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Aktuální informace o připravovaných akcích
Na stránkách zpravodaje vám pravidelně přinášíme zprávy
o tom, jaké dotace získalo naše město nebo naše příspěvkové organizace. Je to nejenom proto, že poskytovatelé dotací
požadují tzv. publicitu, tedy povinné zveřejňování informací,
ale hlavně vás chceme informovat o aktivitách, které přináší
prospěch městu a jeho občanům.

od nemocnice kolem vodojemu až do Prostředního Dvora. Je
v průměru široký 4 m, takže je možné na něm vysadit jednu řadu
stromů a vytvořit tak prostor pro pěší a cyklisty, aby se tam mohli
bezpečně pohybovat. Alej bude vysázena ještě v letošním roce.
Odhadované náklady se pohybují kolem 400 000 Kč, přičemž dotace pokryje 90% těchto nákladů.

Ne vždy jsme úspěšní, protože žadatelů bývá hodně a nikdy se
nedostane na všechny. Doposud jsme zůstávali mezi neúspěšnými žadateli s našimi žádostmi o dotaci na rekonstrukci kina. To
je, vzhledem k jeho nevyhovujícímu technickému stavu, již více
než dva roky zavřené. Již třikrát jsme podávali žádost, jednou do
Norských fondů a dvakrát do regionálního operačního programu.
Ani jedna nám, bohužel, nevyšla. V současné době máme podánu
novou žádost, která obsahuje nejenom rekonstrukci budovy, ale i
kompletní vybavení včetně promítací techniky. Odhadované náklady jsou ve výši 40 mil. Kč, přičemž dotace by měla být ve výši 73%.
Žádost prošla formálním hodnocením a v současné době se posuzuje kvalita projektu a jeho potřebnost. Realizace je plánovaná od
ledna do prosince 2015. Budeme s napětím očekávat, zda budeme
tentokrát mezi úspěšnými žadateli.

Na závěr bych se chtěl zmínit o akci, která byla zafinancována
a zrealizována ne zcela běžným způsobem. Jedná se o opravu
křižovatky Těchanovická - Wolkerova. Ta již byla dlouhá léta v takovém stavu, že přejet po ní více než dvacetikilometrovou rychlostí
by znamenalo riskovat poškození auta. Protože jsou obě komunikace ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a spravuje je správa
silnic, jeho příspěvková organizace, několikrát jsme urgovali opravu tohoto havarijního stavu. Dlouho bohužel bezvýsledně. V letošním roce jsem osobně jednal ve Vítkově s vedoucím opavského
střediska Ing. Kudelou. Prošli jsme si několik problematických úseků a společně hledali možnosti jejich řešení. U této křižovatky jsme
řešení našli. Provedli jsme opravu společně, správa silnic provedla
první část opravy ve výši téměř 200 tis. Kč a město zajistilo finální povrch, tedy položení kostek, které stálo 112 tis. Kč. Zvažovali
jsme také provedení asfaltového povrchu, ale ten by zvýšil náš podíl na téměř 300 tis. a tak velkou částku jsme uvolnit nemohli. Dnes
mohou všichni řidiči, kteří projíždějí tímto místem, posoudit rozdíl
mezi původním a nynějším stavem.

Dobrou zprávu máme v případě kulturního domu. Tam jsme byli
úspěšní se svou žádostí na zateplení a výměnu tepelného zdroje.
Předpokládaná investice je 17 mil. Kč, přičemž přiznaná dotace
je ve výši 10,5 mil. Kč. V těchto dnech probíhá výběrové řízení
na zhotovitele. Předpokládaný termín je od dubna do října příštího
roku, takže plesová sezóna nebude ohrožena, ale v době rekonstrukce budou akce v kulturním domě výrazně omezeny.

Na závěr bych chtěl u příležitosti začátku nového školního roku
2014/2015 popřát všem žákům a studentům úspěšné vykročení. Zejména těm, kteří do školy přicházejí poprvé. A pedagogům
a všem ostatním zaměstnancům škol hodně sil a elánu.

