parlamentu České republiky věnoval obrovské úsilí a plně realizoval
svou snahu pomáhat potřebným. V rámci naší korespondence mi jednou, když jsme
probírali jeho nabitý harmonogram, napsal: „Je toho
dosti, ale já jsem spokojený,
neboť mě má práce opravdu

baví, a to je důležité.“
Vladimír byl velmi dobrým
přítelem, který se nezdráhal
nabídnout pomocnou ruku.
Nikdy mu nechyběla slova
podpory, kterými vždy dokázal druhého potěšit. Dostalo se mi velké cti jej poznat
nejen po stránce profesní
a zůstává pro mne velkým
vzorem a inspirací. Nezbývá mi než doufat, že jednou
budu dosahovat alespoň části Vladimírových kvalit. Jeho
odkaz je pro mne a mnoho
dalších zároveň závazkem
usilovat o to být lepšími
a ohleduplnějšími, než jsme.

V Prostředním Dvoře proběhly už
dva ročníky akce „Setkání nejen pro
pamětníky“. Stává se z toho pomalu
již tradice. Také letos se setkáme na
stejném místě a ve stejném čase –
druhou sobotu v září, tj. 8. 9. 2018
v 15.00 h. v naší kulturní místnosti
a na přilehlé terase. Rádi bychom
touto cestou pozvali všechny, kteří
se cítí být s naší osadou spjati a mají
chuť si popovídat o všem, co se za
posledních 80 let událo. Přijďte se
podělit o příběhy a zážitky, které se
ve vašich rodinách tradují. Připravili
jsme promítání fotek, hry pro děti,
pohoštění. Přineste s sebou dobrou
náladu a rodinné fotograﬁe, které
by všem připomněly, jak se u nás
žilo. Letošní rok je plný významných
výročí, leckterá z nich zanechala jistě
stopy i ve vašich rodinách, a to může
být zajímavé a poučné i pro mladší
generace.
Srdečně zve osadní výbor Prostředního
Dvora.

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

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

26. září 2018 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města
www.vitkov.info

17 nejčastějších omylů
při třídění odpadu
Plast do žlutého kontejneru, papír do modrého, sklo do zeleného.
Je to snadné, že? Třídění odpadu je ale daleko soﬁstikovanější,
protože není papír jako papír. A plast jako plast. Například plata
od vajec nemají většinou v modrých kontejnerech co dělat.
Překvapeni? V tom případě mrkněte na seznam dalších 16
odpadků, které často putují tam, kam nemají. Odpovědi pro nás
nachystala tisková mluvčí společnosti EKO-KOM Lucie Müllerová.
Ještě než půjde suverénně k tomu či onomu kontejneru, měl by
každý příznivec třídění znát několik obecných faktů a pomůcek.
Výrazně znečištěné obaly (ať už jsou plastové či z jiného materiálu)
nepatří jinam než do směsného odpadu. Lepší variantou je
pochopitelně odstranění zbytků obsahu a následné omytí obalu.
To ale není zapotřebí vždy. „Drobné znečištění plastových obalů
nevadí,“ napsala na server Ekolist.cz redaktorka Lenka Vítková.
Ale pozor – mastné obaly hrají podle svých pravidel. Pokud do
kontejneru na plasty vhodíte nevymytou lahev od oleje, můžete
tím zkomplikovat třídění všech vyselektovaných obalů. A naštvat
obsluhu dotřiďovacích linek. Pokud se vám tedy do vymývání
nechce, raději nechte mastný obal napospas popelnici na směsný
odpad.
Obal od másla většinou tvoří více než jeden materiál, proto ve
tříděném odpadu nemá co dělat.
A než se vrhneme na nejčastější chyby ve třídění odpadu, jedno
důležité upozornění: nad všemi doporučeními v tomto článku
stojí pravidla obce, poskytovatele popelnic i možnosti přilehlých
třídicích linek. Proto na některých modrých kontejnerech naleznete
informaci o tom, že právě sem můžete vhazovat tetrapaky, ačkoliv
mají jindy své místo v oranžovo-černých kontejnerech, upozornila
Romana Kaclíková z Hnutí DUHA. Ještě než začnete třídit, vždy
si přečtěte informace na kontejnerech v blízkosti vašeho bydliště.
17 nejčastější omylů při třídění odpadu
1. Papírové kapesníky – použité a mokré do směsného odpadu,
nepoužité do papíru
2. Obal od másla – do směsného odpadu, plastová vanička od
margarínu, sýrů (zbavená mastnoty) do žlutého kontejneru
3. Rozbité zrcadlo – do směsného odpadu, stejně jako drátěné
sklo, autosklo, porcelán, keramika nebo laboratorní sklo
4. Jakékoliv skleněné či plastové produkty s papírovou etiketou –
i s etiketou lze vytřídit do kontejneru na sklo, resp. na plasty
5. Obaly od šampónů – vyprázdněné plastové obaly do žlutého
kontejneru na plasty, skleněné do kontejneru na sklo, jednorázové
pytlíčky od šamponu do směsného odpadu
6. Obaly od zubních past – směsný odpad
7. Prázdná plata od léků – pokud nelze od plastového blistru
odstranit hliníkovou vrstvu, pak do směsného odpadu, léky zpět
do lékárny
Co s plastovým okénkem? Podle tiskové mluvčí Müllerové si s ním
lámat hlavu nemusíte.Pixabay.com
8. Obálky s plastovým okénkem – modrý kontejner na papír
9. Skleněné lahve s plastovými uzávěry – plastový uzávěr do
žlutého kontejneru na plasty, skleněná lahev do zeleného nebo
bílého kontejneru na sklo
10. Plata od vajec – do domácího kompostu, směsný odpad,
kontejner na papír (pokud je uvedeno na návodné samolepce na
modrém kontejneru)
11. Pečící (voskovaný) papír – směsný odpad
12. Dětské pleny – směsný odpad
13. Vlhčené ubrousky – směsný odpad, v žádném případě
nesplachovat do toalety!
14. Prázdná lahvička od parfému – kontejner na sklo
15. Prázdná řasenka – směsný odpad
16. Dámské vložky – směsný odpad
17. Předměty ze silikonu – směsný odpad

