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JE ROZ H O D
DNU
N U TO !
Známe města, kde
letos vyrostou
Rákosníčkova hřiště
Hlasování o desítku Rákosníčkových
hřišť, které letos postaví společnost
Lidl, skončilo o půlnoci 8. března.
Lidé mohli hlasovat každý den prostřednictvím webu a Facebooku. Celkový počet došlých hlasů přesáhl 357
tisíc.
Nehvizdy, Vítkov, Chlumec nad Cidlinou, Litoměřice, Mělník, Klatovy,
Prostějov, Příbram, Praha - Újezd na
Lesy, Brno- Bystrc – tak vypadá kompletní desítka měst, která letos získá
od společnosti Lidl pohádkové hřiště
v hodnotě 1,5 milionu korun. Nejvíce
hlasů přitom zaslali lidé Litoměřicím,
které získaly celkem 33 553 hlasů.
Vážení občané, dlouho a asi marně bych přemýšlel nad tím,
kdy se naposledy Vítkováci tak semkli a bojovali společně
za jednu věc. Tím společným zájmem a cílem bylo získat pro
naše město a naše děti Rákosníčkovo hřiště. Dá se říct, že toto
hlasovací šílenství zachvátilo lidi nejrůznějšího věku nejenom
z Vítkova a nejbližšího okolí, ale nebude daleko od pravdy tvrzení, že nám hlasy posílali příznivci z celé republiky.
A jak se o nás dozvěděli? Jednoduše. Mnozí občané zapojili do
hlasování nejenom nejbližší rodinu, ale i své spolupracovníky, přátele, známé, bývalé spolužáky a bůhví koho ještě. V hlasování nás
podpořili i občané z našich partnerských měst z Vrbového a z Kalet.
Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří se do hlasování zapojili,
ať už poslali jeden nebo desítky hlasů. Díky vám všem jsme ve své
kategorii obsadili druhé místo ze 44 měst.
Protože jsme vám chtěli dát možnost podílet se na rozhodnutí, kde
bude toto hřiště stát, spustili jsme na našich stránkách internetové
hlasování. Měli jste možnost podpořit jednu z pěti lokalit. V tuto
chvíli je výsledek hlasování zveřejněn. Dalším krokem bude osobní
jednání se zástupci společnosti LIDL, kteří si přijedou do Vítkova v nejbližší době prohlédnout všechny lokality. Seznámíme je
s výsledky našeho hlasování a uvidíme, zda vybraná lokalita bude
splňovat jejich požadavky a toto místo potvrdí.
Podle informací, které máme, by výstavba měla probíhat v červenci. Dokonce již víme to, že jestliže vše poběží „jako na drátkách“,

tak slavnostní otevření je naplánováno na 2. srpna. Tak snad se
nic nezadrhne!
Rákosníčkovo hřiště nebude letos jedinou stavbou ve Vítkově.
Máme v plánu stavět nové chodníky (z Dělnické ulice k základní škole, v Budišovské ulici u mostu přes Čermenku) a některé
budeme opravovat (u „obchodního domu“ v Komenského ulici, od
Komerční banky k Bílé sově).
Rovněž by měla vzniknout nová parkoviště (v Komenského ulici
u autobusové zastávky, v Opavské ulici naproti zastavárny). Budeme také zateplovat (kulturní dům, sokolovna v Klokočově). Dojde
také na bourání - konečně je na řadě dům před Lidlem v Budišovské ulici. Také začaly stavební práce na silnicích směrem na Větřkovice a na Odry (vice informaci je uvedeno dále).
S přicházejícím jarem začíná stavební sezóna. Prosíme vás o toleranci a pochopení, pokud vás tyto stavby budou omezovat. Naší
snahou je vždy tyto doprovodné negativní dopady na občany minimalizovat, ale stoprocentně se odstranit nedají.
Pavel Smolka
starosta města
Výsledky hlasování o lokalitě:
V neděli 29. března jsme ukončili hlasování o lokalitě pro výstavbu
hřiště. Přijali jsme celkem 635 platných hlasů. Vítězem se stala
plocha „nad starou lékárnou“ s rovnými 300 hlasy. Více informací
naleznete na www.vitkov.info.
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Aktualit y z radnice
Rada města zasedala 11. a 17. března. Vzhledem k tomu, že
jste dosud nebyli informování o jednání rady ze 24. 2. a jednání zastupitelstva 25. 2., které se konaly po redakční uzávěrce
Vítkovského zpravodaje, budou níže uvedené informace celkem ze čtyř jednání.
Každoročně ve dvou etapách ZM na základě doporučení RM rozhoduje o poskytování dotací vybraným subjektům. V prvním pololetí roku 2015 požádalo o dotaci celkem 28 subjektů. Požadována
částka byla ve výši 816 tis. Kč, avšak ZM rozhodlo o přerozdělení
dotace pouze ve výši 289 tisíc Kč, a tak byly požadované částky
jednotlivým subjektům kráceny, nebo zamítnuty v případě, že žádost nesplňovala požadovaná kritéria. Bližší informace naleznete
na www.vitkov.info.
Zastupitelstvo města souhlasilo s předfinancováním projektu pro
potřeby podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko s názvem „Po stopách
české a polské historie 2. světové války“ pro Základní školu a gymnázium Vítkov. Dále ZM schválilo podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt s názvem
„Děti profesionalitě blíž“ pro SVČ Vítkov, p.o., včetně finanční spoluúčasti města, která bude v případě získání dotace činit 12.900
Kč.
Zastupitelstvo také vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o navržených investicích a opravách pro rok 2015. Bylo doporučeno opravit
hřbitovní zeď podél Bezručovy ulice, vyměnit okna v domech Selská 944, Husova 630-632, Opavská 18, opravit vodovod v budově
gymnázia a střechu a trámy v MŠ Opavská. Mezi investice patří
i přípravné práce na rekonstrukci mostu – štoly v Oderské a Poštovní ulici, zateplení kulturního domu, výstavba chodníku k ZŠaG,
výstavba parkoviště na Komenského ul., rekonstrukce parkoviště
v Opavské ulici u domu 687 a 688, rekonstrukce KD Jelenice, oprava šaten TJ Klokočov, rekonstrukce Dělnické ulice a další.

zvolilo jejich předsedy a určilo členy - více k osadním výborům je
uvedeno v samostatném článku.
Rada města schválila pronájem učebny v suterénu kulturního
domu místním organizacím, politickým stranám, hnutím a sdružením nezávislých kandidátů působících na území města Vítkova za
cenu 30 Kč/hod. vč. DPH s platností od 1. dubna.
Dále rada schválila poskytnutí dotace Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, klub Zvoneček Odry na vzdělávací, aktivizační a výchovné činnosti pro osoby se zdravotním postižením,
neboť tuto službu využívá také občan našeho města.
Dalším bodem, kterým se rada zabývala, jsou výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, které schválila. Jedná se
o SVČ Vítkov, ZŠG, SBF Vítkov, MŠ Vítkov a TS Vítkov. Vzhledem
k tomu, že hospodaření TS Vítkov skončilo ve ztrátě, rozhodla rada
o přijetí opatření ke zjištění příčiny a sjednání nápravy.
Členové rady rozhodli o přímém zadání veřejné zakázky „Vodovod
Polní“ vlastní příspěvkové organizaci TS, neboť tento postup je
v souladu s odst. 6 čl. 2 Závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Byla stanovena smluvní cena 231
110 Kč vč. DPH.
Rada města zřídila pracovní skupinu, která se má mimo jiné zabývat řešením komplexního využití celého sportovního areálu ve Vítkově. Má za úkol vypracovat vhodnou koncepci pro využití těchto
prostor s výhledem na 10 – 20 let.
Radní se také na svém jednání dohodli, že Lenka Sonnková bude
mít ve své kompetenci osadní výbor v Klokočově, Oldřich Vícha
osadní výbor v Jelenicích, Miroslav Snášel v Zálužné, Pavel Smolka v Nových Těchanovicích, Oldřich Huška ve Lhotce, Štěpán
Hutník osadní výbor na Podhradí a Marie Mikulíková osadní výbor
v Prostředním Dvoře.
Zastupitelstvo a rada města se dále zabývaly zprávami o činnosti
jednotlivých odborů, o plnění veřejnoprávních smluv, přijetí dotací,
informacemi o údržbě a opravách komunikací v roce 2014, o místních poplatcích, prodejích a pronájmech pozemků a nemovitostí
v roce 2014 atd.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

VEŘEJNÉ SCHŮZE
V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

Za město se schůzí zúčastní starosta nebo místostarostové,
zástupce odboru služeb a zástupce technických služeb, případně
také členové rady města.
Bylo také schváleno poskytnutí neinvestičního transferu Charitě
Odry na úhradu nákladů spojených se zajištěním pečovatelské
služby poskytované těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami zabezpečit nezbytné
práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby.
V souvislosti se zajištěním programu na „Den města – Vítkov
2015“ rada města schválila smlouvy o vystoupeních s hudebním
souborem STRAM ze Vsetína, Kelt Grass Band z Břidličné, Crash
Drums Odry a Annou K.
Zastupitelstvo města také schválilo Akční plán města Vítkova pro
roky 2015 – 2018.
ZM vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské policie, kde došlo
ke zkvalitnění činnosti. Také byla předložena zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu PČR, OO Vítkov.
Zastupitelstvo města také zřídilo osadní výbory v místních částech,
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MĚSTSKÁ POLICIE V ÚNORU 2015
12. února kolem poledne byla hlídka MP Vítkov přivolána do jedné
z prodejen v Opavské ulici, kde se volně pohyboval pes a nechtěl
prostory prodejny opustit. Strážníci na místě psa odchytili pomocí
odchytové tyče a umístili v záchytných kotcích MP Vítkov. V majiteli
psa byl podle evidenční známky zjištěn 32letý občan Vítkova. Za
opakovaný přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání
mu za umožnění volného pohybu psa na veřejnosti strážníci uložili
blokovou pokutu ve výši 1.000 Kč.
Podezřením ze spáchání přestupku proti občanskému soužití se bude zabývat správní orgán, kam strážníci postoupili spis
o událostí ze dne 17. února. Kolem půl třetí odpoledne totiž byla
do objektu ubytovny v Opavské ulici přivolána hlídka MP Vítkov
z důvodu napadání osoby. Strážníci na místě zjistili, že 61letý muž
z Prostředního Dvora měl slovně napadnout 29letého muže rovněž z Prostředního Dvora. Vzhledem ke skutečnosti, že podezřelý
muž se v místě již nenacházel, byla událost zdokumentována pro
další řízení. Podezřelému muži za tento přestupek hrozí v případě
uznání viny pokuta až do výše 20.000 Kč.
20. února krátce před osmou hodinou ranní si operátor
kamerového systému všiml na autobusovém nádraží muže, který
vyšel z čekárny, přešel k telefonnímu automatu a tam se vymočil
u zábradlí na chodník. Na základě tohoto zjištění se na místo
dostavil strážník ve službě, který v muži zjistil 46letého muže
z Budišova nad Budišovkou, který byl pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. Muž byl z prostor autobusové čekárny vykázán
a bylo mu sděleno obvinění ze spáchání přestupku proti veřejnému

OSADNÍ VÝBORY
V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 26.11.2014 souhlasilo se záměrem zřídit v místních částech osadní výbory. I když
předsedu a členy dle zákona o obcích volí zastupitelé, vedení města se rozhodlo, že se sejde s občany v místních částech, kde na
setkáních občanům vysvětlí, co to jsou osadní výbory, za jakým
účelem se zřizují, jaké jsou jejich kompetence a při teto příležitosti se samotných občanů zeptá, koho by oni navrhovali jako své
zástupce do výborů. Setkání proběhlo ve všech sedmi místních
částech. Myslím, že přineslo pozitivní ohlasy. Ve všech místních
částech obdrželi zástupci města návrhy na jednotlivé členy osadních výborů, kteří si následně navrhli, koho by chtěli za předsedu.
Počty členů byly stanoveny po dohodě s občany. Tyto návrhy, tak
jak je občané podali, byly předloženy 25.2.2015 zastupitelům města a byly beze změn schváleny.
V místní části Klokočov je předsedou osadního Ing. Zdeněk Petrů
a členy jsou Michaela Dlouhá, Alena Leherová, Stanislav Šustek,
Aleš Cihlář, Josef Kalina a Radoslav Leher. V Prostřední Dvoře
je předsedkyní Hana Odstrčilová, členy pak Marcela Drcmanová
a Petr Macíček. V další místní části Podhradí byla předsedkyní
zvolena Vlasta Lindenthalová a členy Arnošt Tůma a Pavel Lazecký. Ve Lhotce je předsedou osadního výboru Stanislav Průcha
a členové jsou Libor Lichovník a Petr Fabík. V části Nové Těchanovice je předsedou Vítězslav Miech a členy byli zvoleni Zdeněk
Kuděla a Jiří Průcha. V místní části Jelenice je předsedou Libor
Pauler a členy jsou Mgr. Radka Černínová, Kamil Hlaváč, Josef
Fiala a Radomír Pauler. Osadní výbor v Zálužném má za předsedu
Mgr. Petra Zahnaše a členy Petra Havlického a Milana Dzimbaníka.
Občané se mohou na své osadní výbory obracet se svými připomínkami a podněty. Město zase bude předsedkyně a předsedy
osadních výborů informovat o problematice týkající se místních
částí, prodejích pozemků, připravovaných akcích apod. Chtěl bych
také popřát všem předsedům a členům hodně úspěchů v jejich činnosti. Těším se na další spolupráci.
Oldřich Huška

pořádku. U správního orgánu muži hrozí za znečištění veřejného
prostranství pokuta až do výše 20.000 Kč.
Na základě anonymního oznámení o jízdě vozidla s řidičem, který nevlastní řidičský průkaz, zastavili strážníci 25. února před osmou hodinou ranní na komunikaci Opavská osobní vozidlo značky Škoda Felicia. Po ztotožnění řidiče tohoto vozidla se skutečně
prokázalo, že 17letý mladík z Fulneku není držitelem příslušného
řidičského oprávnění. Mladík musel vozidlo odstavit a v součinnosti s Policií ČR mu byla zakázána další jízda vozidlem. Strážníci
zjištěné skutečnosti po zadokumentování postoupili správnímu
orgánu, který za řízení vozidla v rozporu se zákonem o silničním
provozu uloží pokutu od 25.000 Kč do 50.000 Kč a zákaz činnosti
od jednoho roku do dvou let.
28. února v nočních hodinách si strážníci na komunikaci Těchanovická všimli cyklisty, jedoucího na neosvětleném jízdním kole.
Strážníci při bližší kontrole cyklisty zjistili, že se jedná o 47letého
muže ze Lhotky. Vzhledem ke skutečnosti, že muž byl zjevně pod
vlivem alkoholu, bylo u něj provedeno kontrolní měření, které bylo
pozitivní s hodnotou 1,425 promile. Poté, co byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, byla cyklistovi po 20 minutách naměřena
hodnota 2,13 promile alkoholu v dechu. Muži byla další jízda na
jízdním kole zakázána. Za uvedený přestupek hrozí muži u správního orgánu pokuta od 2.500 Kč do 20.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