Občané se taky často ptají, proč se nic neděje s domem č.p. 254
v Budišovské ulici před Lidlem. Je již několik měsíců prázdný, okna
i dveře v přízemí jsou zazděná a v jeho okolí je nepořádek. Asi
není pro většinu z vás novinkou, že dům chceme zbourat a na jeho
místě provést terénní úpravy a výstavbu chodníku k lávce přes
potok. Protože se objevila možnost podat si žádost na tuto akci
z regionálního operačního programu, tak jsme ji využili. Do této
doby však nemáme zprávu, jak jsme s ní dopadli, a proto se zatím
nic neděje. Předpokládané náklady jsou 3,8 mil. Kč a dotace by
měla pokrýt 85%. Realizace je naplánovaná do listopadu letošního roku. Pokud dotaci nezískáme, dům přesto zdemolujeme, jen
celkové úpravy nebudou moci být provedeny v takovém rozsahu,
v jakém jsme plánovali.

kteří kandidují do Zastupitelstva města Vítkova.

V posledním srpnovém týdnu jsme dostali rozhodnutí o přidělení
dotace na vybudování aleje mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem. Využili jsme toho, že máme městský pozemek, který vede

To se uskuteční 2. října 2014 v 17.00 hodin
v sále Městského úřadu ve Vítkově, náměstí
Jana Zajíce 7.

Pavel Smolka
starosta města
Vážení občané, zveme vás na

SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI
VOLEBNÍCH SUBJEKTŮ,
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Krátce z radnice
V srpnu jednala městská rada jen jednou. Na své schůzi 12. 8.
projednala 12 bodů programu. Mimo běžnou agendu schválila
přidělení bytu v domě pro seniory ve Vítkově, Budišovská 619
manželům Kováčovým. Doporučila zastupitelstvu města schválit
a přijmout dotaci 9.262 EUR na zabezpečení projektu: „…aby
řemesla nezanikla“ a schválila podání žádosti o dotaci na projekt
„Jak se žije ženám uprostřed Evropy“. Souhlasila s vyřazením
nepotřebného svěřeného majetku Technických služeb města
Vítkova a uložila jeho vyřazení z evidence TS Vítkov. Vyhlásila
záměr na pronájem nebytových prostor – sokolovny Klokočov.
Schválila pronájmy pozemků žadatelům, na které byl již vyhlášen
záměr, a vyhlásila nové záměry na pronájmy. Rozhodla a schválila
smlouvy o poskytnutí dotace 7.560 Kč MO Českého rybářského
svazu na ubytování a stravování rybářů z polských Kalet a 3.000
Kč TJ Vítkov na zajištění režijních výdajů přátelského fotbalového
utkání mezi TJ Vítkov a SFC Opava. V organizačním a různém
se radní zamýšleli, jak dál postupovat s rekonstrukcí sokolovny
v Klokočově. Možné jsou teoreticky dvě varianty. První je zbourat
a postavit novou. Odhad ceny je zhruba 20 milionů, bez získání
dotace je to varianta v podstatě nerealizovatelná. Druhá počítá