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

Linaset, a.s.
Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro
automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích spotřebičů,
hledá muže nebo ženy na pozice

MEZIOPERAČNÍ
KONTROLOR KVALITY
Náplň práce:
• provádí kontrolu kvality lisovaných položek ve výrobních
střediscích dle stanovených kontrolních postupů
• provádí měření lisovaných položek měřidly a přípravky dle
kontrolních postupů
• provádí statistické vyhodnocení rozměrů lisovaných položek
Požadujeme:
• ÚS vzdělání
• pečlivost, důslednost, samostatnost, zodpovědnost
• schopnost pracovat v nepřetržitém pracovním režimu
• znalost MS – OFFICE
• ŘP sk. B
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• důkladné odborné zaučení, vhodné i pro absolventy
• zajímavé platové ohodnocení, poskytování všech příplatků
a mzdových zvýhodnění plynoucích z nepřetržitého pracovního
režimu
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25%
ze základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:
Další informace poskytne:

Budišov nad Budišovkou
dohodou
Zdeněk Hellebrand, 556 317 444,
hellebrand@linaset.cz

Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu:
personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.
cz/kariera
placená inzerce

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21

Technické služby sdělují, že
zkušební
provoz
městského
koupaliště ve Vítkově byl ukončen
ke dni 3. 9. 2018. Děkujeme všem
návštěvníkům za hojnou účast.

VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL
Tentokrát byla cílem výstupu
vítkovských seniorů Lysá hora
(1323 m). Zelená, modrá a červená
všechny bezpečně dovedly až na
samotný vrchol i zpět do podhůří. Odpočinek si na vrcholu účastníci
zpříjemnili prohlídkou meteorologické stanice. Někteří nostalgicky
zavzpomínali, že naposledy na těchto místech byli jako děti nebo
studenti.
Projekt uzavřou tři besedy na téma zdraví a pohyb a oslava Dne
seniorů.

Součástí sobotní části programu bude již tradiční akce Za plotem,
kde budeme vyhlašovat výsledky soutěží Rozkvetlé okno a Sladký
podzim.
Do soutěž Sladký podzim se budou vzorky přesnídávek odevzdávat
v IC Vítkov od 10. do 15. září.
Program najdete v kalendáriu a průběžně ho budeme aktualizovat
na webu města.

II. ROČNÍK VÝSTAVY
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
21. 9. 2018 od 9:00 hod.
Akce se koná v prostorách městského parku ve
Vítkově

V rámci akce proběhne: Ukázka komunální techniky štěpkovače, sekačky, pily, zametací a úklidové stroje, svozová
technika…
Prezentace ﬁrem: PROPARK s.r.o., STIHL, Zahradní
a komunální technika Chlebiš, HANES s.r.o., CIME plus s.r.o.,
I.tech Czech s.r.o., STAVES s.r.o., Husquarna, Eko-kom a.s.,
Pořádají Technické služby města Vítkova

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Kampaň Evropského týdne mobility se v letošním roce pokusí
přesvědčit evropskou veřejnost, že automobily opravdu nejsou
jediným dopravním prostředkem. Že je k dispozici řada podstatně
smysluplnějších možností.
Chystáte se v pátek 21. září na úřad pro novou občanku, řidičák
nebo stavební povolení? Než sednete za volant, zkuste zvážit, jestli
to nejde i jinak a přijďte si své záležitosti na úřad vyřídit pěšky.
O tom, že je možno využít komunikace i k jiným účelům, se můžete
přesvědčit 21. a 22. září v městském parku a na cestě vedoucí ke
koupališti a části Husovy ulice.