AKČNÍ PLÁN 2015
V lednu tohoto roku se sešla pracovní skupina, aby zhodnotila
akční plán města za předcházející 4leté období a projednala jeho
změny na období 2015 - 2018.
Akční plán jako důležitý strategický dokument města slouží především jako „zásobárna“ výhledových projektů, u nichž je záměrem
města prioritně žádat o dotační prostředky. Postupná realizace zařazených projektů by měla zajistit rozvoj města.
Pracovní skupina sestavená ze zastupitelů města, ředitelů příspěvkových organizací a zaměstnanců městského úřadu provedla korekci a aktualizaci plánovaných aktivit. Finální verze připomínkovaného akčního plánu byla schválena zastupitelstvem města Vítkova
a je zveřejněna na webových stránkách města - http://www.vitkov.
info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/
koncepcni-dokumenty/
Z projektů zařazených v akčním plánu v jednotlivých opatřeních
bych zmínila:
• Doplnění a konkretizaci navržených parkovacích míst ve městě
(v opatření Dobudování dopravní infrastruktury).
• Rekonstrukci městského koupaliště, rekonstrukci škvárového
hřiště u sokolovny, pořízení kluziště (v opatření Podpora projektů
budování sportovních zařízení).
• Příprava lokalit pro výstavbu rodinných domů (v opatření Podpora
projektů výstavby všech typů bydlení).
• Rozšíření sítě cyklostezek, realizace cyklostezky „Střecha Evropy“, rekonstrukce autokempu Podhradí (problémová oblast Cestovní ruch).
Marie Mikulová
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TENTO MĚSÍC ZAHÁJÍME REKONSTRUKCI
KULTURNÍHO DOMU
Začátkem dubna dojde k zahájení rekonstrukce kulturního domu ve Vítkově, kde bude zateplena fasáda budovy, budou vyměněna okna,
zdroj vytápění a radiátory. Poskytovatelem dotace je ministerstvo životního prostředí v rámci operačního programu pro životní prostředí.
Vítězným zhotovitelem stavby se na základě vyhlášené veřejné zakázky stala firma Stavební společnost Navrátil z Prostějova s nejnižší
nabídkovou cenou cca 15,7 mil. Kč. Dotace byla přidělena ve výši cca 10,6 mil. Kč. Zbývající náklady budou kryty z vlastních zdrojů
města.
Díky výměně zdroje vytápění a zateplení fasády dojde ke snížení spotřeby energie a tím ke snížení nákladů na provoz kulturního domu.
Dalším přínosem bude zlepšení vzhledu budovy.
Dle smlouvy o dílo je termín ukončení stanoven do konce října 2015, do té doby bude provoz kulturního domu omezen. Stavební práce
budou časově náročné, ale odměnou občanům bude příjemnější prostředí při kulturních akcích.
Marie Mikulová

Omezení silničního provozu na Vítkovsku
SILNICE DO OPAVY
V souvislosti s dokončením stavby silnice č. II/462 z Vítkova do
Větřkovic byly v pondělí 30. března zahájeny dokončovací práce
na silnici č. II/462 v extravilánu v úseku od místa křížení s místní
komunikaci Dělnická do místa křížení se silnicí č. III/4629 do Větřkovic a na silnici č. III/44337 v intravilánu od místa křížení s Opavskou ul. (U Berana) směrem na Podhradí v délce cca 50m, tedy do
křižovatky u pekárny. Tyto práce potrvají do 30. 6.
Práce na silnici směrem do Větřkovic si vyžádá úplnou zavírku
provozu mimo vozidla stavby, integrovaného záchranného sboru,
BUS - osobní dopravy a dopravní obsluhy, tzn. i občanům bydlícím
v Prostředním Dvoře. Objízdná trasa pro ostatní se povede v obou
směrech přes Nové Vrbno a Větřkovice.
Z důvodů kladení závěrečné obrusné vrstvy se v období od 6. 4. do
12. 4. úsek z Vítkova do Prostředního Dvora a od 13. 4. do 19. 4.
úsek z Prostředního Dvora do Větřkovic uzavře úplně bez výjimek.
Po tuto dobu se dopravní obslužnost obce Prostřední Dvůr zajistí
prostřednictvím Technických služeb Vítkov.
Práce na silnici směrem na Podhradí si vyžádá úplnou uzavírku

Prodej pozemku k výstavbě RD

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat část pozemku parc. č. 1300/1 orná půda o výměře
cca 1800 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem)
v kat. území Vítkov jako pozemek k výstavbě RD na Polní ul. ve
Vítkově za základní kupní cenu Kč 125,-/m2 (jako nezasíťovaný pozemek) + vypočtenou daň z převodu nemovitostí a úhradu
nákladů na vypracování geometrického plánu kupujícími s tím,
že přípojky inženýrských sítí si kupující vybudují na své náklady,
nebo za Kč 200,-/m2 v případě zasíťovaného pozemku.

Prodej domu Nové Těchanovice čp. 11

Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 657 m2 , jehož součástí je dům čp. 11, v kat. území Nové
Těchanovice za základní kupní cenu ve výši Kč 400.000 Kč.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický,
osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefo-

provozu mimo vozidla stavby a dopravní obsluhu pouze ve směru
z Podhradí do města. Objízdná trasa pro ostatní se povede v obou
směrech za pomoci semaforů po Zemědělské ulici.
Po dobu úplné uzavírky bez výjimek (14 dnů) se autobusové zastávky Vítkov, Horní Ves a Vítkov Prostřední Dvůr nebudou obsluhovat a dočasně se nahradí zastávkou Vítkov, autobusové stanoviště.
SILNICE DO ODER
14. 4. se zahájí rekonstrukce mostu (ev. č. 442-022) přes potok
Čermná na silnici č. II/442 směrem do Oder, v místě vlakové zastávky Klokočov. Rekonstrukce, která si vyžádá úplnou uzavírku
silnice v místě stavby, potrvá do 31. 7. Objízdná trasa pro vozidla
do 7,5t povede v obou směrech přes obec Klokočov a pro vozidla
nad 7,5t v obou směrech přes obec Heřmánky a Kaménku. Omezení se nedotkne pravidelné autobusové dopravy.
Podrobnější informace naleznete na www.vitkov.info.
Jiří Grigier
nicky na telefonním čísle 556 312 274. Písemné žádosti o koupi
zasílejte na Město Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov, nejpozději do 1. června 2015 (včetně). Osobně
můžete žádost o prodej pozemku přednést nejpozději na zasedání zastupitelstva města 17. června 2015.
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TELEVIZE ŠLÁGR
V DOMOVĚ VÍTKOV
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20.
února jsem
byla pozvána do
Domova
Vítkov,
abych
si popovídala s klienty
o jedné významné události, která proběhla pár dní předtím. Šlo
především o to, abych o události napsala do kroniky města. Byl
to tak významný den, že ani po uplynutí několika dnů nebylo nic
zapomenuto, takže jsem o nadšení z akce nebyla ochuzena. Pěvecký sbor Slunečnice totiž natáčela televize Šlágr!
Paní Vilma Kovářová údajně noc před událostí toho moc nenaspala, ostatně jako většina ostatních zpěváků. Nervozita byla značná,
přetrvávala po celou snídani, dále i po celou dobu zkrášlování, na
které dorazily i profesionálky v kadeřnickém oboru - paní Kouřilová
a paní Kučerová. Poté začalo oblékání a strojení se do stejných
šatů. A o něco později dorazil už moderátor a kameramanem. Nejprve se trošku povídalo, aby odpadla nervozita. Teprve poté se
začalo natáčet zpívání. Třešničkou na dortu bylo pak překvapení,
protože asi po hodině dorazila z televize i Veselá trojka. To už klienti byli v šoku. Hlavně z toho, že se prý lidé z televize chovali naprosto přirozeně, na nic si nehráli, a už vůbec ne na žádné televizní
hvězdy. Pro klienty to bylo úžasné setkání.
Za zrodem celé akce stála Mgr. Vlasta Trojanowská, která zhruba
před 3 lety přišla s nápadem založit pěvecký sbor. Ve sboru nyní
zpívá 15 zpěváků a zpěvaček, z toho 5 je zakládajícími členy. Vě-

kový průměr je 79,5 roku. Nejprve se zpívalo jen tak s kytarou.
Sbor zkoušel jedenkrát týdně a dle sdělení paní Blaženy Dlouhé
byly zkoušky docela náročné. Paní Trojanowská na zpěváky kladla
vysoké nároky. Úsilí se vyplatilo a v loňském roce sbor Slunečnice
vydal CD. To potom paní Trojanowská zaslala televizi Šlágr. Výsledek usilovné práce se líbil, a tak posléze došlo i k natáčení ve
Vítkově.
Oslovení televize paní Vlastou bude mít dopad na další dění v domově, ale také v televizi. Zpěváci Šlágru mají vystoupení v březnu v Opavě. A klienti domova se rozhodli, že na toto představení
pojedou. Ale vstupenky byly vyprodány. Jenže dobří lidí stále ještě
žijí, a tak se stalo, že v Opavě přislíbili rozšířit počet míst a splnit
našim seniorům přání. Televize Šlágr zase na základě krásného
dne prožitého v Domově Vítkov došla k závěru, že bude vyhledávat domovy seniorů s podobnými zpěváckými aktivitami, bude do
nich jezdit a natáčet. Takže natáčecí den ve Vítkově přinesl radost
a obohacení na obou stranách.
Co napsat na závěr? Asi oprášit staré rčení, že všechno je o lidech.
Ve Vítkově se sešla parta skvělých profesionálů. Seděla jsem mezi
klienty, popíjela s nimi čaj a vnímala pohodovou atmosféru, kterou
dokázaly zcela bezprostředně vykouzlit dvě pracovnice domovaterapeutka paní Grossmannová a paní Ondřejová. Na závěr mé
návštěvy mi zpěváci zazpívali i Hymnu Domova Vítkov. Bylo to
pěkné dopoledne.
Dáša Dušková

JUBILANTI
V ROCE 2014

DEN MĚSTA

Město Vítkov nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají
významných životních jubileí (70 let, 80 let, 85 let, 90 let a více).
Při těchto příležitostech jim blahopřejí členové sboru pro občanské
záležitosti, starosta či místostarostové města Vítkova, nebo tajemnice Městského úřadu Vítkov, pokud ovšem s návštěvou jubilanti
předem souhlasí.
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje zveřejňování těchto údajů, což by mohlo mít za následek neoprávněné zasahování do soukromého života jubilantů, uvádíme
alespoň následující informace.
Počet jubilantů v roce 2014
Roky