se ziskem dotace na zateplení, výměnu oken a vytápění. A to
je nyní reálná možnost. Nelze však dopředu odhadnout výši
podílu dotace. Ostatní nutné práce by se musely realizovat po
etapách, podle toho, jak nám to umožní finanční situace. Musí
se provést kompletní odizolování budovy, elektroinstalace, vnitřní
omítky, oprava střechy. To je jen to hlavní. Odhad ceny činí asi
8 milionů. Dále jsme jednali o nemovitosti Oderská 180, ve které mají
chovatelé zázemí pro svou činnost a která patří státu. Chovatelům
končí letos nájemní smlouva na užívání. Stát jim nabízí odkup,
nebo tržní pronájem. Sousední pozemky patří městu, takže bychom
měli předkupní právo. Nabízí se možnost odkoupit budovu a dát ji
chovatelům do vypůjčky, nebo pronajmout s minimálním nájemným.
Dále jsme diskutovali o stávající jednotné kanalizaci za restaurací
U Berana, kterou chce SMVAK v souvislosti se stavbou cesty
v Zemědělské ulici zrušit, protože vybudoval v nové komunikaci
samostatnou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Tím by ovšem
zůstaly některé nemovitosti i naše pozemky bez možnosti odvodu
dešťových vod.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie
v červenci 2014
Pokuta až do výše 50.000 Kč hrozí
v případě uznáni viny správním orgánem 48letému muži z Vítkova za to, že
3. července rozebíral vrak vozidla na jednom z pozemků ve vlastnictví města Vítkova. Kolem půl desáté dopoledne zjistila
tuto činnost MP Vítkov v Husově ulici.
Muž byl obviněn z přestupků znečištění
veřejného prostranství a neoprávněného
záboru veřejného prostranství. Strážníci
rovněž nařídili muži uvést místo do původního stavu.
Napjaté partnerské vztahy vyvrcholily
8. července kolem třetí hodiny odpoledne
hrubým jednáním 46letého muže vůči jeho
38leté manželce, která byla svým manželem slovně a fyzicky napadena v jednom
z domů v Selské ulici ve Vítkově. Hlídka
MP Vítkov byla na místě během několika minut a již nebyla nucena zasahovat
přímo v bytě. S napadenou ženou byl sepsán zápis o podání vysvětlení a podezření z přestupku narušení občanského
soužití, spáchaného drobným fyzickým
napadením, schválnostmi nebo jiným
hrubým jednáním, které bude předáno
správnímu orgánu k dalšímu projednání. V případě, že žena v zákonné lhůtě 3
měsíců návrh na zahájení řízení nestáhne zpět, hrozí muži v případě uznání viny
pokuta až do výše 20.000 Kč.
Tři ženy a dva muži z Vítkova ve věku 1926 let byli 15. července krátce před desátou hodinou večerní přistiženi strážníky
v uzavřeném areálu městského koupaliště ve Vítkově. Vzhledem ke skutečnosti,

že pohyb nepovolaných osob po uzavírací době areálu není povolen, byli všichni
zúčastnění z místa vykázáni a obviněni
z přestupku proti majetku, spáchaného
neoprávněným vstupem a užíváním cizího majetku. Přestupkem se bude zabývat
správní orgán, kam byla věc postoupena.
Všem osobám v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč.
Z přestupku vzbuzení veřejného pohoršení byl obviněn 46letý muž z Budišova n/B.,
který se 22. července kolem půl druhé odpoledne povaloval v okolí Opavské ulice.
Vzhledem k tomu, že muž byl zjevně pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
strážníci u něj provedli kontrolní měření
na množství alkoholu v dechu. Toto měření vykázalo hodnotu 3,436 promile, proto
byl muž po provedení prvotních úkonů
dodán k vystřízlivění na PZS v Opavě. Za
přestupek proti veřejnému pořádku muži
hrozí pokuta až do výše 10.000 Kč.
Láhev destilátu v ceně 399 Kč se pokusil
bez placení přenést přes pokladní zónu
v jedné z provozoven v Opavské ulici
27letý muž z Vítkova. Krátce po šesté hodině večerní 31. července však byl přistižen pracovníkem ostrahy a následně předán přivolaným strážníkům. Muž se nyní
bude zodpovídat z přestupku proti majetku
u správního orgánu, kde mu za takový
přestupek hrozí pokuta až do výše 15.000
Kč a uhrazení vzniklé škody, jelikož před
příjezdem strážníků ještě stihl láhev otevřít.