Den slezského norika
v Klokočově
Linaset, a.s.
Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů
pro automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích
spotřebičů,
hledá muže nebo ženy na pozice

SOUSTRUŽNÍK
Náplň práce:
• soustružnické práce dle výkresové dokumentace
• měření příslušnými měřidly
Požadujeme:
• vzdělání střední odborné s výučním listem
• orientace v technické a výkresové dokumentaci
• praxe na pozici soustružníka výhodou
• manuální zručnost, pečlivost, důslednost

Akce nazvaná Den slezského norika je již nedílnou součástí léta
v Klokočově. Nejinak tomu bylo i letos, kdy tato akce připadla na
poslední červencový víkend.
Pořadatelé připravili dva bloky programu. V dopolední části to byly
přehlídky chovatelské práce a ukázky zápřeže. Divákům tak byly
předvedeny mladé chovné klisny, kolekce klisen s hříbaty a na
závěr byl předveden i současný plemeník klokočovského hřebčína.
V jednotlivých zápřežích mohli diváci sledovat ochotu a pracovitost
slezských noriček chovaných na Františkově Dvoře. Vrcholem
dopolední části bylo předvedení dvanáctispřeží chladnokrevných
klisen, které vedl několikanásobný mistr ČR a mistr Evropy Jan
Blizňák.
Po polední pauze, kterou mohli návštěvníci využít k občerstvení
a prohlídce hřebčína, pokračovala odpolední část třetím ročníkem
Memoriálu Jana Petrtýla dvoukolovou soutěží pro chladnokrevné
koně. S kombinací formanské jízdy a ovladatelnosti v kládě si nejlépe
poradil a zvítězil Jan Blizňák, který reprezentuje hřebčín Františkův
Dvůr.
Děkujeme všem organizátorům za obětavost a úsilí, se kterým celou
akci připravili.
Ivan Petrtýl

Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• důkladné odborné zaučení, vhodné i pro absolventy vyučené
v odpovídajícím oboru
• práce v jednosměnném pracovním režimu
• zajímavé platové ohodnocení
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25% ze
základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po 1. roce navýšení
dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora
Místo výkonu práce:
Budišov nad Budišovkou
Termín nástupu:
dohodou
Další informace poskytne: Zdeněk Hellebrand, 556 317 444,
hellebrand@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu:
personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na
http://www.linaset.cz/kariera
placená inzerce

SVĚTLUŠKA v knihovně již
pátým rokem
Město Vítkov se prostřednictvím Městské knihovny ve Vítkově připojuje k pořádání již 17. ročníku celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“.
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška,
jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.Zakoupením sbírkového předmětu přispějete na speciální
pomůcky pro slabozraké a nevidomé.
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 2018 vždy v půjčovní
době knihovny.

Výprodej vyřazených knih
V Městské knihovně ve Vítkově probíhá v období od 20. srpna do
14. září 2018 výprodej vyřazených knih, který se koná vždy v půjčovní době knihovny. Cena: 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.info. Seznam
knih nebude v průběhu výprodeje aktualizován.

Hledá pracovníka na pozici:

Dělník ve výrobě
- pro svůj závod ve Vítkově, okr. Opava, Čermenská 910.

Náplň práce: obsluha strojů na zpracování papíru v nepřetržitém
provoze s nerovnoměrným rozvržením.
Požadavky: vyučení v jakémkoliv oboru
Nabízíme: zaučení zdarma, základní mzdu + osobní ohodnocení,
příplatky za práci přesčas a za práci v noci, stravenky, výhodné
tarify u partnerských ﬁrem pro telefonování, internet, elektřinu
a plyn. Nástup možný ihned, pracovní poměr na dobu určitou s
možností prodloužení.
V případě zájmu prosím kontaktujte p. Niderlovou tel. 556 300
578 kl. 17 nebo na email: zivotopis@melecky.cz
placená inzerce

Středisko volného času Vítkov, p. o.
nabízí dětem a mládeži ve školním roce 2018 - 2019 tyto zájmové kroužky:
Florbal chlapci II.

8 - 10 let

PÁ

15:30 - 17:00

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

300,00

Florbal děvčata

12 - 15 let

ÚT

16:00 - 17:00

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

300,00

Florbal chlapci I.

8 - 10 let

PÁ

14:00 - 15:30

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

300,00

Stolní tenis

9 - 18 let

ÚT

16:30 - 18:00

Sokolovna tělocvična

Michal Drimaj

350,00

Rybářský

9 - 15 let

ČTV

15:00 - 16:30

Sokolovna klubovna

Martina Janečková

350,00

Lukostřelba

8 - 15 let

ÚT

15:00 - 16:30

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

400,00

Gymnastika

6 - 13 let

ÚT

14:00 - 15:00

Sokolovna tělocvična

Martina Bendová

2 200,00

Badminton I.