Ženy

Muži

Celkem

70 LET

23

24

47

80 LET

15

13

28

85 LET

19

5

24

90 LET

12

1

13

91 LET

5

3

8

92 LET

2

2

4

93 LET

4

0

4

94 LET

1

0

1

95 LET

0

0

0

96 LET

2

0

2

97 LET

2

0

2

98 LET

0

0

0

99 LET

0

0

0

100 LET

1

0

1

Tak jako okolní města dočká se i Vítkov svého Dne města.
Nově ustavená komise kultury se aktivně připojila k těmto
snahám a připravila společně s odborem kultury program
hudebních vystoupení, který by měl zaujmout všechny věkové kategorie.
Den města Vítkova se uskuteční 6. června 2015 od 13 hodin
ve sportovním areálu Střediska volného času Vítkov na ploše
našeho stadionu. Velká hudební scéna bude stát před tribunou,
což zajistí dostatek míst pro diváky. Program bude opravdu bohatý. Jako hlavní host vystoupí Anna K. se svou kapelou. Dále
můžeme nabídnout muziku mladých nadějných hudebníků, a to
skupinu Nebe. Obě kapely jistě znáte z koncertů nebo z hudební televize Óčko. Můžeme se těšit na Rock&Roll Band Marcela Wodmanna v jejich typických žlutých kabátech s černým
kárem nebo rockovou kapelu STRAM, která nepokazí žádnou
taneční zábavu. Hudební nadšence jistě potěší bubenické vystoupení Crash Drums Odry a nebude chybět ani folk s keltským
nádechem od Kelt Grass Band. Po celou dobu bude probíhat
i program pro děti. Doufáme, že ze Dne města budou odcházet
spokojeni nejen rodiče, ale také jejich vydováděné děti.
Čeká vás bohatý program za příznivé, dovolím si říci, lidové
ceny. V předprodeji budou vstupenky mnohem levnější – dospělý za 100 korun, děti od 6 do 15 let a senioři od 60 let za 50
korun. V nabídce bude také rodinné vstupné za 250 Kč. Děti
do 6 let mají vstup zdarma. Předprodej bude ukončen 30. května. Více informací o Dni města Vítkova naleznete na webových
stránkách města: www.vitkov.info, Facebooku města: www.facebook.com/mestovitkov a v dalším čísle Vítkovského zpravodaje.
Věříme, že se Den města za pár let stane tradiční přehlídkou
hudebních skupin. Příjemný den prožijí nejen občané našeho
města, ale také lidé z širokého okolí. Za celou komisi vás všechny srdečně zvu na oslavy našeho města!
Radek Huška
Kulturní komise při Radě města Vítkova
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O činnosti obvodního oddělení Policie ČR ve Vítkově v roce 2014
Na obvodním oddělení Policie České republiky ve Vítkově v současné době vykonává svou služební a pracovní činnost 19 policistů
a 1 občanská zaměstnankyně, a to s působností na teritoriu města
Vítkov, Budišov n. B. a dalších deseti obcí, což znamená území
o rozloze 247 kilometrů čtverečních s přibližným počtem 13,5 tisíce
stálých obyvatel.
K nejvyššímu nápadu trestné činnosti v rámci teritoria OOP Vítkov
dochází ve městech, tedy ve Vítkově a v Budišově n. B.
Významná část trestné činnosti, páchané na tomto území, spočívá
především v majetkové kriminalitě, přičemž se zejména jedná o
krádeže a krádeže vloupáním. Většinou jde o krádeže věcí, které
mají poškození občané nedostatečně nebo velmi málo zabezpečené a dále o krádeže dřevní hmoty z lesních porostů. V oblasti
krádeží vloupáním jsou touto trestnou činností napadány převážně
podnikatelské a soukromé objekty, motorová vozidla a rekreační
objekty. Kromě této výše zmíněné trestné činnosti, ke které dochází nejčastěji, se vyskytuje v menší míře i protiprávní jednání násilného charakteru, zejména ublížení na zdraví, výtržnictví a trestná
činnost na úseku hospodářské kriminality.
V roce 2014 v porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení nápadu evidované trestné činnosti a k mírnému snížení přestupkového
jednání. Nutno však podotknout, že v dlouhodobějším srovnání je
trestná činnost loňského roku srovnatelná s několika předchozími
roky, s výjimkou právě roku 2013, kdy došlo ke skokovému nárůstu
jednotlivých oznámených případů.
V řeči čísel lze konstatovat, že v úrovni Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje skončil v uplynulém roce územní odbor
Policie České republiky v Opavě v nápadu a objasněnosti trestné
činnosti na 3. místě, a to s celkovým počtem 3655 oznámených
skutků, s 1840 objasněnými případy, což je procentuálně 50,34 %.
Před Opavou se tradičně umístil Bruntál s 59,85 % a Nový Jičín
s objasněností 55,01 %. Za okresem Opava skončili policisté
z Karvinska (46,67 %), Frýdeckomístecka (45,63 %) a Ostravy
(35,98 %).
V rámci opavského územního odboru, kde je dislokováno 6 obvodních oddělení, obsadili vítkovští policisté 2. místo (objasněnost
60,41 %) za velkoheraltickými strážci zákona (61,81 %). Dále následovalo obvodní oddělení Hradec nad Moravicí (57,52 %), Kravaře (56,80 %), Hlučín (47,89 %) a Opava (47,00 %).
V roce 2014 bylo tedy na teritoriu OOP Vítkov spácháno 341 trestných činů, přičemž se podařilo odhalit 206 trestných činů, což představuje 60,41 % celkové objasněnosti. Jedná se o nejlepší ukazatel objasněných trestných činů od roku 2006. Na výsledném počtu
těchto statistických údajů se podílí nejen policisté OOP Vítkov, ale
také v nemalé míře policisté jiných složek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, zejména policisté služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie České republiky
v Opavě.
Nejčastěji řešeným přestupkovým jednáním jsou zejména přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přestupky
proti majetku a přestupky proti občanskému soužití. V roce 2013
bylo zdejším obvodním oddělením šetřeno celkem 954 přestupků,
v roce 2014 vítkovští policisté evidovali 946 různých přestupků. Počet přestupkového jednání tedy mírně poklesl, a to o 0,8 %.
Vedení i jednotliví policisté a občanští zaměstnanci obvodního oddělení Policie ČR Vítkov nadále přijímají příslušná opatření v návaznosti na aktuální bezpečnostní situaci, vše za účelem ochrany
života, zdraví a majetku, zvyšování bezpečnosti občanů a dodržování veřejného pořádku. Přitom se důsledně vychází ze stanovených priorit územního odboru Policie České republiky v Opavě
i Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Na úseku pátrání po osobách a věcech provádí OOP Vítkov svou
činnost průběžně. Jedná se převážně o pátrání po chovancích, kteří utekli z dětských domovů, výchovných ústavů a pátrání po osobách v celostátním pátrání. V roce 2014 bylo vypátráno 13 osob
v celostátním pátrání. Mimo tuto průběžnou činnost byly realizovány čtyři větší pátrací akce po aktuálně pohřešovaných osobách,
které byly bezprostředně ohroženy na životě či zdraví, přičemž

se ve třech případech podařilo tuto osobu nalézt a zachránit jí tak
život. V jednom případě byla pohřešovaná osoba nalezena bez
známek života. Následným vyšetřováním tohoto úmrtí však nebylo
zjištěno, že by se na smrti podílela cizí osoba.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a místních
úprav zdejší OOP spolupracuje se strážníky Městských policií
ve Vítkově a v Budišově nad Budišovkou. Již od roku 2010 je na
vítkovském teritoriu prováděno cílené měření rychlosti vozidel na
vytipovaných místech, a to v samotném městě Vítkov a na komunikacích v okolních obcích. V roce 2014 bylo uloženo 596 blokových
pokut v silniční dopravě, v nemalé míře právě při prováděném měření rychlosti. V této činnosti budou policisté OOP Vítkov pokračovat i v roce 2015.
V průběhu roku 2014 bylo ze strany policistů OOP Vítkov realizováno několik desítek menších bezpečnostních opatření, které byly
zaměřeny především na kontroly chatovišť v rekreačních oblastech, dále byly uskutečněny akce zaměřené na kontrolu restauračních zařízení a jiných míst, kde by mohlo docházet k podávání
či prodávání alkoholických nápojů a jiných návykových látek osobám mladším 18 let. Vše je většinou prováděno v úzké spolupráci
s Městskou policií Vítkov a s Městskou policií Budišov n. B. Nutno
konstatovat, že spolupráce s městskými policiemi je na výtečné
úrovni. Na teritoriu obvodního oddělení Vítkov se v loňském roce
také konaly čtyři velké několikadenní bezpečností akce. Především
se jednalo o hudební produkce v souvislosti s pořádáním technoparty v lokalitě rekreačního zařízení Hadinka u Klokočova. Při těchto akcích byly ve větším rozsahu nasazeny síly a prostředky policistů nejen z obvodního oddělení Vítkov, ale také policistů z celého
opavského územního odboru a také i jednotky Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, například speciální pořádková
jednotka, cizinecká policie a policejní psovodi se služebními psy.
Nutno zdůraznit, že ve městě Budišov n. B. byla rovněž realizována další rozsáhlá bezpečnostní akce se zapojením sil KŘP MSK,
a to v souvislosti s konáním protestního pochodu proti kriminalitě,
který se konal 7. 6. 2014. Obdobný pochod byl pořádán již v roce
2013 v městě Vítkov. Zajištění veřejného pořádku při pořádání tohoto protestního pochodu bylo provedeno s dostatečným počtem
nasazených sil a prostředků různých složek Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje. Během tohoto bezpečnostního
opatření nebylo, až na dva menší incidenty, zaznamenáno závažné narušení veřejného pořádku.
Jednou ze základních činností vítkovských policistů v jednotlivých
okrscích je na úseku prevence pravidelný styk se samosprávou
obcí, pořádání přednášek a ukázek činností PČR, výstroje, výzbroje a techniky policistů, a to zejména v mateřských a základních
školách a dále besedy a přednášky pro osoby seniorského věku.
Těchto akcí je přibližně 15 za rok. Policie ČR se každoročně účastní několika kulturních akcí samospráv (Den města Vítkov, dětské
dny – pořádané obcemi i školskými zařízeními apod.). Všechny
tyto výše uvedené aktivity, které Policie ČR provádí, jsou tedy zaměřeny především na prevenci kriminality mládeže, předcházení
trestné činnosti mládeže a upozorňování na negativní vlivy ve společnosti, jako je alkohol, návykové látky, trestná činnost na internetu, bezpečnost silničního provozu…
Jako vysoce závažný případ je nutno uvést výbuch munice v garáži
v Lipové ulici, jenž byl právně kvalifikován jako trestný čin obecného ohrožení. 22. 3. 2014 tři mladší muži z Vítkova nalezli ve
vojenském prostoru Libavá nevybuchlou munici, kterou převezli do garáže. Při neodborné manipulaci došlo k explozi munice
a těžkému zranění tří osob (ztráty končetin, vnitřní zranění apod.)
a jednomu smrtelnému zranění. Osoby, které byly při výbuchu těžce zraněny, jsou i nadále ve vážném zdravotním stavu. Na následném zásahu se podílely všechny složky IZS a celá záležitost byla
široce medializována.
npor. Mgr. Petr Gebauer v.r.
vedoucí oddělení
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Ukliďme Česko – devět milionů není málo

Právě tolik lidí se ve více než stu zemích světa zapojilo do úklidové akce „Let‘s Do It!“ I naše město postupně mapuje místa vhodná pro
jarní úklid. Pokud víte o černé skládce, informujte nás, prosím, nebo vložte svůj podnět rovnou na stránky http://www.zmapujto.cz/map/
list/time. Zde také můžete sledovat místa, která jsme zatím k úklidu vytipovali.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se ke dni uzávěrky zpravodaje do akce přihlásili. Jako malé poděkování připravilo město Vítkov ve
Františkově Dvoře pro všechny, kdo se akce zúčastní, přednášku Jiřího Grody a posezení s kapelou Desperádo.
Ještě jednou děkujeme a jsme rádi, že i vám leží na srdci kraj, ve kterém žijeme.

Celorepubliková úklidová akce
kce
… ani Vítkov nestojí stranou
Není vám lhostejné, jaké prostředí vás obklopuje? Zlobí vás nepořádek
řádek
v příkopech, na okrajích lesů, polí nebo remízků? Pojďte to společně
ečně
s námi změnit. Město se zapojilo do celostátního projektu podporovaovaného Ministerstvem životního prostředí ČR „Ukliďme Česko 2015“.
15“.
Akce proběhne na celém území České republiky, a tedy i u nás na
Vítkovsku, v sobotu 18. dubna. Samotné akci bude předcházet zmamapování lokalit, které je potřeba uklidit. Jedná se především o černé
né
skládky, odpadky kolem cest, na naučných nebo turistických chod-nících, cyklotrasách, na okrajích lesů, luk apod.
Pokud víte o takovém místě, zašlete nám informaci na e-mail
olbertova@vitkov.info nebo na mobil 737 238 728. Budeme se
snažit všechny postižené lokality zařadit do dubnového úklidu.
Chcete také přiložit ruku k dílu? Pak se přihlaste do konce
března prostřednictvím http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/
dobrovolnik/ nebo e-mailové adrese olbertova@vitkov.info. Na
webových stránkách města budeme průběžně doplňovat seznam míst vytipovaných k úklidu i seznam dobrovolníků.
Proč je potřeba se předem přihlásit?
Pro každého dobrovolníka budou připraveny pomůcky – igelitové pytle, rukavice a malý dáreček.