Vážení občané, nemocnice ve Vítkově
vás srdečně zve na

DEN ZDRAVÍ
konaný 1. 10. 2014 v prostorách
interního oddělení nemocnice Vítkov.
Máme pro vás připraveno:
- měření tlaku
- měření glykemie
- orientační stanovení krevní skupiny
- PREVENCE MELANOMU
- přijdou canisterapeuti s pejsky
- nutriční poradna - měření tuku
- taping za poloviční ceny
- prodej výrobků pacientů LDN
- stánek České podnikatelské zdravotní
pojišťovny
- stánek s lokomočními
a kompenzačními pomůckami
- naučíme vás správně používat hole pro
Nordic Walking

Pozvánka
na zasedání
zastupitelstva
města
30. zasedání Zastupitelstva města
Vítkova se uskuteční ve středu 3. září
2014 v 15.30 hodin v reprezentačním
sále Městského úřadu Vítkov. Program
jednání je zveřejněn na úřední desce
a webových stránkách www.vitkov.info.
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Informace o způsobu hlasování ve volbách do
zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým
rozhodnutím č. 112/2014 Sb. ze dne 12. června 2014.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek
10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11.
října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič. Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému
pobytu. Voličem je také státní občan jiného státu, který nejpozději
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době
je takovou mezinárodní smlouvou Smlouva o přistoupení České
republiky k Evropské unii. Občané členských států Evropské unie,
kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, mají právo,
pokud požádali o zápis do dodatku stálého seznamu voličů,
hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce.
Volební místnost. Voliči jsou o době a místě konání voleb
v obci informováni oznámením starosty obce nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (25. září 2014). Je-li na území obce zřízeno
více volebních okrsků, starosta obce uvede, které části obce
náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na
území každého z nich. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních
místností.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací
lístek označený nápisem “vzor”, prohlášení kandidáta o vzdání se
kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla
doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží;
dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím
lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být
pro každý volební okrsek vybavena zákonem č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování. Prokázání totožnosti a státního občanství. Volič po
příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební
místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem
o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné, aby volič měl
u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
příslušným razítkem.
Hlasovací lístek. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva
obce může být vytištěn oboustranně. V záhlaví každého hlasovacího
lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou,
a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle
sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce
v následující řadě, případně na druhé straně hlasovacího lístku.

Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich
koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát
nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých
kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou; pro informaci voličů budou na
zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími
lístky uvedeny tyto zkratky s úplnými názvy. Hlasovací lístek je na
konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro
danou obec funkci registračního úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (7. října 2014). V případě,
že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič
ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný
hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku. Po obdržení úřední obálky,
případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit
jedním z uvedených způsobů:
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než
jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má
být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen,
je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno
tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by
takový hlas neplatný.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech,
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu
a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro
které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je
označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů
individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené
volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový
hlas neplatný.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky. Pokud volič
neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného
kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Způsob hlasování. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje
osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky,
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky
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REKONSTRUKCE SILNICE
Z VÍTKOVA - ZMĚNA TERMÍNŮ
UZAVŘENÝCH ÚSEKŮ
Vzhledem k výrazně nepříznivému počasí v průběhu letních prázdnin a s tím
související větší časovou náročností provádění přeložek inženýrských sítí, které nám nedovolily se v plném nasazení věnovat stavebním pracím na úseku
č.3 (ul. Zemědělská směr Větřkovice v místě od křižovatky s místní komunikaci
Křivá po křižovatku prvního ramene komunikace Dělnická), vám oznamujeme
změnu termínů omezení etap č. 3 a č. 4.
Prioritou je zprovoznění jednosměrného úseku ul. Zemědělské (od hospody
u Berana po spojku k ul. Opavské), a proto dojde k rozdělení úseku č. 3 na dvě
etapy. Výše uvedený úsek označme jako č. 3a, úsek od spojky mezi ulicemi
Opavská a Zemědělská po ul. Dělnickou označme jako č. 3b. Prioritně se věnujeme úseku č. 3a, tzn. jednosměrnému úseku od hospody u Berana po spojku,
přesto dojde k prodloužení termínu omezení do 30. 9. 2014.
Dokončení navazujícího úseku č. 3b od spojky mezi ulicemi Opavská
a Zemědělská po ul. Dělnickou předpokládáme do 10. 10. 2014.
Vzhledem k prodloužení omezení na úseku č. 3 dojde k posunutí termínu uzavírky v úseku č. 4 (Opavská ul. směrem na Podhradí, v místě od křižovatky se
Zemědělskou ul. v délce cca 50 m), a to na období 1. 10. - 16. 11. 2014.
Uvědomujeme si problémy, kterým jsou obyvatelé vystaveni při výstavbě silnice
II/462 a děláme vše pro to, abychom dopady na obyvatele v co největší míře
zmírnili. Pokud nám počasí dovolí, budeme se snažit o urychlení výstavby.
Děkujeme za pochopení.
Pavel Brumek
Skanska a.s.
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MEZINÁRODNÍ CVIČENÍ