8 - 10 let

PO

13:30 - 15:00

Sokolovna tělocvična

Oldřich Sladkovský

300,00

Badminton II.

10 - 15 let

PO

15:00 - 16:30

Sokolovna tělocvična

Oldřich Sladkovský

300,00

EVO

od 7 let

*

*

SVČ učebna

Pavlína Stechnerová

400,00

Taneční - Mixed Dance

8 - 15 let

STŘ

15:00 - 17:00

Sokolovna malý sál

Klára Ligocká

300,00

Klub KaMeRa

9 - 18 let

ČTV

14:00 - 16:00

SVČ multimediální uč.

Šárka Medunová

zdarma

Keramika

7 - 19 let

STŘ

14:30 - 16:00

SVČ keramic. dílna

Květuše Skurková

500,00

Malý výtvarník

5 - 8 let

ČTV

15:00 - 16:30

SVČ klubovna výtvarky

Květuše Skurková

400,00

Divadelní I.

15 - 22 let

NE

9:00 - 12:00

SVČ klubovna

Pavel Vaňásek

350,00

Divadelní II. - Quo Vadis

12 - 22 let

SO

10:00 - 13:00

SVČ klubovna

Michal Škrobánek

200,00

Automodelářský I.

15 - 19 let

SO

10:00 - 12:00

TZ Klokočov

Jaromír Býma

400,00

Keramika Větřkovice

6 - 10 let

ÚT

13:00 - 14:30

ZŠ Větřkovice

Květuše Skurková

500,00

Mažoretky mladší

6 - 8 let

PO,ČT

16:00 - 17:30

ZŠaG malá tělocvična

Marie Potočárová

750,00

Mažoretky starší

8 - 15 let

PO,ČT

17:30 - 19:00

ZŠaG malá tělocvična

Marie Potočárová

750,00

Mladí hasiči I.

6 - 15 let

PO

16:30 - 18:30

Sokolovna tělocvična

Martina Krejčí

200,00

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

PO

16:30 - 18:30

Sokolovna tělocvična

Monika Dratvová

200,00

Karate

10 - 15 let

ÚT

15:30 - 17:00

Tělocvična SŠ Odry

Jan Hruboň

500,00

Programování a tisk v 3D

8 - 15 let

*

*

SVČ multimediální uč.

Filip Hanslík

zdarma

Automodelářský II.

7 - 15 let

PÁ

14:00 - 15:30

SVČ autodráha

Martin Doležel

400,00

Vybíjená Melč

7 - 15 let

ČTV

15:30 - 16:15

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

100,00

Volejbal Melč

7 - 15 let

PO

17:00 - 18:30

ZŠ Melč

Anna Schindlerová

100,00

Dramatický I. Březová

7 - 15 let

STŘ

12:30 - 13:30

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

100,00

Sportovní hry I. Březová

7 - 15 let

PÁ

13:10 - 14:50

ZŠ Březová

Radek Čech

100,00

Sportovní hry II. Březová

7 - 15 let

PÁ

13:10 - 14:50

ZŠ Březová

Radek Čech

100,00

Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

PO

13:00 - 14:00

ZŠ Březová

Jitka Víchová

100,00

Deskové hry Březová

7 - 15 let

STŘ

13:00 - 14:00

ZŠ Březová

Jitka Víchová

100,00

Horolezecký

9 - 15 let

*

*

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

500,00

Stolní tenis Větřkovice

5 - 12 let

ČTV

17:30 - 19:00

KD Větřkovice

Jaroslav Černoch

100,00

Photoshop - graﬁcký design

12 - 15 let

*

*

SVČ multimediální uč.

Pavlína Stechnerová

300,00

Nerf Liga II.

6 - 10 let

ČTV

14:00 - 16:00

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

400,00

Střelecký

8 - 15 let

ST

14.00 - 15.30

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

300,00

Robotika

9 - 15 let

*

*

SVČ klubovna

Jakub Klokočník

zdarma

Volejbal

11 - 15let

PÁ

14:00 - 15:30

Sokolovna tělocvična

Pavlína Stechnerová

300,00

* U kroužků, kde je hvězdička ještě upřesníme bližší informace na našich webových a FB stránkách. Většina kroužků bude začínat od
17. 9. 2018. Informace budeme postupně doplňovat.