ČESKO
SVÍTÍ
MODŘE

2. duben – Světový den zvýšení
povědomí o autismu WAAD

Platforma Naděje pro autismus – vznikající volné uskupení zástupců právnických osob i jednotlivců, kterým
není lhostejný osud osob s autismem
– pořádá celorepublikovou kampaň
„Česko svítí modře“. Připojuje se tak
k celosvětové informační kampani „Light It Up Blue!“ Kampaň startuje 2. dubna, v den, který byl OSN stanoven Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu – WAAD a potrvá do konce dubna.
Cílem kampaně je vyjádřit podporu lidem s poruchami autistického
spektra (PAS) a jejich blízkým. Nabízí prostor pořadatelům akcí, se
vztahem k WAAD nebo autismu, realizovaných v uvedeném období, k vzájemnému propojení, seznámení, inspiraci a sdílení. Veřejnosti pak poskytne ucelený přehled pestré palety aktivit rozmanitých pořadatelů na jedné adrese. Současně lze průběžně sledovat,
jak se ten který kout naší země zbarvuje do modra.
Proč modrá barva? Je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí,
které jsou pro osoby s PAS problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní. Svoje sympatie s lidmi s PAS můžete vyjádřit
modrým laděním oblečení nebo jeho doplňků, účastí na některé
z akcí, nasvícením objektu na modro…
Informace o kampani, registraci, programu i Platformě najdete na
portálu www.nadejeproautismus.cz. Kampaň má svůj profil na sociální síti Facebook.
„Od devadesátých let, kdy byl dceři diagnostikován autismus,
vznikla řada většinou rodičovských organizací. Nesporný posun
je v povědomí a přístupu odborné veřejnosti. Informace lze získat
z řady publikací. Děti s autismem jsou vzdělávány, avšak v dospělém věku se jim pomoci dostává sporadicky. Také tato skutečnost

byla impulzem založení Naděje pro autismus,“ uvádí Milena Němcová, členka přípravného výboru Platformy.
Poruchy autistického spektra – lidově autismus - postihují dle epidemiologických průzkumů každé 68. narozené dítě. Na celém světě žije zhruba 70 milionů osob s autismem, v naší republice je to
na 100 000 občanů.
Jedná se o celoživotní postižení v oblasti vnímání, představivosti
a sociální komunikace. V 70% se jedná o postižení kombinované.
Lidé s PAS dokážou s adekvátní podporou žít plnohodnotný život
a obohatit společnost svým jedinečným, originálním vnímáním světa. Jejich vzrůstající počet je společenskou výzvou.
Platforma Naděje pro autismus vznikla, aby propojila všechny,
komu není život a osud lidí s autismem lhostejný.
Na poruchy autistického spektra - autismus je stále nahlíženo jako
na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou. Počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Iniciátoři většinou
vystupují sami za sebe, čímž se tříští síly potřebné k prosazení
koncepčního systémového řešení. Cílem propojení sil je plně habilitovat poruchy autistického spektra jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem, jako postižení, která jsou lidem
známa staletí. Platforma poskytne prostor ke sdílení nabídky služeb a poptávky po nich.
Lidem s PAS a jejich rodinám usnadní orientaci v nabídce služeb
napříč republikou. Poskytne tak reálnější pohled na situaci u nás,
upozorní na „bílá místa“. Prvním projektem vznikající Platformy je
kampaň „Česko svítí modře.“
Marta Pečeňová - koordinátor projektu „Česko svítí modře“
http://www.nadejeproautismus.cz/

STRANA 8

In fo rmace pro obč any

SVOZ BIOODPADU V ROCE 2015

Technické služby budou opět od 1. dubna 2015 svážet biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad a z domácností občanů. První svoz
hnědých plastových nádob o objemu 240 l od občanů proběhl již
31. 3. 2015. Svoz začíná již od 600 hodin! Na tuto dobu by měli
občané na obvyklá místa připravit své nádoby. Velkoobjemové
kontejnery 15,5 m3 byly rozmístěny na stejná stanoviště jako v loňském roce v pondělí 30. 3. 2015 (viz tabulka ve II. sloupci).
Proč se do systému zapojit?
Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti cca 40% komunálního odpadu, lokálně to může být až 60%. Odděleným sběrem bioodpadu umožníme jeho další využití na půdu zúrodňující
ekologické hnojivo a tím snížíme množství skládkového odpadu.
Odpadnou vám každoroční starosti, kam s padanými jablky, listím
a trávou. Povinnost třídit bioodpad je nařízena novým zákonem
o odpadech. Ekologické a šetrné chování vůči životnímu prostředí
je vizitkou úrovně občanů i celého města, kompostování je levnější
než skládkování, protože není zatíženo stále rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku. Tyto poplatky budou
v budoucnu stále vyšší! Tím můžeme výrazně šetřit svůj rodinný
i městský rozpočet!
Jak třídit?
Bioodpad v domácnosti třiďte hned, jakmile vznikne a shromažďujte
jej odděleně od ostatních odpadů. Důležitá je čistota! Igelitové
sáčky a další odpad jsou nežádoucí příměsí a negativně ovlivňují
kvalitu kompostu (pokud budete odpad donášet v sáčku či tašce,
je nutno obsah vysypat do nádoby bioodpadu a sáček vhodit do
separační nádoby na plast). Větve z ořezu stromů patří do velkoobjemových kontejnerů na bioodpad!
Pro jaký odpad je služba určená?
ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ - zbytky zeleniny a ovoce, slupky
brambor, mrkve, ohryzky jablek, atd., čajové sáčky, kávové sedliny
včetně filtrů a ubrousků, skořápky z vajec, ořechů, dřevěné piliny,
hobliny apod., exkrementy drobných zvířat.
ODPAD ZE ZAHRAD A ÚDRŽBY ZELENĚ - listí, tráva, seno, sláma, zbytky rostlin, květiny, spadané ovoce, větve z ořezu stromů
a keřů, apod.
Jaký odpad nepatří do bionádob a kontejnerů??
„Gastroodpad“ – jedlé oleje, kosti, maso, potraviny, zbytky jídel,
pečivo, uhynulá zvířata, papír, lepenka, obaly, směsný komunální odpad, kamení, zemina, suť či jiné nerozložitelné odpady, sklo,
plasty, kovy.

INFORMACE K PROVOZU SBĚRNÉHO
DVORA MĚSTA VÍTKOVA
Technické služby oznamují, že od 1. dubna 2015 je sběrný dvůr,
kromě soboty, otevřen rovněž opět každou středu v době od 12
do 18 hodin. Občané mohou ve sběrném dvoře legálně „odložit“
zejména velkoobjemový komunální odpad, tedy ten, který se nevejde do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je
ale rovněž určen pro odložení nebezpečných odpadů a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na www. tsvitkov.
cz. Soustředěný odpad ze sběrného dvora se předává k dalšímu
zpracování na recyklaci nebo k ekologické likvidaci oprávněnou
osobou. Občané si tak mohou být jisti, že odpad, který odloží do
sběrného dvora, nijak nezatíží či znečistí životní prostředí! Podle
nové vyhlášky č. 321/2014 Sb., k zákonu o odpadech, která ur-
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Kdy bude probíhat svoz bioodpadu?
Harmonogram pravidelného svozu bioodpadu naleznete na
webových stránkách tsvitkov.cz a www.vitkov.info, také na tel.
734654514 (Vrchovecký), 734738821 (Králová).
Bioodpad je svážen do kompostárny na skládce Nové Těchanovice k dalšímu zpracování.

Rozmístění kontejnerů na svoz biologicky
rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)
(kontejner velký natahovací 15,5 m3)
stanoviště

délka doby přistavení / četnost svozu

SVČ Skřivánčí pole
každý sudý týden v pondělí přistaven
(stávající hnízdo u brány
každý lichý týden v pondělí odvezen
SVČ vedle hřbitova)
ulice Lesní u zahrádek

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

parkoviště u nemocnice

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

ulice Nová/ Spojovací
(u p. Hušky)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

ulice Selská (u fa Rigo)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Pohostinství „U Berana“

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Klokočov (u sokolovny)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Klokočov (váha)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Jelenice
(u hasičské zbrojnice)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Prostřední Dvůr (hřiště)

každý sudý týden v pondělí přistaven
každý lichý týden v pondělí odvezen

Podhradí (u obchodu)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Nové Těchanovice
(u zastávky)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

Lhotka u Vítkova
(u kaple)

každý lichý týden v pondělí přistaven
každý sudý týden v pondělí odvezen

čuje rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek
komunálních odpadů, je možné na sběrném dvoře odložit také kovový odpad a biologicky rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve z ořezu stromů, mohou občané odložit
také přímo na kompostárnu na skládce v Nových Těchanovicích
od pondělí do pátku v době od 7 do 14.30 hodin. Sběrný dvůr je
umístěn v průmyslové zóně na ul. Dělnická.
Provozní doba sběrného dvora od 1. 4. 2015:
středa
12:00 – 18:00
sobota
8:00 – 12:00
Informace ke sběrnému dvoru je možné získat: u odpadového
hospodáře TS, Ing. Vrchovecký, tel. 734 654 514, u obsluhy SD,
p. Chlachula, tel. 606 833 141, nebo na: www.tsvitkov.cz.
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH Svoz objemového odpadu
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU z domácností - duben 2015
Přistavena
V MÍSTNÍCH ČÁSTECH MĚSTA
Odvezena
16. května proběhne v místních částech města mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí dle § 17
odst. 3 z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, mají možnost
na čelo sběrného vozidla odevzdat tyto složky komunálního odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky, chladničky,
mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev, staré léky, baterie a akumulátory, televizory.
Harmonogram svozu:
8.00 – 8.30 hod.
8.45 – 9.15 hod.
9.30 – 10.00 hod.
10.15 – 10.45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN
Klokočov, zastávka, hasičská zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

8.00 – 8.30 hod.
8.45 – 9.15 hod.
9.30 – 10.00 hod.

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

8.00 – 8.30 hod.
8.45 – 9.15 hod.
9.30 – 10.00 hod.

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

12.00 hod.
– 14.00
hod.

10. 4.

17. 4.

24. 4.

v ranních
hodinách

Místo

13. 4.

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

20. 4.

Podhradí
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov – u požární zbrojnice

27. 4.

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné - pod autobusovou
zastávkou

SVOZ ODPADU
O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ

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

Svoz odpadu nebude o Velikonočním pondělí 6. 4. probíhat.
Náhradní svoz proběhne v úterý 7. 4.
Žádáme občany, aby popelové nádoby vystavili na obvyklá
místa až v úterý.

Když okna i skalky rozkvetou
Město Vítkov vyhlašuje velkou letní soutěž „Rozkvetlé okno“
a „Léto na skalce“. Neváhejte a přihlašujte svá rozkvetlá okna
a zahradní skalky do městské soutěže.
Podmínky účasti v soutěži:
1. Do soutěže se mohou zapojit občané starší 18 let, kteří mají
trvalý pobyt (nebo vlastní nemovitost) na území města Vítkova
a v jeho místních částech a v termínu do 15. června 2015 zašlou
řádně vyplněnou přihlášku do soutěže na adresu: Městský úřad
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov. Přihlášku lze také
zaslat e-mailem na adresu rozkvetle.mesto@seznam.cz.
2. Okno nebo balkón musí být viditelně z ulice vyzdobeno výsadbou letniček, příp. kombinací s trvalkami v truhlících nebo jiných
vhodných nádobách. Hodnocen bude estetický dojem, kvalita výsadby a nápaditost. Kontroly výsadeb proběhnou během prázdninových měsíců.
3. Účastníci v kategorii „Léto na skalce“ budou vyzváni SMS zprávou, aby ve stanovém termínu zajistili přístup ke skalce.
4. Do soutěže lze přihlásit pouze vlastní výsadby.
5. Nejzdařilejší výsadby budou vyhodnoceny a první tři místa
v každé kategorii oceněna. Ze všech přihlášených, kteří splní
podmínky soutěže, bude pět vylosováno a odměněno drobnými
dárky pro pěstitele.
6. Jména výherců i vylosovaných budou zveřejněna ve Vítkovském
zpravodaji č. 9. Ceny i dárky budou předány 4. září v 16.00 hod. na
vítkovském náměstí.
Co musí přihláška obsahovat:
- jméno a příjmení,
- bydliště (Vítkov nebo místní část, ulici, čp.),
- e-mail,
- mobil (u kategorie „Léto na skalce“ povinný),
- přesný popis místa (např. Budišovská ulice č. 111, třetí patro –
3. řada balkónů od země, 4. balkón zleva), a čím je osázeno (např.

červené a růžové pelargónie) – ideálně doloženo fotografií.
- Prohlášení: Prohlašuji, že jsem starší 18 let a veškeré údaje
v přihlášce jsou pravdivé a v souladu s podmínkami soutěže. Souhlasím s otištěním fotografií soutěžního objektu ve Vítkovském
zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města Vítkova.
- Podpis.
Záštitu nad soutěží převzala tajemnice městského úřadu
ve Vítkově Ing. Šárka Petrtýlová.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO
HŘIŠTĚ V AREÁLU SVČ
Hřiště je otevřeno pro veřejnost od 1. 4. do 31. 11. 2015 v závislosti na počasí. V provozu od PO – PÁ, a to 8.00 – 19.00 hod.
V SO a v NE je hřiště otevřeno pro dospělé zájemce, kteří si
hřiště dopředu zamluví.
Pro děti a mládež je hřiště zdarma. Dospělí zaplatí za 1 hod. 70
Kč a musí si ho dopředu objednat (tel. 553 038 200, 556 300
362, 732 607 373).
Pro všechny návštěvníky hřiště platí návštěvní řád (vyvěšen na
hřišti a na stránkách www.svc-vitkov.cz). Za nepříznivého počasí (déšť) bude hřiště uzavřeno až do jeho vyschnutí. Na hřišti
si můžete zahrát malou kopanou, tenis, basketbal, nohejbal,
badminton a další míčové hry. Při organizování vlastních sportovních turnajů vám rádi pomohou s organizací pracovníci SVČ.
Vstup na hřiště jen ve sportovní obuvi (nesmí být kopačky).
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P. Heribert Kluger - významný rodák z Nových Těchanovic
pem zatčen. Byl převezen do opavské věznice a odtud po půlroční vazbě na konci roku transportován do koncentračního tábora
v Dachau.