AMPLE STRIKE

ve dnech 3. až 15. září 2014
Letouny budou primárně startovat a přistávat na
letecké základně Sedlec, Vícenice u Náměště
nad Oslavou. Součástí cvičení jsou ostré
střelby na leteckých střelnicích ve Vojenských
výcvikových prostorech Libavá a Boletice. Během
cvičení se budou letouny převážně pohybovat
nad Olomouckým, Jihočeským krajem a krajem
Vysočina, zejména pak v okolí letiště Náměšť nad
Oslavou a vojenského útvaru Bechyně. Intenzivní
výcvik bude probíhat ve dnech 8. - 12. září.
Jedná se o společné letecké cvičení příslušníků
Armády České republiky s armádami členských
států NATO.
Omlouváme se za zvýšenou hlukovou
zátěž v průběhu cvičení
Kontaktní osoba: npor. Mgr. Josef Daňhel, Styčný
důstojník, tel: 702 000 544,
email: amplestrike@seznam.cz,
web: www.lznamest.army.cz, www.airn.nato.int

Dotační tituly realizované Venkovským mikroregionem Moravice
Projektový manažer mikroregionu Moravice
Na výše uvedený projekt obdržel mikroregion z rozpočtu
Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 45% z celkových nákladů,
které činily necelých 400 tis. Kč. Pan Ing. Jiří Knopp pracoval
jako projektový manažer do první poloviny letošního roku. Práce
projektového manažera (pořízená mikroregionem formou služby)
spočívala v následujících činnostech: zpracování žádostí o dotaci
v Programu obnovy venkova a čtvrtletních dotačních auditů
aktuálních dotačních možností. Pro jednotlivé obce se také
zpracovávaly žádosti o dotace a veřejné zakázky k projektům (dle
aktuálních požadavků a potřeb). Byl vypracován také dotační audit
projektů v „šuplíku“ pro každou obec. Projekt naplnil své poslání
- přispěl k posílení absorbční kapacity Moravskoslezského kraje
při čerpání dotací s pozitivním efektem pro mikroregion, jeho obce
i pro samotného poskytovatele dotace.

Rekonstrukce a modernizace veřejných prostranství v obcích
mikroregionu Moravice
Tento projekt je podpořen dotací z rozpočtu Regionální rady
soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 85% uznatelných nákladů.
Tento projekt je rozdělen na 3 části: Obnova veřejného prostranství
Guntramovice, Výstavba chodníků ul. ČSA Budišov nad
Budišovkou a Obnova a modernizace veřejného prostranství před
ZŠ a autobusovou čekárnou v Raduni. Celkové výdaje projektu
nyní mírně přesáhnou 9 mil. korun, výše dotace činí cca 7,4 mil.
korun.
Účelem tohoto projektu je rekonstrukce a revitalizace zastaralého
a již nevyhovujícího veřejného prostranství obce.