Vítkovská lávka 2018 – tradičně netradičně
Vítkovská lávka se opět vrátila na letní koupaliště ve Vítkově, které
je zrekonstruováno, a proto letošní 7. ročník pod taktovkou Střediska volného času Vítkov, p. o. musel být znovu pojat tak trochu
tradičně netradičně.
Každá takováto velká akce se chystá programově rok dopředu
a myslím si, že se nám povedla, protože o úspěchu hovoří počet
osob, které Lávku navštívily – 1940. Někteří se přišli jen pobavit, zasoutěžit, jiní s námi strávili celý den. Extrémně vysoká teplota účastníkům tentokrát nevadila, protože mohli svá těla svlažit v koupališti. V programu po vystoupení skupin 2-R a ATMO music exeloval
QUEENIE – world Queen tribute band, který svým profesionálním
vystoupením zaujal snad všechny věkové kategorie.
Technické zázemí Lávky se připravovalo a dolaďovalo celý červenec, bylo to pro nás letos náročnější, protože jsme se museli přizpůsobit novým technickým i personálním podmínkám na koupališti,
nakupovalo se nové vybavení pro přejezdy, soutěže družstev, osvětlení, atd. Vše dobře dopadlo … Přejezdy přes lávku v novém trakaři
absolvovalo 64 osob ve třech kategoriích, gladiátorské zápasy 42
osob ve dvou kategoriích, soutěž družstev vyhrál Drým tým z Vítkova. Gratulujeme všem výhercům.
Celá Lávka by nebyla Lávkou, kdyby se na ní nepodávalo dobré a
rychlé občerstvení, které nám zajišťovala ﬁrma. Děkujeme Městu
Vítkovu a všem sponzorům, kteří Lávku podpořili ﬁnančně či věcně
– Semperﬂex Optimit s.r.o, ﬁrma Řehulková, Pavel Smolka – starosta města Vítkova, Lenka Sonnková - místostarostka města Vítkova,
Oldřich Huška - místostarosta města Vítkova, Stěpán Hutník s. r. o.,
Ing. Ivan Krajcar - Vítkovská zemědělská s. r.o., Zdeňka Hegarová La Boheme Cafe, Best Account s. r. o., Simona Horáková – kandidát
na senátora. Ceny do soutěží jsou každoročně na dobré úrovni, proto i motivace soutěžících je vysoká. Poděkování patří také manže-

Letní tábory
SVČ Vítkov
Jak mohou děti nejlépe prožít smysluplně prázdniny? Třeba tím,
že budou na letních táborech, a proto jsme si pro ně připravili celkem šest táborů. Využili jsme nejen naši zrekonstruovanou základnu
v Klokočově, kde probíhal pro starší děti tábor Bohové Olympu a pro
mladší děti tábor Hledači pokladů. Pro nejstarší děti byl připravený
česko-slovenský tábor Zážitková bomba IV. v Železné u Vrbna pod
Pradědem. Také jsme měli tři příměstské tábory ve Středisku volného času ve Vítkově. Každý tábor měl svůj tematický program. Děti se
na táborech zúčastnily výletů, projížděk na koních, celotáborových
her a soutěží, vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky a také z luku.
Nechyběly ani stezky odvahy, kde každý prokázal svou statečnost,
koupání v řece, výšlap na Praděd přes naučnou stezku Bílá Opava.
Společně s SVČ Vítkov takto prožilo letní prázdniny celkem 105 dětí.
Květuše Skurková
pedagog volného času SVČ Vítkov

lům Bartošovým za uspořádání dalšího ročníku plážového turnaje.
Sedmého ročníku Vítkovské lávky se také zúčastnili partneři z polských Glubczyc, kteří v rámci projektu „S chutí do všeho“ navštívili
naše město potřetí, bohužel v rámci projektu naposledy a dokonce
se zapojili do soutěžení s týmem Glubczyce.
Další ročník Vítkovské lávky je za námi a přípravy dalšího ročníku
pomalu začínají. Termín další Lávky je 3. 8. 2019, zapište si jej do
kalendáře.
Šárka Medunová (za pořadatele)
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

FAJNE LÉTO NA VODNÍM MLÝNĚ
WESSELSKY V LOUČKÁCH U ODER
SOBOTA 8. ZÁŘÍ 2018 OD 14.00 DO 18.00 hod.
14.00 zahájení akce
14.15 vícegenerační pohádka „O Bajajovi“ vypravěče pohádek
Dana Taraby
15.00 taneční vystoupení Studia Tany tany – poetický „Tanec
rusalek“
15.30 „Balónkové kouzlení“ - žonglování a modelování balónků
za účasti dětí
16.15 taneční vystoupení Studia Tany tany – poetický „Tanec
rusalek“
17.00 koncert Jiřího Bosáka z Opavy s kapelou Dobrozdání
18.00 ukončení akce
Po celou dobu budou probíhat zábavné aktivity: malování na
obličej, výroba vizovického pečiva, skládání puzzlí, předvádění
4 starých řemesel. V průběhu dne se návštěvníci mohou zapojit
také do sportovních aktivit: stromolezení, nošení mouky v pytli,
výlov rybiček, hledání jehly v kupce sena.
Pro zájemce jsou připraveny tematicky zaměřené soutěže:
znalostní kvízy, přebírání zrní, skákání v pytli, nošení vědra s
vodou a pečení koláčů, které také poběží po celou dobu trvání
akce.
Během konání akce jsou pro zájemce pořádány
komentované prohlídky mlýna.
Občerstvení zajištěno.
Více na www.vodnimlyn.cz

placená inzerce

placená inzerce

PRÁZDNINOVÝ
POBYT V USA NA
MISESU

V
rámci
celostátního
kola
ekonomické
olympiády,
jež
se konalo 21. června v Praze
v prostorách ČNB, a v němž jsem obsadil 13. místo, jsem psal esej
na téma „Jak by vypadal svět bez centrálních bank“. Hlavní cenou
bylo plné stipendium (včetně letenek) na Mises University v USA od
sponzora Martina Štefunka (investor, který byl ve vedení O2 a PPF),
jenž společně s pracovníky Institutu ekonomického vzdělávání
(INEV) a Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
rozhodoval o vítězi.