Katoličtí kněží tvořili v Sudetách vrstvu vzdělaných a schopných
lidí a viděli mnohé, co neviděli nebo nechápali prostí občané. Jejich
víra jim nedovolovala přijmout myšlenky a přístupy totalitní nacistické ideologie počínaje rasovou nesnášenlivostí a konče vražděním. Tento text je připomenutím 70. výročí tragické smrti jednoho
z nich, rodáka z našeho kraje.
V Nových Těchanovicích ve statku č.p. 3 se 25. července 1881
manželům Aloisii a Richardu Klugerovým narodil syn Eduard Kluger. Ten po kněžských studiích v Olomouci vstoupil 15. září 1903
do Řádu německých rytířů (Řádu bratří a sester Panny Marie Jeruzalémské) a přijal řádové jméno Heribert. Poté dále studoval v Brixenu, kde byl 29. 6. 1905, na den sv. Petra a Pavla, vysvěcen na
kněze. Svou dráhu duchovního začínal jako kaplan v Dolní Dlouhé
Loučce a později působil jako gymnaziální profesor - katecheta na
Státním reálném gymnáziu v Bruntále, kde také vyučoval českému jazyku. Současně působil také jako duchovní správce v bruntálském řádovém domě sester Řádu bratří a sester Panny Marie
Jeruzalémské.
Od nástupu Hitlera k moci v sousedním Německu vždy zaujímal výrazně protinacistické postoje, což mu v německém prostředí města Bruntálu už před válkou a zejména pak po nacistickém záboru
Sudet, přinášelo značné problémy. Když v listopadu 1938 hořely
v Sudetách synagogy, řekl při vyučování studentům: „…kdo sejme
tuto hanbu z německého národa?“ Reakce na sebe pochopitelně
nenechala dlouho čekat. Byl okamžitě propuštěn a penzionován,
soustavně byl sledován gestapem. Se svými názory se však ani
tehdy netajil. A to už se v Bruntále obecně říkalo, že páter Kluger
je „zralý pro koncentrační tábor.“ Stejně jako ředitel bruntálského
semináře P. Karl Schrammel nebo jeden z Klugerových nejlepších
žáků, hornobenešovský knihkupec a vydavatel Eduard Schlusche.
Byl dlouho sledován a kontrolován a jeho výroky jako „Je třeba
mnoho se modlit za činitele státu, aby jednali správně“ pak stačily
k tomu, aby byl dne 21. srpna roku 1944 ve 3 hodiny ráno gesta-

Během transportu však v důsledku předcházejícího věznění onemocněl tak těžce, že musel několik týdnů strávit ve vězeňské nemocnici v Liegniz (Legnica v dnešním polském Dolním Slezsku).
6. ledna 1945 byl pak dopraven do Dachau, kde dostal vězeňské
číslo 137 344. Brzy po převozu do Dachau, dříve však, než mohl
být přidělen na tamější nechvalně známé „kněžské oddělení“, 15.
ledna 1945 „na chorobu ledvin a srdeční infarkt“ zemřel. V Dachau se ještě setkal i se svým bruntálským kolegou a přítelem
P. Waltrem Hornym, kterého gestapo zatklo již v roce 1941. Jeden
z jeho bruntálských žáků, pozdější profesor dr. Johannes Hampel,
o něm v srpnu 1984 napsal: „Pater Kluger je v mé paměti jako
nad svíci rovný a nekompromisní člověk.“ Uvedl také, že poté, co
byl zpustošen bruntálský židovský hřbitov, se P. Kluger vyjádřil:
„…je to strašlivý zločin, který nám všem přinese neštěstí.“ A tak na
samém sklonku války, po více než půlročních útrapách, zahynul
v nacistickém koncentračním táboře statečný člověk, pocházející
z „čistě sudetoněmeckého“ prostředí Nových Těchanovic. I když
jeho rodným jazykem byla němčina, přesto český jazyk ovládal tak
dobře, že mu mohl vyučovat studenty bruntálského gymnázia. Ačkoli byl „sudetským Němcem“, vzdělání, výchova a rodinná tradice
jej zformovaly jednoznačně jako odpůrce nacistické ideologie.
Jeho rodiče se do Nových Těchanovic přistěhovali mezi lety 1870
a 1880 z jiné „sudetoněmecké“ obce, Norberčan u Města Libavé.
Svůj těchanovický statek č. 3 s výměrou polností a lesů cca 35 ha,
který koupili od rodiny Hohnheiserů, v první polovině 20. století
významně zvelebili a spolu s dvoupatrovou obytnou budovou
a velkou ovocnou zahradou přenechali svým 12 dětem. Tři z nich,
dvě sestry a bratr, zemřeli předčasně, v dětském věku. Bratr Franz,
který za druhé světové války musel narukovat do Wehrmachtu, se
již z východní fronty nevrátil. Eduard – Heribert byl duchovním
v Bruntále, další sestry se provdaly a na rodinném statku
hospodařil bratr Richard s manželkou Aloisií, rozenou Pollakovou,
z těchanovického statku č. 17. Rok 1945 zasadil rodině těžké rány.
V lednu, čtyři měsíce před koncem války, zahynul v nacistickém
koncentračním táboře v Dachau Richardův starší bratr Eduard
– P. Heribert. Z fronty přišla zpráva o smrti bratra Franze a dne
19. května 1945 byl vyhlášen dekret prezidenta republiky č. 5/1945
Sb., na jehož základě jim, stejně jako všem ostatním osobám,
které se po r. 1929 přihlásily k německé národnosti byl, jako osobám státně nespolehlivým, zabaven veškerý majetek. Bez ohledu
na jejich názory a postoje. Pak už jen v roce 1946 následoval vysidlovací transport. Richard Kluger zemřel v roce 1965 v německém
Berchtesgadenu. Po válce se už nikdo neptal, jaké bylo smýšlení
členů rodiny, nikoho nezajímaly statečné protinacistické postoje
jeho bratra P. Heriberta, který za ně neváhal položit život. A bohužel ani dnes o nich nikdo neví. V Nových Těchanovicích, ve Vítkově, ani jinde. A pořád máme tendenci házet všechny tzv. „sudetské Němce“ do jednoho pytle. Také proto bychom si měli podobné
historické skutečnosti připomínat, abychom se na minulost našich
zemí dokázali podívat objektivněji. I Klugerovo pamětní smuteční
oznámení mohlo být vydáno až po válce. Ale ne u nás, kde se narodil a žil, ale ve Vídni…
Petr Zahnaš
Literatura - Grulich, R., Sudetendeutsche Katoliken als Opfer des
Nazionalsozoalismus, Bamberg 1999.
Hanusch. J., Heimatgedenkbuch Gemeinde Neuzechsdorf u. Mohradorf, Bamberg 1986.
Matriky farnosti Nové Tĕchanovice /rodná a úmrtní/ ZA Opava.
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Ze života Střední školy ve Vítkově
Střední škola, Vítkov-Podhradí, p. o. úspěšně
zrealizovala odbornou stáž svých žáků v zahraničí
Rok 2014 byl rokem
velkých změn v principech předkládání
žádostí pro odborné stáže u Národní
agentury se sídlem v Praze. Došlo nejen ke změně v názvu programu „ERASMUS+“, ale nově ležela na všech subjektech především velká administrativní zátěž. Organizace, které se ucházely
se svými žádostmi o grant u Domu zahraniční spolupráce, který
nyní veškeré aktivity dříve spojené s programy Leonardo da Vinci,
Comenius, Grundtvig aj. koordinuje, tak musely prokázat opravdu
zdatnost nejen v tom, jaké projekty jsou schopny vymyslet, ale také
šlo o schopnost reagovat na náročné požadavky Evropské komise.
Jsme proto nesmírně rádi, že k finanční podpoře byla vybrána také
naše žádost s názvem „Jak to chutná u sousedů – exkurze (nejen)
do krajových specialit“, která byla připravena pro žáky oboru Kuchař-číšník. Jejím cílem bylo vyslat 12 žáků na 14 dní na Slovensko do odborné školy – Stredná odborná škola obchodu a služieb
Dolný Kubín - kde pak připravovali kulinářské krajové speciality
z oravské a slovenské národní kuchyně, zvěřinové pokrmy, obsluhovali hosty v místní restauraci a mimo jiné také reprezentovali
Českou republiku a samozřejmě svou školu. Stáž se konala v době
od 22. února do 7. března 2015.
Žákům byla poskytnuta finanční podpora na veškeré organizační
a pracovní náležitosti, které se stáží souvisely – příspěvek na dopravu, pojištění odpovídající charakteru pobytu, zajištění ubytování, celodenního stravování, pracovní oděv a v neposlední řadě
také zajištění materiálu, ze kterého byly pokrmy připravovány po
dohodě se slovenskou stranou.
Jejich výkony pak na praxi koordinovaly a hodnotily česká a slovenská učitelka odborného výcviku a po úspěšném absolvování
stáže jim bylo vydáno osvědčení s názvem EUROPASS Mobility,

TÝDEN
ČTENÍ

Stejně jako v loňském roce,
kdy to pro nás byla premiéra, tak i letos jsme se přidali
k celorepublikové akci s názvem Týden čtení aneb Čtení
sluší každému. A stejně jako
v loňském roce se nám snad
i tentokrát podařilo zhostit se
role kurýra čteného slova s úctou. Četlo se v cukrárně, četlo se v
knihovně, ale největší „nápor“ jsme zaznamenali v mateřské škole
v Husově ulici a v Domově Vítkov v Lidické ulici. A na tato dvě
místa bychom se chtěli i v příštích letech opět soustředit s úsilím
největším.
Do Domova Vítkov přišli dvakrát v týdnu přečítat žáci nižšího stupně, dvakrát v týdnu žáci vyššího stupně a každý den pak několik
dobrovolníků navštěvovalo seniory přímo u nich na pokoji, či na
přívětivých místech na sluníčku, která pro předčítající i posluchače
s láskou jim vlastní chystaly terapeutky.
Četlo se skupinkám i jednotlivcům – četli jednotlivci, ale i „rodinné
klany“, kdy se jedna výprava tří generací žen vypravila do Domova nejen s přáním potěšit jednorázovou četbou, ale i „adoptovat“
si mezi klienty domova někoho, ke komu se budou moci vracet
častěji. A nejstarší posluchačce pak bylo rovných 100 let a podle
předčítající bychom jí všichni mohli závidět bystrou hlavu.
Ve školkách to bylo s nadšením podobné, i když věková skladba
posluchačů se pohybovala v úplně jiné části životní cesty. Opakovaně přišly dětem číst dvě dobrovolnice z Vítkova, k nim se pak
v závěru týdne přidaly i čtyři babičky z Domova Vítkov. A setkání
napříč generacemi bylo opravdu úžasné.
Tak bychom tímto chtěli moc poděkovat všem, kteří se s námi do
projektu pustili – ZŠaG Vítkov, Domov Vítkov a Mateřská škola
v Husově ulici, žákům a HLAVNĚ všem dobrovolníkům!

který deklaruje délku a obsah stáže a je dokumentem, který by
mohl budoucím absolventům umožnit efektivnější a snazší vstup
na pracovní trh. Celková výše grantu, který byl pro tento projekt
schválen, činila 15.940 euro, přičemž většina administrativních
a finančních záležitostí ležela samozřejmě na bedrech vysílající
školy a jejich zaměstnanců. Za finanční podporu jsme tímto velmi
rádi, protože věříme, že je to aktivita, která může pomoci motivovat
naše žáky k většímu zájmu o svůj obor a která jim snad také může
pomoci sehnat pracovní místo po absolvování studia. Proto i na
rok příští chystáme v partnerství s toutéž organizací velmi zajímavý počin, který bude spočívat v odborné přípravě na barmanskou
činnost, a samozřejmě nebude chybět slovenská národní kuchyně.
Jaroslava Dokoupilová,
ředitelka školy

VÍTKOVSKÉ MAŽORETKY
Po půlročním trénování nastal pro naše mažoretky čas soutěží.
Před postupovými soutěžemi se děvčata se svým vystoupením
prezentovala ve dvou soutěžích nepostupových, a to 7. března
v Dolním Benešově a o týden později v Opavě. V kategorii baton
minikadet a v kategorii miniformace baton kadet si děvčata odvezla
z Exelent Cupu 2015 Dolní Benešov krásná čtvrtá místa a v kategorii baton kadet starší se děvčata umístila na výborném třetím
místě. V soutěži Opavská růže svůj úspěch zopakovala děvčata
v miniformaci baton kadet a v baton kadet starší dokonce děvčata
podala vynikající výkon, za který si odvezla zlatý pohár a medaile.
Všem děvčatům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů i v soutěžích postupových, z nichž první je čeká již 18. dubna v Dubňanech.
Marie Potočárová
vedoucí mažoretek
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Ing. Pavel Pavlík – narozený 1977 ve Vítkově, absolvent Gymnázia Vítkov, Vojenské akademie Brno, Dopravní fakulty Univerzity Pardubice, Squadron Officers School, Alabama (USA),
přeškolení na JAS39 Grippen (Švédsko), létané letouny: Z142,
L29 Delfín, L39 Albatros, L159 Alca, JAS39 Grippen, celkem
1750 letových hodin.

na vylomeniny z dětství, které jsem ve zdraví a se štěstím bez
šrámů přežil. A to, že bychom nemohli mít plomby v zubech, jsou
opravdu fámy.
Když tohle splňujete, tak důležité je samozřejmě vzdělání, resp.
vytrvalost v učení, cílevědomost. Kolikrát se člověk musí učit věci,
které ho nebaví. Musí ale zatnout zuby a vydržet. Co se v průběhu
leteckého výcviku projevilo jako zásadní, bylo to, jak kdo dokáže
zvládat létání. A tohle nikdy nevíte (pokud ovšem nelétáte v aeroklubu a nemáte nalétány desítky či stovky akrobatických hodin).
Tam se rozhodovalo, kdo bude stíhač, dopravák či vrtulníkář. Nebylo ani tak důležité, jaké máte studijní výsledky, praxe byla nad
tím.
Pocítil jsi někdy opravdový strach? Nemyslím ten nezbytný,
pramenící z pudu sebezáchovy.
V práci ne. Strach můžu mít o své blízké, o rodinu. Při létání to
není strach, ale respekt ke každému letu, každé situaci, která může
nastat. A na krizové situace se dobře připravujeme.