Cílem uvedeného záměru je vytvořit ze stávajícího prostranství
místo, které bude nejen vizuálně atraktivní, ale především užitečné
a funkční.
S pracemi začaly stavební firmy na začátku května. Nyní jsou již
všechny stavební práce ukončeny, připravujeme se na kolaudaci
a na závěr je nutné vše dobře administrovat.
V Raduni je v rámci projektu zrekonstruován chodník a revitalizováno
prostranství před budovou základní školy, kde byly vytvořeny
nové herní prvky. Dále bylo zrekonstruováno schodiště, přilehlé
zídky a okolí autobusové zastávky. V Budišově již mohou občané
a turisté využívat nový chodník od budovy chráněného bydlení až
k restauraci Myslivna. Je položen asfaltový koberec prakticky od
vlakového nádraží po garáže nad Myslivnou. Důležitým prvkem
byla oprava parkovacích míst u Linasetu a vznik parkovacích ploch
ze zatravňovacích dlaždic. V rámci tohoto projektu byl založen nový
trávník, zasazeny nové stromy a záhon trvalek. V Guntramovicích
je již položen nový asfaltový koberec na komunikaci kolem kostela
a v okolí zrevitalizovaného parku. Autobusová zastávka byla
kompletně zrekonstruována, přibylo také hnízdo na kontejnery.
V parku byl nově založen trávník, jsou instalovány herní prvky pro
děti a lavičky. Dle návrhu zahradní architektky byly zasazeny nové
stromy a záhony trvalek a keřů.
Díky nemalému dotačnímu příspěvku z evropského fondu došlo
k výrazné proměně veřejných prostranství k lepšímu ve výše
zmíněných obcích Venkovského mikroregionu Moravice. Závěrem
nezbývá než poděkovat všem zúčastněným, kteří se podíleli na
celém projektu od doby jeho vzniku v roce 2010 až po jeho realizaci.
Patrik Schramm
předseda Venkovského mikroregionu Moravice
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VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOV
Z novely stavebního zákona vyplynulo, že je možné územní plány schválené před 1. lednem 2007 ve lhůtě do 31. prosince 2020 upravit,
v rozsahu provedených úprav projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti. Jelikož bylo vhodné vymezit nové plochy pro rozvoj města
a změnit původní koncepci územního plánu, rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu. Projednávání územního plánu
probíhalo od února 2011 do června 2014. Územní plán byl dán rovněž do souladu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a s požadavky jednotlivých dotčených orgánů.
Zastupitelstvo města Vítkova na svém 26. zasedání, které se konalo 16. 7. 2014, vydalo formou opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN
VÍTKOV usnesením č. 1240/29. Opatření obecné povahy č. 01/2014 nabylo účinnosti dnem 1. 8. 2014.
Na pořízení Územního plánu získalo město Vítkov finanční podporu z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU
v celkové výši 490 160 Kč. Evropská unie se spolupodílela ve výši 85% (tj. částkou 416 636 Kč) z celkových způsobilých výdajů, a to
dotací z Integrovaného operačního programu IOP, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15% (tj. částka
73 524 Kč) bylo uhrazeno ze státního rozpočtu ČR.
Do územně plánovací dokumentace Vítkova a její dokladové části je možné nahlédnout na Městském úřadě ve Vítkově, odbor výstavby
a územního plánování, dveře č. 302, 3. nadzemní podlaží, budova č. p. 7 na náměstí Jana Zajíce Vítkov.
Grafická a textová část územního plánu bude v dohledné době přístupná k nahlížení na webových stránkách města Vítkov a na mapovém
serveru Moravskoslezského kraje.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

BÝT DOBROVOLNÍKEM JE
V DNEŠNÍ DOBĚ IN...
Dobrovolnické centrum Elim působí v Opavě od roku 2002. Za
více než dvanáctiletou činnost prošlo dobrovolnickým centrem
přes 1500 dobrovolníků.
V součastné době máme téměř 100 dobrovolníků, kteří působí
v sociálních, zdravotních a školských zařízeních v Opavě, Krnově, Vítkově, Hlučíně a okolí.
Naším hlavním posláním je propagace, rozvoj a podpora dobrovolnictví.
Kdo je dobrovolník? Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré
vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu
vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolník může být
kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout
ostatním.
Dobrovolnické centrum nabízí specializované programy, kterých
se může dobrovolník zúčastnit. V programu Do–učení může doučovat děti ze sociálně slabých rodin na všech základních ško-