V prvním červencovém týdnu jsem se k mému velikému překvapení
dozvěděl, že má esej byla vyhodnocena jako nejlepší.
Letní škola v Alabamě trvala od 15. do 21. července 2018. Celodenní
přednášky pokrývaly téměř všechny části ekonomie, zejména se
zabývaly „rakouskou ekonomickou školou“ a „libertarianismem“.
V mezičase probíhaly rovněž debaty profesorů se studenty, jichž
bylo téměř dvě stě a pocházeli ze všech koutů naší planety. Já
osobně jsem byl s programem nadmíru spokojen, dosud jsem neměl
možnost potkat tolik zajímavých a inspirativních lidí na jednom místě.
Alexandr Pisani, sexta

PRÁZDNINOVÝ POBYT V IZRAELI DÍKY
SOUTĚŽI CEMACH

Ve dnech 22. - 27. července 2018 jsem díky účasti v VII. ročníku
soutěže CEMACH navštívil spolu s dalšími pěti studenty z Čech
a Slovenska stát Izrael.

Program začal prohlídkou Tel Avivu, kde jsme také absolvovali dvě
přednášky o moderních izraelských startupech, tedy o začínajících
a většinou technologicky zaměřených společnostech.
Další naší zastávkou byl historický Jeruzalém, místo, jež je
duchovním centrem židovství, křesťanství i islámu a také jedním
z nejstarších měst na světě, kde jsme kromě nejproslulejších
historických památek, mezi něž patří např. Zeď nářků či Chrám
Božího hrobu, navštívili rovněž Ministerstvo zahraničních věcí.
Během dalších dnů jsme měli možnost vykoupat se v Mrtvém moři,
poznat život beduínů v poušti, a dokonce povečeřet s ortodoxní
židovskou rodinou, která nám připravila ochutnávku tradičních
židovských pokrmů.
Celý pobyt byl skvěle zorganizován, všichni jsme si odvezli nevšední
a nezapomenutelné zážitky.
Alexandr Pisani
sexta

placená inzerce

Začátek
školního
roku
Střední škola, Odry,
příspěvková organizace
Školní rok začal… 3. září proběhlo slavnostní zahájení v Dělnickém domě v Odrách,
naše škola letos otevřela třídy: kadeřnic,
masérů, automechaniků a oboru podnikání.
Řady našich studentů tak rozšířili mladí lidé,
jež se chtějí uplatnit ve službových oborech.
Také jsou od konce prázdnin v provozu
naše odborná pracoviště: v Odrách jsou to
masérna, kadeřnictví a kosmetika, k tomu
provozujeme kadeřnické a masérské salóny
v Kopřivnici, Novém Jičíně, a ve Vítkově se
nachází kuchyň s jídelnou, odborný výcvik
začínajících kadeřnic a autoservis ve Vítkově-Podhradí. Všichni žáci i pedagogové vás
přivítají s úsměvem a splní všechna vaše
přání a požadavky.
V letošním roce nás čeká spousta zajímavých akcí. Po zahájení školního roku proběhnou adaptační kurzy „prváků“, naplánovány jsou už nyní různá oborová školení
a exkurze, plánujeme školní kola olympiád,
především z anglického, českého jazyka
a matematiky. Pokračovat budeme v po-

pulárních projektech na praxi, kde studenti
ukazují své dovednosti, a také budeme spolupracovat se školskými subjekty v Odrách i
Vítkově. Důležitou součástí školních aktivit
jsou také sportovní a kulturní akce. Největšími událostmi tohoto kalendářního roku budou 8. 11. a 13. 12. 2018 Dny otevřených
dveří, 17. 4. 2019 proběhne jubilejní ročník
soutěže Ateliér fantazie a za zmínku určitě
stojí také zahraniční vzdělávací stáž. Letos

bude ale proti minulým rokům změna, neboť
naši žáci poletí do Itálie, konkrétně do Milána.
O všem vás budeme v průběhu roku informovat na stránkách vašeho zpravodaje.
Jana Kellnerová
ředitelka, SŠ, Odry