Obligátní, možná otravná otázka. Dokážeš si vybavit, kdy se
z prostého chlapeckého obdivu k typicky mužským hrdinům –
letec, námořník, polárník… - začala rodit vážná úvaha o volbě
na celý život?
Ta vážná úvaha se začala rodit v průběhu studia na gymnáziu.
Do té doby to byl opravdu jen sen a obdiv pro jejich „dobrodružný“
život. Nicméně, touha létat se v naší rodině vyskytovala odjakživa.
Již děda toužil stát se pilotem a otec také. Bohužel, v prvním případě do toho vstoupila 2. světová válka a u táty nešťastné poranění
oka.
Takže když jsem uvažoval o dalším studiu po gymnáziu, automaticky jsem zkusil Vojenskou akademii v Brně, obor letecký - pilotní.
Okresní vojenská správa mne vyslala na lékařská vyšetření a následně na příjímačky. A ono to vyšlo.
Sehrál někdo roli inspirátora v tvém rozhodování?
Jak jsem zmínil v předchozí odpovědi, máme to v genech. I když
nebyly možnosti létat v aeroklubech (všechny byly docela daleko
od Vítkova), s tátou jsme odjakživa obdivovali stíhačky a obecně
vojenské letectví. Takže nejvíce určitě táta.
Profese pilota má svá četná úskalí. Bylo těžké si tu svoji volbu
prosadit doma?
Nebylo. Rodiče mě podporovali a určitě si přáli, aby se mi sen splnil. U mámy to ale bylo trošku jiné. Myslím si, že ve skrytu duše
doufala, že se na pilota nedostanu. Přece jen má o své dítě strach
a představa, že její syn bude vojenským pilotem, v ní vzbuzovala
obavy. Pamatuji si, že když mi přišlo potvrzení o přijetí, tak to oplakala.
Tak atraktivní povolání vyžaduje řadu předpokladů. Asi je dokážeme většinou vyjmenovat. Ale co bys po letech zkušeností
zdůraznil? Co i tebe samotného třeba překvapilo či zaskočilo?
Co se ukázalo jako velmi důležité oproti očekáváním? V čem
ses třeba mýlil?
Základní a zásadní předpoklad je zdraví, jak fyzické tak i psychické. Člověk může být chytrý, vzdělaný, jazykově vybavený, sportovec, ale pokud není zdravý, tak má smůlu. Během příjímacích
vyšetření mohou totiž lékaři zjistit určité vady, o kterých sám adept
ani neví. Ruku v ruce se zdravím jde i štěstí. Kolikrát si vzpomenu

Práce pilota vyžaduje i dobrý vzdělanostní základ. Třeba náš
rozhovor čte nějaký školák… Mnohé naše danosti můžeme jen
stěží výrazně změnit. Studijní předpoklady jsou samozřejmě
nezbytné. Co považuješ v celé té škále školní přípravy za zásadní?
Zásadní je maturita. Tu musí ovšem zvládnout každý, kdo chce na
vysokou. Velmi důležité jsou cizí jazyky a sport. Měl jsem to štěstí,
že na gymnáziu ve Vítkově za mých studentských let působili rodilí
mluvčí, a tak jsem byl perfektně připraven na budoucí požadavky
armády. A sportovní všestrannost je dobrým předpokladem pro jakoukoliv práci. Když občas vidím děti a mladistvé, kteří neumějí ani
kotrmelec, tak je mi smutno.
Tvá práce vyžaduje maximální koncentraci. Jak se udržuješ
v dobré fyzické a psychické kondici?
Snažím se hledat si čas na sport, ale s rozrůstající se rodinou
a pracovními povinnostmi je to stále těžší. Vynikající relax je být
s manželkou a dětmi na chalupě na horách. Tam si vyčistím hlavu
manuální prací, či sportem.
Dokážeš vnímat ze svého kokpitu např. krásu večerní oblohy,
či temnou hladinu oceánu pod sebou?
Ano. Při přeletech, kdy se relativně nic neděje, si vychutnávám
všechno to, co vidím na zemi či nad sebou. Někdy je to jen chvilka
od vzletu do příletu do pracovního prostoru. Jindy i v řádech desítek minut, např. při přeletech na cvičení do ciziny nebo do mise.
V těchto chvílích cítím onu krásu pohybu člověka ve vzdušné hmotě. To o čem snili naši letečtí průkopníci před stovkou let.
Pohybuješ se v téměř výlučně mužském světě. Máš i úspěšné kolegyně-pilotky? Myslím, nejen u nás, ale i v rámci např.
NATO.
Ano, mám kolegyně pilotky v rámci armády ČR, ale i NATO. V AČR
jsou to celkem 3 ženy. Jedna létá na proudových letounech L159,
druhá je na vrtulnících Mi171(ta absolvovala misi v Afghanistánu),
třetí létá na dopravních letounech. V rámci NATO je to běžnější.
Několik pilotek, které létají na nadzvukových letounech, jsem potkal na cvičeních.
Jsi tak trochu světoběžník… Vracíš se rád domů? Že k rodině,
to je samozřejmé, ale mám na mysli naši zemi. Mohou být Češi
na něco hrdí? Občas švejkujeme, pak zase kňouráme, někdy
trpíme sebemrskačstvím…Jak to vidíš „z nadhledu“?
Domu se vracím vždy rád a žít po zbytek života jinde než v České
republice nechci. Češi rozhodně mají být na co hrdí. Například když
vidím, jakého uznání se naší práci v zahraničí dostává, a to máme
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schopný a inteligentní jedinec. Respektujeme se, kamarádíme se,
že bychom ale pravidelně jezdili spolu s rodinami na dovolenou,
to ne. Takže si troufám říct, že opravdová přátelství vznikají tam,
kde to není zatíženo pracovními vztahy. A já jsem šťastný, že partu
opravdových přátel mám právě ve Vítkově, z dob dětství a zejména
z lyžařského oddílu.
Vojenská historie se jen hemží hrdiny (ale i antihrdiny). Získal
si někdo tvůj obdiv a respekt?
Mými hrdiny jsou čeští piloti bojující za 2.světové války. Odešli od
rodin do Francie, Anglie, či Sovětského svazu. Tam bojovali, umírali, často prokazovali úžasné letecké umění. Pokud přežili, vrátili
se a v r.1948 nestačili utéct, tak se jim vlast odvděčila vězením,
dehonestací a někdy i smrtí. Úplné rehabilitace se po roce 1989
někteří ani nedožili. Mezi zmiňované hrdiny patří např. gen. František Peřina, gen. Františk Fajtl, gen. František Chábera (patron
a čestný velitel naší gripenové letky).
mnohem nižší finanční rozpočet, méně personálu apod. Řekl bych,
že Češi dokáží odvést spoustu poctivé práce v jakémkoliv oboru.
Bohužel máme v sobě méně sebevědomí než naši sousedi a neseme si takovou tu švejkovskou povahu. Více sebevědomí a hrdosti
by nám určitě prospělo.
A vracíváš se do svého rodného města?
Když jsem byl mladší a studoval, tak mě to táhlo do velkých měst.
Nicméně jsem si uvědomil, kde mám své kořeny, rodinu a přátele.
Takže nyní, i když je to tak jednou za 6 týdnů, jezdím do Vítkova
moc rád a těším se. Na rodiče, na rodinu mojí sestry, na přátele, na místa, kde jsem vyrůstal a na nahodilá setkání s kamarády
z dětství.
Vzájemná důvěra hraje v tvé profesi jistě důležitou roli. Určitě vznikají přátelství zpevněná např. krizovými situacemi. Ale
přetrvávají v tvém životě přátelství např. z dětských či studentských let?
Pro mne jsou přátelství z dětství ještě důležitější než ta, která vznikají na pracovišti. S kolegy v práci je to někdy jako s mnoha kohouty na jednom smetišti. Každý pilot je totiž individualita, prostě velice

Máš na svém kontě četné profesní úspěchy. Které ty sám považuješ za klíčové? Které tě např. tzv. posunuly v kariéře.
Necítím, že bych měl četné profesní úspěchy. Párkrát se mi zadařilo v soutěži letecké navigace v rámci vojenského leteckého pětiboje, ale to byl sport a můj soutěživý duch. Možná mě to zviditelnilo,
ale profesně neposunulo. Na co jsem ale hrdý a co si myslím, že
mě posunulo a umožnilo dostat se až na gripena, byla možnost
absolvovat měsíční letový kurz Tactical Leadership, tedy program
pro budoucí velitele leteckých operací. Díky dobré angličtině a zkušenostem z létání na L159 jsem si to užíval a jako houba nasával
zkušenosti kolegů z NATO.
Malá rekapitulace – co ti tvá práce dala a co vzala?
Mám skvělou práci, splnil se mi dětský sen, mám možnost celoživotně se vzdělávat, cestovat, poznávat zahraničí. Dala mi mnoho
pozitivních, ovšem i negativních zkušeností. Naučila mě být hrdý
na šikovné české lidi, zvýšila mi sebevědomí.
Vzala mi částečně svobodu. To ale musí každý, kdo chce sloužit
v armádě, pochopit a akceptovat.
Marie Mikulíková

LÁKALI JSME NA VÍTKOVSKO

Již osmnáctým rokem se konala ve dnech 6. – 8. března na výstavišti Černá louka v Ostravě výstava cestovního ruchu Dovolená a Region, Lázeňství. Město Vítkov zde v rámci propagace turistické oblasti Vítkovska prezentovalo turistické cíle a služby cestovního ruchu
na Vítkovsku.
Výstavy se zúčastnilo celkem 113 vystavovatelů z pěti zemí, kteří společně vystavovali na celkové ploše 2618 m2. Výstavu navštívilo 10
223 zájemců o cestovní ruch, ať už z řad odborníků nebo zájemců o cestování. V závěru roku vydalo město nové propagační materiály
a pořídilo dva roll-upy, na které se podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a které na výstavě poprvé představilo.
Největší zájem byl o nabídku zaměřenou na turistiku a cykloturistiku.
Z cílových míst nejvíce lákala nabídka určená především pro rodiny s dětmi, turisty a cykloturisty, tedy Davidův mlýn a Františkův Dvůr,
dospělé pak naučná stezka Dědictví břidlice v Zálužném a léty ověřená klasika – Vikštejn a malebné údolí řeky Moravice. Vzhledem
ke stále vysokému zájmu o prohlídku naučné stezky připravuje město Vítkov ve spolupráci s občanským sdružením Zálužné od května
tohoto roku rozšíření otevírací doby v imagináriu v Mokřinkách (výchozí místo naučné stezky).

Nabízíme

PRONÁJEM
NEBYTOVÉHO
PROSTORU

(bývalá večerka) na Budišovské ulici 495
Velikost prostoru 117 m2
Informace je možno získat na tel. č.
604 319 002
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Základní škola a gymnázium

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ
VĚDECKÁ KONFERENCE
20. března se na Základní škole a gymnáziu Vítkov uskutečnil díky
projektu „Napříč krajem s mládeží“ financovaného z programu
„Mládež v akci“ Evropské unie a prostředků Moravskoslezského
kraje miniprojekt „Mezinárodní studentská vědecká konference“,
určený především žákům gymnázia ve Vítkově a partnerského
Gymnázia J. B. Magina ve Vrbovém na Slovensku.
Během konference měli žáci obou škol možnost prezentovat svým
spolužákům práce z nejrůznějších soutěží, vést vzájemnou diskusi
nad jednotlivými tématy a získat zkušenosti, rozšířit si vědomosti
o studiu i kvalitách studentských prací z mezinárodního hlediska.
Součástí programu bylo i několik doprovodných aktivit - zapojení
do Ponožkového dne na podporu lidí s Downovým syndromem,

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS POKRAČUJE

Začátkem února se na naší škole konala poutavá přednáška absolventa vítkovského gymnázia pana Doc. Mgr. et Mgr. Josefa Bryji,
Ph.D. pod názvem Molekulární ekologie obratlovců. Josef Bryja
působí jako vedoucí pracovník Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a vyučující odborných předmětů na Přírodovědecké
fakultě MU v Brně. Je hlavním organizátorem největší česko-slovenské zoologické konference Zoologické dny. Pravidelně publikuje v celé řadě prestižních odborných časopisů, např. Anim Cons,
Heredity, Immunogenetics. Žáci měli možnost dozvědět se o nejnovějších výzkumech Ústavu biologie obratlovců ve východní Africe. Josef Bryja se zaměřuje na nejpočetnější řád savců - hlodavce.
Studuje jejich genom, rozšíření v průběhu geologických období
a mikroorganismy, které u nich způsobují řadu závažných onemocnění a jsou přenosné i na člověka. Zpestřením bylo promítání populárně-naučného filmu , který přední český zoolog spolu se svým
vědeckým týmem připravil pro Českou televizi a následná beseda,
kde se žáci dozvěděli mnoho praktických informací o cestování
po Africe, typech očkování, která je třeba před cestou absolvovat,
a rituálech domorodých kmenů. Věřím, že tato přednáška motivovala naše žáky k tolik potřebnému studiu přírodních věd.
Milena Mačáková

pozorování zatmění Slunce, návštěva „Imaginária břidlice“ a naučné stezky „Dědictví břidlice“ v Mokřinkách-Zálužném, Slezského
zemského muzea v Opavě, nebo třeba prohlídka výstavy „Příběh
Jana Zajíce“, zapůjčené naší škole sdružením PANT, o.s.
Celý projekt by se neuskutečnil bez plného nasazení několika studentů septimy, podpory vedení školy, klubu rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov a také několika sponzorů, mezi něž patří firmy
„Jaroslav Kostera, J. K. Food s.r.o.“, „Cukrárnička Lukáš Mareth“,
„La Boheme Cafe“ a „ČEZ, s.r.o.“. Všem patří naše poděkování.
Věříme, že se účastníkům konference líbila a že se v budoucnu
uskuteční podobná akce, která pomůže našim studentům i učitelům načerpat další zkušenosti a inspiraci.
Veronika Holá (septima) a Miroslav Bučánek
za realizační tým

PROJEKT EDISON PODRUHÉ VE VÍTKOVĚ

Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity.
Network.
Edison je vzdělávací projekt mezinárodní studentské organizace
AIESEC, který spojuje mladé studenty a podporuje je v objevování
a pochopení cizích kultur a zemí. Jak to vypadá v realitě? Určitý
počet vysokoškolsky vzdělaných studentů (nejčastěji pět až osm)
z různých koutů světa přijede do České republiky a zde stráví šest
týdnů na základních nebo středních školách. Tam prostřednictvím
prezentací, her a dalších aktivit představují svoji zemi. Děti tedy
mají možnost si o světě udělat vlastní obrázek, aniž by musely
cestovat. Společným jazykem je angličtina. V letošním roce jsme
přivítali v prvním březnovém týdnu studenty z Japonska, Brazílie,
Číny a Indonésie. Pestrá směsice zemí, o kterých stojí za to se
dozvědět něco více, než je uvedeno v učebnicích zeměpisu.
Proč se stážisté účastní projektu? Je to komunikace s lidmi, cestování, poznávání jiných kultur, ale také motivace ke studiu a vzdělání. Věříme, že budou motivací i pro naše žáky a studenty.
Na závěr mi dovolte poděkovat rodinám našich žáků Ester Novákové, Kristiny Solařové, Petry Švecové a Viktorie Procházkové za
vstřícnost a ochotu spojenou s ubytováním stážistek.
Blanka Váňová
ředitelka školy
RECITAČNÍ SOUTĚŽ
6. března se v Loutkovém divadle v Opavě uskutečnilo okresní kolo
recitační soutěže, kde naši školu reprezentovaly tři žákyně. Velkou radost nám udělala Magdalena Jakubíková ze sekundy, která
s básní Daniely Fischerové „Ukolébavka“ obsadila v obrovské konkurenci skvělé druhé místo a postupuje do kola krajského.