lách. V programu „Kamarád pro volný čas“ se student starší 18
let může stát kamarádem dítěte od 6 do 15 let ze sociálně slabé
rodiny.
Máme také nový program dobrovolnictví pro pěstounské rodiny
ve všech zmíněných městech. Další program je dobrovolnictví pro seniory (návštěvy seniorů v domovech důchodců, LDN
apod.).
Pro aktivní seniory je program 3G propojení tří generací, kde
můžete dělat „náhradní babičku, nebo dědečka“ dítěti ze sociálně slabší rodiny. Úžasné propojení „náhradní babičky“ se nám
povedlo ve Vítkově, kdy se zapojila do programu vietnamská
rodina.
Dobrovolnictví je také výborné pro nezaměstnané. Lidé získají
zkušenosti, vyplní volný čas a mohou být velmi prospěšní.
Pokud se chcete stát dobrovolníkem ve Vítkově a udělat něco
dobrého pro sebe a ostatní, můžete kontaktovat koordinátorky
dobrovolnického centra: J. Pirunčíkovou a I. Kramnou, které za
vámi osobně přijedou a setkáte se v kanceláři ve Vítkově. Telefon: 775 938 563, nebo email.: dobrovolnici@elimopava.cz,
facebook: Dobrovolnici Opava.

ZPRÁVY Z
DOMOVA VÍTKOV
11. srpna náš domov navštívil zástupce společnosti Sodexo,
aby oficiálně předal dar a splnil tak přání naší uživatelce
paní Růženě Švrčinové. Dar byl pořízen v rámci projektu
„Plníme přání seniorům“, do kterého bylo toto „Přání šité na
míru“ vybráno. Přání mohlo být splněno jenom díky dárcům,
kteří přispěli svou částkou ve veřejné sbírce, kterou právě fy
Sodexo uspořádala. Každou vybranou (darovanou) korunu fy
Sodexo navýšila jedenkrát. Těmto dárcům – sponzorům velmi
děkujeme.
Na fotografii pracovník fy Sodexo s p. Švrčinovou, které předal
dar - šicí stroj zn. Janome.
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Kam všude hlásit změnu trvalého pobytu?
Správa základních registrů ve spolupráci
s ministerstvem vnitra připravila podrobný
návod pro všechny občany, jak postupovat
a kam všude hlásit změnu trvalého pobytu.
Stěžejní je přitom informace, zda se občan
stěhuje v rámci kraje, nebo mimo něj.
Na co se tedy má stěhující se občan
připravit?
1) Místně příslušný obecní úřad
První kroky mají vést na nový, místně
příslušný obecní úřad, na kterém občan
vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu
a předloží doklad, který ho k užívání
místa opravňuje (kupní smlouva, nájemní
smlouva, souhlas majitele s trvalým
pobytem).
Správní poplatek je 50 Kč.
2) Zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovny sice napojeny na
základní registry jsou, přesto je však
nutné pojišťovně změnu do 30 dnů od
přestěhování nahlásit.
3) Finanční úřad
Finanční úřady postupují podle toho, zda
se jedná v daňovém řízení o registrovaný
subjekt či nikoli. Dle toho volí další postup.
Je ale napojen na základní registry, a proto
není potřeba změnu individuálně hlásit.
4) Česká správa sociálního zabezpečení
Zde je potřeba hlásit změnu pobytu pouze
v případě, že občan pobírá důchod. Postup