Rekonstrukce
silnice se zasekla.
Stav komunikace
je horší, než
ukázal průzkum
Rekonstrukce a modernizace
silnice vedoucí z Jakubčovic
nad Odrou po hranice okresu
Opava (II/442), kterou Moravskoslezský kraj zahájil začátkem srpna, se zkomplikovala.
Práce se kvůli technickému
stavu komunikace zpomalily.
První
etapu
rekonstrukce
a modernizace silnice II/442 vedoucí z Jakubčovic nad Odrou
po hranice opavského okresu,
která měří 1,2 kilometru, zahájil
Moravskoslezský kraj 2. srpna.
Během dvou týdnů prací stavbaři
zjistili, že podloží vozovky, zejména na krajnicích, neodpovídá
stavu zjištěnému v rámci předprojektových průzkumů.
„Standardní
předprojektová
diagnostika vozovky neodhalila skutečný stav komunikace.
Ten se ukázal až po odfrézování krytových vrstev. Museli
jsme proto rekonstrukci zastavit, nechat udělat dodatečné
průzkumy a zjistit, co všechno
bude třeba udělat navíc oproti
projektu. Ve spolupráci s odborníky nyní hledáme rychlé
a optimální řešení vzniklé situace tak, aby se mohly práce
v dohledně době zase rozběhnout a stavba byla dokončena
v plánovaném termínu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro
ﬁnance, majetek a investice Jaroslav Kania.
Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku z Jakubčovic
nad Odrou po hranice okresu
Opava zahrnuje opravu povrchu
vozovky, prohloubení příkop,
úpravu krajnic, čištění a opravu stávajících mostů, propustků
a systému odvodnění. Náklady
ﬁnancované z evropských peněz a Moravskoslezským krajem
přesáhnou 83 milionů korun.
Zhotovitelem je společnost SILNICE.CZ. Stavební práce jsou
naplánovány po jednotlivých
etapách tak, aby byla zachována dopravní dostupnost okolních
obcí a předešlo se vážnějším dopravním komplikacím. Provoz je
sveden do jednoho pruhu, řídí ho
semafory.
Moravskoslezský kraj je vlastníkem silnic II. a III. tříd na území

placená inzerce
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regionu. „Snažíme se maximálně
investovat do jejich modernizace
a údržby. Letos na to máme ‚balík‘
peněz - téměř 105 milionů korun
z krajského rozpočtu, 215 milionů
od státu a 941 milionů korun z evropských fondů,“
Informace o plánovaných dopravních
stavbách a uzavírkách silnic v Moravskoslezském kraji najdete na krajském webu nebo webu Ředitelství
silnic a dálnic.
Zdroj: www.msk.cz

Pronájem kiosku LDN
Klokočov od 1. 10. 2018
Za účelem zajištění prodeje občerstvení pro
zaměstnance, pacienty a ostatní návštěvníky léčebny
nabízíme k pronájmu nebytové prostory kiosku LDN:
prodejní místnost 51 m2 a sklady 39 m2.

Nebytové prostory budou k dispozici
od 1. 10. 2018.
Bližší informace podá Jana Czernerová, nebo Ing. Vlasta
Martinková, tel. 556 455 511 (ústředna LDN Klokočov).
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KLUB SPORTOVNÍ KYNOLOGIE VÍTKOV
2. června uspořádal Klub sportovní kynologie Vítkov již 5. ročník
obranářského závodu.
Závodilo se v 6 kategoriích, do nichž bylo letos přihlášeno 34 psů.
Jednalo se o kategorie, kde byla pouze poslušnost s názvem ZZO a
ZZO1, pak poslušnost s obranou, kde byl opět výběr mezi ZM a ZVV1.
Dále byla kategorie pro štěňátka do 10 měsíců věku psa a poslední
kategorie byla zaměřena na pobavení všech. Jednalo se o proběhnutí
třásněmi, PET láhvemi, překonání sudů, odložení, kdy majitel seděl v
křesle a na konci čekal ﬁgurant s nástrahami (balónky, vepřové nožky).
Opět se nám dostalo pochvaly od závodníků, a ujištění, že se těší na
další ročník. Tato pochvala potěší všechny, co závod připravovali.
Soutěže se zúčastnili psovodi z kynologických klubů: KSK Vítkov,
Ostrava, Opava, Valašské Meziříčí, Zlín, Šternberk, Břestek, Kroměříž
apod.
Jana Martínková