PUTOVNÍ VÝSTAVY VE ŠKOLE
ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE VE FRANCII
Na přelomu února a března měli žáci Základní školy a gymnázia
ve Vítkově možnost zhlédnout výstavu Československé legie ve
Francii, kterou škole zapůjčila Československá obec legionářská.

DUBEN 2015

Školst ví

Měli tak jedinečnou možnost se pomocí čtyřiceti panelů seznámit
se vznikem roty „Nazdar“, s krajanskými organizacemi ve Francii,
působením Čechoslováků v cizinecké legii, návratem legionářů do
osvobozené vlasti aj. Výstava vznikla v souvislosti s nastávajícími
oslavami 100. výročí založení Československa jako připomínka
zásadní historické zásluhy československých legionářů. Na její přípravě se kromě zmíněné Československé obce legionářské podílelo také Ministerstvo obrany ČR, Vojenský historický ústav Praha
a Vojenský ústřední archiv Praha.
Všem, kteří se podíleli na tvorbě výstavy, ale i zapůjčení, bychom
tímto chtěli vyjádřit poděkování, neboť její obsah doplnil mozaiku
historických vědomostí získaných v hodinách dějepisu.
„PŘÍBĚH JANA ZAJÍCE“
Ve dnech 16. - 29. března měla naše škola možnost hostit ve svých
prostorách putovní výstavu „Příběh Jana Zajíce“, věnovanou vítkovskému rodákovi, který 25. února 1969 položil život na protest
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proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Na dvanácti panelech se žáci a studenti školy mohli seznámit s životními
osudy Jana Zajíce, jeho rodiny i obyvatel Československa v době
konce Pražského jara a nástupu normalizace. Zjistili, že kromě
dvou známých Janů, kteří se upálili, aby vyburcovali veřejnost proti
nastupujícímu bezpráví, existovalo několik dalších osobností u nás
i v zahraničí, které byly ochotny vzít si život, aby tímto protestem
zvrátily nástup zbabělosti, kolaborantství a politické apatie. Výstava jim také pomohla uvědomit si, že řadu lidí tento dramatický čin
oslovil natolik, že se nedali zlomit a v dalších desetiletích statečně
vzdorovali totalitě.
Kromě výstavy žáci a studenti zhlédli dokument „Sami proti zlu: Jan
Zajíc - pochodeň č. 2“, byli seznámeni s dobou přelomu 60. a 70.
let 20. století pomocí několika prezentací, vyplňovali pracovní listy
a vedli se svými pedagogy k danému tématu zajímavé diskuse.
Miroslav Bučánek

Základní škola na náměstí Jana Zajíce
5. března proběhlo na naší škole okresní a oblastní kolo velké výtvarné a pěvecké soutěže žáků základních i základních škol praktických či speciálních, popřípadě odpovídajících ročníků gymnázia.
Výtvarná část bývá již tradičně tematicky zaměřená na nejrůznější
významné události. Rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem
světla a světelných zdrojů, a tak se v letošním ročníku museli mladí
výtvarníci poprat s tímto technickým tématem. Soutěžící byli podle
věku rozdělení do tří kategorií.
Nejmladší dostali za úkol nakreslit „Co se děje v žárovce“ a vypořádali se s tím báječně. Mohli jsme vidět obrázek kouzelníka,
jemuž k rozsvícení žárovky postačí zaklínadlo, nebo naopak partu
trpaslíků, kteří pracují jako světelný tým.
Starší děti měly vyjádřit, „Jak vypadají věci ve světle a ve tmě“.
Některá dílka by klidně mohla posloužit jako ilustrace do učebnic
fyziky, resp. optiky.
Nejzkušenější výtvarníci si pohráli s tématem „Rozsviťme si Česko“ a také jejich pojetí bylo přinejmenším zajímavé. Potěšilo nás,
že v dnešní přetechnizované, moderní a uspěchané době mnoho
dětí „rozsvěcelo“ svět dobrotou a láskou.
Všechny soutěžní práce si můžete prohlédnout na výstavce ve vestibulu Komerční banky, kde najdete i celkovou výsledkovou listinu.
Výkony zpěváků i výtvarníků hodnotila čtyřčlenná komise, složená
z odborníků i zástupců veřejnosti. Členy hodnotící komise se pro
letošní ročník stali p. Lenka Hrnčířová, p. Dobromila Putková, Jiřina Chudiová a p. Jaroslav Bureš. Soutěže se zúčastnilo téměř 90
dětí z 10 různých škol (Vítkov, Hlučín, Odry, Březová, Opava, Velké
Heraltice, Budišov a Větřkovice), a tak jejich práce byla opravdu
nesnadná.

Poděkování patří všem, bez nichž by soutěž nemohla být realizována – pedagogům, kteří připravovali a přivezli soutěžící, organizátorům, asistentkám, které vedou taneční kroužky na naší škole
a našim malým tanečnicím i hudební skupině Lion za doprovod
soutěžících a hudební produkci během přestávek.
Nesmíme zapomenout ani na sponzory, díky kterým se nám podařilo nejen vykouzlit příjemné prostředí a pohodu během soutěže,
ale také úsměvy na tvářích dětí, oceněných porotou za dobré výsledky. Vzhledem k tomu, že kategorií v soutěžích bylo celkem 13
a v každé z nich se udílela první tři místa, tak cen pro vítěze bylo
potřeba opravdu hodně. Putovaly s oceněnými žáky do nejrůznějších škol po celém regionu. Všem sponzorům ještě jedenkrát moc
děkujeme.

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ
ROK 2015 / 2016
Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2015/2016 proběhne 4. května od 8,00 do 15,30 hod. V průběhu dubna si
mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých mateřských školách
„Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“, nebo si žádost stáhnout z webových stránek www.vitkovms.cz. Na zadní straně
přihlášky je nutno doplnit razítko dětského lékaře. Vyplněnou
žádost donesou rodiče do jednotlivých mateřských škol v době
zápisu, tj. 4.5.2015.
26. května v 15,30 hod. proběhne v MŠ Husova informativní
schůzka s rodiči dětí, které budou přijaty do MŠ Husova, a 27.
května rovněž v 15,30 hod. proběhne schůzka v MŠ Opavská.
Pro adaptaci nově přijatých dětí budou určeny adaptační
hodiny v těchto termínech: 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6.
v době od 15.30 do 16.30 hod. (za doprovodu rodičů se budou
děti seznamovat s prostředím mateřské školy - vezměte dětem
přezůvky).
Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Radkov a MŠ
Čermná se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami
v jednotlivých školách.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ

Nabízíme

LETNÍ PNEUMATIKY
za akční ceny!
http://www.stepan-hutnik.cz

Štěpán Hutník s.r.o. Budišovská 908, Vítkov,
tel. 602 748 782, 721 177 177
Tel: 602 748 782 - Fax: 556 301 301 - Email: hutnikstepan@email.cz

Najdete nás také na Facebooku (www.facebook.com/stepanhutnik)
Vstoupili jsme do evropské pneuservisní sítě VIANOR. Vianor v roce 2008 vstoupila na území ČR. Jedná se o servisní
koncept, který je dnes největším řetězcem prodejen pneumatik v severských zemích a v Rusku. Své provozovny má také v USA,
Švýcarsku a nově také ve státech střední Evropy. Servisní síť Vianor patří přednímu finskému výrobci pneumatik – společnosti Nokian
Tyres.
pneu

cena s DPH

pneu 155/70 R 13 75T Brilantis 2 Barum

782 Kč

pneu 165/70 R 13 79 T Brilantis 2 Barum

830 Kč

pneu 165/70 R 13 Atracta 79T Lassa

894 Kč

pneu 165/70 R 13 i3 79T Nokian

899 Kč

pneu 165/70 R 13 Perfekta 79T Sava

812 Kč

pneu 165/70 R 14 81T i3 Nokian

1 127 Kč

pneu 165/70 R 14 TL Brilantis 2 81T Barum

901 Kč

pneu 165/70 R 14 81T Greenways Lassa

986 Kč

pneu 165/70 R 14 81T MP 16 Stella 2 Matador

927 Kč

pneu 165/70 R 14 P1 Cinturato 81T Pirelli
pneu 165/70 R 14 Perfecta 81T Sava
pneu 175/65 R 14 82T Brilantis 2 Barum

1 383 Kč
911 Kč
898 Kč

pneu 175/65 R 14 Greenways 82H Lassa

1 014 Kč

pneu 175/65 R 14 Line 82T Nokian

1 106 Kč

pneu 175/70 R 14 i3 84T Nokian

1 231 Kč

pneu 185/60 R 14 82H Brilantis 2 Barum

1 001 Kč

pneu 185/60 R 14 K425 82T Hankook

1 091 Kč

pneu 185/60 R 14 82H Greenways Lassa

1 037 Kč

pneu 185/60 R 14 Line 82H Nokian

1 183 Kč

pneu 185/60 R 14 Perfecta 82T Sava

1 286 Kč

pneu 185/60 R 15 Intensa HP 84H Sava

1 260 Kč

pneu 185/65 R 14 i3 86T Nokian

1 175 Kč

pneu 185/65 R 14 Greenways 86H Lassa

1 490 Kč

pneu 205/55 R 16 91V ContiPrem.Contact 5 Continental

2 104 Kč

pneu 205/55 R 16 Impetus Revo+ 91V Lassa

1 519 Kč

pneu 205/55 R 16 Intensa HP 91H Sava

1 450 Kč

pneu 205/55 R 16 K 115 91H FR Hankook

1 531 Kč

pneu 205/60 R 16 Line 92H Nokian

2 045 Kč

pneu 225/45 R 17 K 115 91V Hankook

2 186 Kč

pneu 225/45 R 17 zLine 94Y XL Nokian

2 246 Kč

pneu 225/50 R 17 zLine 98Y XL Nokian

3 079 Kč

pneu 225/55 R 17 Z Line 101Y XL Nokian

3 038 Kč

pneu 165/80 R 13 C RA08 94/92P Hankook

1 564 Kč

pneu 195/80 R 14 C Vantra LT 106/104R Hankook

2 022 Kč

pneu 195/70 R 15C cLine Van 104S Nokian

1 843 Kč

pneu 205/65 R 16C 107T cLine Van Nokian

2 703 Kč

pneu 235/65 R 16C cLine Cargo 121R Nokian

3 275 Kč

Ceny platné do vyprodání zásob.
Dále naše firma nabízí certifikované a testované pneu
značky LASSA a k tomu financování.

947 Kč

pneu 185/60 R 15 Greenways 84H Lassa

pneu 185/65 R 14 86T Brilantis 2 Barum

pneu 205/55 R 16 91V Bravuris 3HM Barum

966 Kč
1 101 Kč

pneu 185/65 R 14 Perfecta 86T Sava

1 029 Kč

pneu 185/65 R 15 Greenways 88H Lassa

1 229 Kč

pneu 185/65 R 15 i3 88T Nokian

1 298 Kč

pneu 185/65 R 15 Perfekta 88T Sava

1 127 Kč

pneu 195/55 R 15 85H Bravuris 3 HM Barum

1 500 Kč

pneu 195/55 R 15 Impetus Revo+ 85V Lassa

1 465 Kč

pneu 195/55 R 15 Line 85H Nokian

1 770 Kč

pneu 195/65 R 15 Line 91T Nokian

1 263 Kč

pneu 195/65 R 15 91H Brilantis2 Barum

1 160 Kč

pneu 195/65 R 15 91H Impetus Revo+ Lassa

1 158 Kč

pneu 195/65 R 15 Intensa HP 91H Sava

1 126 Kč

pneu 195/65 R 15 K425 91T Hankook

1 239 Kč

pneu 195/65 R 15 SP BluResponse Dunlop

1 354 Kč

pneu 205/55 R 16 91V Line Nokian

1 563 Kč

pneu 205/55 R 16 91H Impetus Revo+ Lassa

1 613 Kč

ESSOX SPLÁTKY PRO VŠECHNA PNEU

Výhodné financování nových pneu na splátky pro naše zákazníky.
Například:
Cena 4 pneu včetně přezutí:
5700 Kč
Přímá platba 7%
399 Kč
Počet měsíčních splátek:
10
Měsíční splátka:
570 Kč
Celou sadu zákazník v 10 splátkách přeplatí v tomto případě
pouze o 399 Kč. VŠE VYŘÍDÍME JEDNODUŠE A RYCHLE PO
TELEFONU NEBO ON-LINE, PLATÍ PRO VŠECHNY ROZMĚRY
PNEU LASSA. ZÁRUKA NA POŠKOZENÍ 12 MĚSÍCŮ ZDARMA.

Více informací
o soutěži naleznete na
www.stepan-hutnik.cz

TURNAJ V BADMINTONU

7. března proběhl v prostorách sokolovny badmintonový turnaj smíšených dvojic, jenž se konal jako další akce v rámci projektu 90 let
organizovaného sportu, který by měl v tomto roce občanům našeho města umožnit větší vyžití v různých sportovních odvětvích. Hladký
průběh turnaje byl možný i díky dobrým podmínkám, které vytvořilo Středisko volného času Vítkov, a to zejména správce sokolovny
p. Michal Matuška. Věcné ceny pro vítěze poskytla firma SEVEN SPORT, s.r.o. Jako pořadatel turnaje i jako předseda TJ Vítkov bych tak
chtěl poděkovat oběma subjektům za podporu. Za osobní účast na turnaji bych rád poděkoval ředitelce SVČ p.Medunové a p.Sonnkové
jako zástupkyni firmy SEVEN SPORT, s.r.o. a oběma jako zastupitelkám města.
Konečný výsledek turnaje nemusí být pro znalce badmintonu ve Vítkově velkým překvapením. První místo se ziskem 35 bodů (ze 48
možných) získala dvojice Michal Drimaj a Veronika Jurečková. Jejich vítězství bylo však opravdu jen „o prsa“, protože dvojice na druhém
místě, Radim a Jiřka Staňkovi, měli také
35 bodů, a tak o vítězství rozhodoval vzájemný zápas. Třetí místo pak obsadili ze
ziskem 28 bodů Pavel a Lenka Kořenkovi.
Ukazuje se ovšem, že podmínky pro tento
krásný a dynamický sport, který v poslední
době zažívá určitý boom, nejsou u nás ve
městě zcela optimální a je stále co zlepšovat.
Doufám, že se účastníkům a divákům turnaj líbil a všichni se dobře bavili. Za sebe
mohu prozradit, že již pracuji na přípravě
dalšího turnaje.
Václav Vašátko
předseda TJ Vítkov a organizátor
turnaje

SSROHêQRVW5GORGTƃGZ

OptimitVURVHVÊGOHP
Y}2GU¾FKMHVRXê¾VWÊQDGQ¾URGQÊKR
NRQFHUQX5'/2'4+6#)*QNFKPI
RGURNXDSDWįÊPH]LSįHGQÊ
VYøWRYÆYÚUREFHSU\{RYÚFKKDGLF
9]KOHGHPNG\QDPLFHUR]YRMH
VSROHêQRVWLMH]ÊVN¾Y¾QÊPRWLYRYDQÚFKRGERUQø]GDWQÚFK
D}ƃH[LELOQÊFK]DPøVWQDQFŃ
MHGQRX]}KODYQÊFKSULRULW
VSROHêQRVWL

5GORGTƃGZ1RVKOKVUTQJNGF½

YYYUGORGTƃGZEQO

5641,0©+0m'0¹4;
&158¥*124#%180©*16¹/7
2QzCFCXM[PCMCPFKF½VC
• 9kY]GøO¾QÊRERUVWURMQÊSRSįPDWHUL¾ORYÆLQ{HQÚUVWYÊ
s ]QDORVW$-DNWLYQø
s SUD[HYREODVWLįÊ]HQÊSURMHNWŃ]DPøįHQÚFKQDVWURMQÊ×GU{EX
s 3&X{LYDWHOVN¾]QDORVW YÚKRGRXQDGSUŃPøU
s ]QDORVWNUHVOÊFÊKRVRIWZDUXYÚKRGRX
s VDPRVWDWQRVWD]RGSRYøGQRVWWYŃUêÊP\xOHQÊ
s VFKRSQRVWWÚPRYÆVSROXSU¾FH]NXxHQRVWLWHDPOHDGHUDYÚKRGRX
s êDVRY¾DPRELOQÊƃH[LELOLWDSįLVSROXSU¾FLQDPH]LQ¾URGQÊFKSURMHNWHFKNRQFHUQX6HPSHULW
n,92723,6=$6ª/(-7(1$.217$.7
+PI/QPKMC5QNPKEM½SHUVRQ¾OQÊPDQD{HUND
HPDLOOQPKMCUQNPKEMC"UGORGTKVITQWREQO

&÷.0©-;)7/4'05-¥8¹41$;
8|0'2Į'64m+6¥/24181<7
2QzCFCXM[PCMCPFKF½VC
• Y\XêHQYHVWURMQÊPRERUXYÚKRGRX
• ]GUDYRWQø]SŃVRELOÚSURSU¾FLYJXP¾UHQVNÆYÚUREø
• VFKRSHQGRMÊ{GøQÊQDQHSįHWU{LWÚSURYR]




262%1ª32+2925<.$n'ºé7957(.1$3(5621/1ª0
·79$589'2%÷RGGRKRGLQ
0CFøzFC5CFKNQX½SHUVRQDOLVWNDWHO

 HPDLOPCFG\FCUCFKNQXC"UGORGTKVITQWREQO
5'/2'4(.':126+/+6UTQ
9ÊWNRYVN¾2GU\

KWWSZZZVHPSHUƃH[FRPHQ
K\GUDXOLFKRVHVFRQWDFWVHXURSHVHPSHUƃH[RSWLPLW

ZZZVHPSHULWJURXSFRP

STRANA 19

Volný č as

DUBEN 2015

ŽENY V RINGU
TJ Sokol Klokočov pořádal 7. března I. ročník mezinárodního turnaje „Women a elév“. Rozsah akce se dal už na začátku odhadnout podle množství aut na všech přístupových cestách k sokolovně. Soutěž začala v 11 hodin ukázkou boxu chlapců ve věku
5 až 9 let pod vedením Ivana Deszkáše. Na první pohled to bylo
pro nás ženy, které nerady vidí, když se někdo bije, roztomilé. Tak
jsme si myslely, že takto to bude probíhat i u dalších zápasů, vždyť
do ringu po schůdcích vstupovaly ženy. V ringu se pak začala ve
dvojicích střídat děvčata váhové kategorie mezi 32 až 64 kg. S přibývající váhou se stupňoval souboj, který se nám laickým pozorovatelkám už tak roztomilým nezdál. Děvčata se navzájem vůbec
nešetřila, ale po skončeném souboji se objala a bylo vidět, že mimo
ring jsou i kamarádkami.
Jelikož to byla mezinárodní soutěž, tak v ringu bojovaly také ženy
ze Slovenska a Polska. Jednotlivé zápasy soudcovali český mezinárodní rozhodčí Antonín Gašpar a polský Henrik Wilk. O děvčata
střídavě pečovali trenéři Jiří Kotiba, Roman Nevrla a Pavel Duda.
Slovenské reprezentantky doprovázel trenér Svetoslav Tododorov
a polské boxerky koučoval pan Andrzej Filipek. Zápasy vždy probíhaly 4 krát po 2 minutách a zúčastnilo se jich deset Češek, osm
závodnic z Polska a stejný počet ze Slovenska.
Když jsem se děvčat ptala, proč si takový sport vybrala a zda je
baví, zírala na mne, co že to mám za otázky. Berou tento sport jako
každý jiný a je opravdu úžasné sledovat, jaká křehká stvoření se
vyloupnou, když si při vyhlašování vítězů sundají helmy.
O akci je již dnes velký zájem ze strany moravskoslezského svazu,

takže už je domluven termín na příští rok. Pro Petra Hlavnu, který
sám roky tento sport provozoval, je to další výzva, aby Klokočov
opět obstál.
Naše poděkování patří realizačnímu týmu a samozřejmě sponzorům panu Ivu Dvořákovi z firmy BAIL, Miroslavu Špálkovi ze společnosti Unimetal Engineering a městu Vítkov za finanční příspěvky, bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit.
Za TJ Sokol Klokočov Šárka Petrtýlová

PODĚKOVÁNÍ
TJ Vítkov děkuje všem sponzorům, kteří přispěli věcným nebo
peněžním darem do tomboly na již tradiční ples sportovců, který
se konal 13. března 2015.
Pan Stanislav Brožek děkuje rodině Grečnárových z Pohradí
za pomoc při záchraně zraněné labutě v lokalitě u malé hrázky
v Podhradí.

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 4.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

2. – 3. 4.

VELIKONOČNÍ POBYT SVČ S VÝLETEM DO
ZOO A DO MUZEA HRAČEK
Cena: 260 Kč. Nástup: 7:00 – 8:30 ve čtvrtek
2. 4., ukončení: 15:00 – 15:30 v pátek 3. 4.
Navštívíme unikátní Muzeum hraček, jarní
ZOO v Ostravě a vyrobíme si pletené košíčky,
ozdobíme velikonoční vajíčka a budeme hledat
ztracená čokoládová vajíčka. S sebou:
jídlo a pití na čtvrtek (čtvrteční večeře a páteční
jídlo bude zajištěno), spacák, pyžamo,

přezůvky. Kontakt: Chudiová Jiřina,
e-mail svc.chudiova@gmail.com nebo na tel.
731 950 636, 732 607 373, 553 038 200.
5. 4.

JARNÍ KONCERT SPS KOMENSKÝ
V KAMENCE

7. 4.
16.30 hod.

JIŽNÍ GRUZIE, VÝCHODNÍ TURECKO,
ARMÉNIE, NÁHORNÍ KARABACH
Cestopisná přednáška v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ.
O svých zážitcích budou vyprávět Jaroslava a
Luděk Hadámkovi. Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov
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KALENDÁŘ AKCÍ
11. 4.

KARATE SOUSTŘEDĚNÍ
Víkendové soustředění dětí z kroužků Karate
I. a II (SVČ Vítkov). Děti se naučí novým
technikám a upevní již získané dovednosti v
předpřípravě na páskování.

13. 4.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov pořádá pro děti závody na naší
autodráze. Přijďte si k nám zajezdit a
vyzkoušet, jak se na autodráze jezdí.
Vstupné je dobrovolné.

14. 4.
16.30 hod.

BAREVNÉ KOUZLO ZAHRADY
Přednáška Dáši Remešové v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

17. 4.

SLACKLINE NA ZAHRADĚ SVČ
Přijďte si vyzkoušet slackline na zahradu SVČ.
A co že to ten slackline vůbec je? Je to
balancování nebo chození po laně, které je
napnuté mezi dvěma stromy. Za špatného
počasí slackline neprovozujeme.

18. 4.

18. - 19. 4.

UKLIĎME ČESKO!
Více informací na straně 7, na www.vitkov.info
nebo na Facebooku města Vítkova
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA LOVECKÝCH
TROFEJÍ ULOVENÝCH V ROCE 2014
Červený zámek v Hradci nad Moravicí
Otevřeno: SO 8.00 - 17.00, NE 8.00 - 12.00

zájemce, aby se přihlásili dopředu ohledně
zajištění pomůcek (tel: 553 038 200, mob:
732 607 373). Akce proběhne ve SVČ. Cena:
150 Kč (v ceně je zahrnutý veškerý materiál)
28. 4.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
SVČ Vítkov ve spolupráci s TJ Vítkov a
městem Vítkov u příležitosti 90 let sportu ve
Vítkově pořádá pro děvčata i chlapce turnaj
ve stolním tenisu. Registrace od 15.30 v
sokolovně. S sebou sportovní obuv, svou
pálku (pokud nemáte, půjčíme).

3. 5.
15.00 hod.

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ NA
ZAHRADĚ SVČ VÍTKOV
Zveme všechny kluky a holčičky na slet
čarodějnic. Určitě doma najdete nějaký vhodný
čarodějnický kostým a přijdete si k nám zahrát
a zasoutěžit. Uděláme si táborák, přineste si s
sebou špekáček a chleba.

8. 5.

HURÁ NA VÍTKOVSKOU PADESÁTKU
Město Vítkov připravilo trasy od 7 do 50 km.

14. 5.

MICHAL VIEWEGH
Městská knihovna ve Vítkově

16. 5.

SVÁTKY PÍSNÍ
Vystoupení SPS Komenský v Odrách

29.5.

NOC KOSTELŮ
Vystoupení SPS Komenský ve Vítkově

31. 5.

DĚTSKÝ DEN VE SPORTOVNÍM AREÁLU

24. 4.
17:00 hod.

SLACKLINE V PARKU
Přijďte si vyzkoušet slackline do velkého parku
za kostelem. Za špatného počasí slackline
neprovozujeme.

6. 6.

JUBILEJNÍ X. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ
A PSŮ BEZ PP
Více informací na: www.zkovitkov.estranky.cz/
nebo v IC Vítkov. Těšíme se na Vás.

23. 4.
15.00 hod.

TURNAJ O POHÁR SVČ VÍTKOV PRO
NEJMENŠÍ FOTBALISTY
SVČ Vítkov pořádá pro nejmenší chlapce i
děvčata turnaj v malé kopané. Hrajeme 4 + 1.
Začínáme na hřišti SVČ. S sebou sportovní
oděv a obuv.

6. 6.

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2015
Více informací na www.vitkov.info nebo na
Facebooku města Vítkova

13. 6.

AKADEMIE SVČ VÍTKOV

9. 8. - 15. 8.

LETNÍ TÁBOR S VÝUKOU SEBEOBRANY
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá pro děti
od 7 let tábor na turistické základně v
Kamence u Oder. Cena: 2 050 Kč.
Přihlášky na tel. 608 444 722 nebo e-mailem:
dr.vanasek@seznam.cz

28. 4.
16.00 hod.

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

ENKAUSTIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY
SVČ pořádá tuto akci pro všechny zájemce,
kteří se chtějí s enkaustikou seznámit. Jde
o nanášení vosku na horkou žehličku, čímž
vzniknou zajímavé abstraktní obrázky. Prosíme

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
600 ks
4 / 2015
2. dubna 2015
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 20.. dubna 2015 v 9: 00 ho d in