NAVÝŠENÍ ODMĚN ČLENŮM
OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH
KOMISÍ POTVRZENO
Ve čtvrtek 23. srpna 2018 byla
ve Sbírce zákonů publikována
vyhláška č. 185/2018 Sb., kterou se mění volební zákony.
Jak jsme již avizovali v našem
článku Stanovisko Svazu k návrhu odměn členům volebních
komisí, uvedená vyhláška navyšuje odměny členům volebních komisí. Vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. září 2018
a nová výše odměn se uplatní
již pro tyto komunální volby.
Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon
funkce zvláštní odměna ve
výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši
2 100 Kč a ostatním členům
okrskové volební komise ve
výši 1 800 Kč. Za výkon funkce v okrskové volební komisi
v územně členěném statutárním městě a v hlavním městě
Praze se odměna podle věty
první zvyšuje o 400 Kč.
V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje
o dalších 400 Kč. Konají-li se
volby do zastupitelstev obcí
v souběhu s jinými volbami,
zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise o 400
Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných
v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna za výkon
funkce v dalším kole voleb do
Senátu Parlamentu České republiky předsedovi, místopředsedovi a zapisovateli okrskové
volební komise o 1 000 Kč
a ostatním členům okrskové
volební komise o 700 Kč.
Ivona Mottlová
Svaz měst a obcí ČR

KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 30. 9.

V KNIHOVNĚ ZAZÁŘÍ SVĚTLUŠKA
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září 2017
vždy v půjčovní době knihovny.

20. 8. – 14. 9.

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

6. 9.
14.30 hod.

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

8. 9.

FAJNE LÉTO
Připraveny jsou pro vás hrané pohádky, tanec,
koncert Jiřího Bosáka se skupinou Dobrozdání,
zábavné a sportovní aktivity, tématické soutěže.
Více na www.vodnimlyn.cz
Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder.

25. 9.
18.00 hod.

POHYB
Zveme vás na přednášku Klubu Zdraví.
Pohyb - jeho význam pro naše tělo, praktická
ukázka cviků, aby záda nebolela.
Přednáší: MUDr. Lubica Cibíčková PhD., MUDr.
Norbert Cibíček PhD.
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům Vítkov - malý sál

28. 9.
DEN SV. VÁCLAVA NA HRADĚ
14.00 - 16.30 h. Společnost ARCUS Vítkov zve na tradiční
historický den na hradě Víkštejně u příležitosti
svátku sv. Václava.
Na programu bude: pohádkový rytířský turnaj,
pohádka, soutěž ve střelbě z anglického luku a
kuše, historická katovna Ordál, prohlídka hradu s
průvodcem. Poznámka: zváni jsou prodejci
suvenýrů i občerstvení. Nutno se domluvit
předem. Volejte dr. Vaňásek, 608 444 722,
e-mail: dr.vanasek@seznam.cz
1 .10. - 31. 10.

STARÉ A NOVÉ CESTY
Výstava obrazů Dany Hrabovské
Vernisáž proběhne 3. 10. v 17.30 hodin.
Velká výstavní síň KD Vítkov.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
21. 9.
8.00 – 11.30 h.

PĚŠKY NA ÚŘAD
Potřebujete si v tento den vyřídit své záležitosti na
Městském úřadě ve Vítkově? Přesvědčte se, že
auta nejsou jediným dopravním prostředkem a

přijďte si v tento den vyřídit své záležitosti na úřad
na kole nebo pěšky.
21. 9.
od 9.00 hod.

VÝSTAVA KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Vyhlášení výsledků soutěže „Pocit bezpečí“.
Hry a soutěže pro děti.
Městský park a cesta vedoucí ke koupališti.

21. 9.
10.00 hod.

CVIČÍME NA CESTĚ
„Hýbání s Týnou a Zdeňkem“
Městský park a cesta vedoucí ke koupališti.

22. 9.
od 13.00 hod.

HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI
Tvůrčí dílničky pro děti. Hudební dílna pro děti i
dospělé se SPS Komenský Vítkov.
Výstava „Pocit bezpečí“.
Městský park a cesta vedoucí ke koupališti.

22. 9.
14.30 hod.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
ROZKVETLÉ OKNO A SLADKÝ PODZIM
Městský park a cesta ke koupališti.

PROGRAM NZDM TUNNEL NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Klienti 6 - 13 let
3. 9.
4. 9.
10. 9.
11. 9.
17. 9.
18. 9.
24. 9.
25. 9.

Mezinárodní den gramotnosti
Zkušebna
Tvořivé dílny
Zkušebna
Hravé odpoledne
Zkušebna
Den s karaoke
Zkušebna

Klienti 14 - 26 let
5. 9.
6. 9.
12. 9.
13. 9.
20. 9.
21. 9.
27. 9.
28. 9.

Mezinárodní den gramotnosti
Zkušebna
Zaměstnání, setrvání v něm
Zkušebna
Filmové odpoledne
Zkušebna
Mezinárodní den antikoncepce
Zkušebna

Nábor zájemců do oddílu boxu
TJ Vítkov, oddíl boxu zve všechny zájemce o tento sport na tréninky.
Trénujeme vždy v Po, St, Pá vždy od 16 hodin v tělocvičně ZŠaG
Vítkov v Komenského ulici. Zájemci se mohou hlásit u trenérů, tel.
778 042 777. Přijímáme chlapce, dívky i dospělé (např. rodiny s
dětmi).

Uzávěrka příštího čísla je 18
18.. z á ř í 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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