se liší dle zvolené výplaty důchodu. Pokud
je vyplácena v hotovosti Českou poštou,
pak stačí změnu nahlásit kterékoli poště.
Pokud je důchod zasílán na účet, pak je
nutné tuto změnu ohlásit přímo ČSSZ,
například prostřednictvím vlastnoručně
podepsaného dopisu zaslaného na adresu
ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08.
5) Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory (např.
rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek
na dítě atp.) není potřeba změnu hlásit,
úřady si vše aktualizují prostřednictvím ZR
samy.
Pokud jde ale o další agendy (např.
podpora v nezaměstnanosti, pomoc
v hmotné nouzi), pak je nutné tuto změnu
nahlásit novému kontaktnímu pracovišti.
6) Řidičský průkaz, registr vozidel
Pokud jde o změnu pobytu v rámci obce,
není nutné ji hlásit. V případě stěhování
do jiné obce je však nutné změnu nahlásit
na příslušném obecním úřadu obce
s rozšířenou působností do pěti pracovních
dnů.
Poplatek za výměnu řidičského průkazu je
50 Kč. S sebou si občan musí vzít současný
řidičský
průkaz,
pasovou
fotografii
a občanský průkaz.
V případě, že občan vlastní auto, pak
musí nahlásit změnu i na registru vozidel,
a to nejpozději do deseti pracovních dnů.
Správní poplatek je opět 50 Kč.
Pokud je trvalý pobyt v jiném kraji, než byl ten

Srdečně vás zveme

v pátek 3. října 2014 od 20:30 hod.
na nové

PŘEDSTAVENÍ ZDEŇKA IZERA
A ŠÁRKY VAŇKOVÉ
Akce proběhne v kulturním domě ve Vítkově, kde bude bar s obsluhou,
stolová úprava. Rezervace stolu si prosím zamluvte podle počtu osob při
koupi vstupenek v předprodeji, a to v informačním centru města Vítkova
nebo v restauraci na Balatonu. Dále je možno si stůl rezervovat na tel. čísle
728 819 742.
V pořadu se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími vtipnými kostýmy a převleky.
Partnerkou Zdeňka Izera bude v novém programu opět zpěvačka a finalistka první řady Superstar Šárka Vaňková.
Kulturní dům bude otevřen od 18:00 hod, při vstupu budete označeni
identifikační páskou, abyste mohli kdykoliv kulturní dům opustit a vrátit se
zpět, třeba jen kvůli cigaretě, protože prostory jsou nekuřácké.
Odvoz z akce zajišťuje Taxi Rolinc.
Vstupné v předprodeji 210 Kč, na místě 300 Kč.
Bližší info budeme průběžně doplňovat!!!
Po ukončení pokračuje afterparty pro všechny generace.

předešlý, pak je nutné změnit i registrační
značky. Ty jsou po zaplacení registračního
poplatku již vydávány zdarma.
Co s sebou? Velký i malý technický průkaz,
potvrzení o pojištění vozidla (zelená karta),
potvrzení o technické kontrole, v případě
potřeby i obě registrační značky vozidla.
7) Živnostenský úřad
Zde není potřeba změnu hlásit, vše probíhá
v rámci registrů.
8) Katastrální úřad
I tento úřad si změny aktualizuje
automaticky, takže není potřeba nic hlásit.
9) Další instituce, kam je nutné změnu
hlásit
Změny je potřeba hlásit i dalším subjektům
(převážně těm nestátním). Jde především
o:
1.
banky,
2.
dodavatele energie,
3.
plynárny,
4.
komerční pojišťovny,
5.
lékaři,
6.
zaměstnavatel,
7.
škola,
8.
pošta (v případě SIPO),
9.
telefonní operátor atp.
Projednává se možnost, že i tyto komerční
subjekty budou napojeny na základní
registry, aby tak administrativní zátěž
občanů byla ještě více snížena.
Zdroj: Správa základních registrů
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Vodáci TJ Vítkov v Polsku
Vodáci TJ Vítkov se ve dnech 13. – 19. července vydali na sjezd
málo známé řeky Warty v Polsku. Představitelé družebního města
Kalety nám poskytli potřebné informace o této přes 800 km dlouhé
řece a pomohli nám také s výběrem a zajištěním vhodného
tábořiště.
Po příjezdu do Kalet jsme byli přivítáni jménem starosty panem
Jackem Lubošem a v jeho doprovodu jsme odjeli na tábořiště do
Krzeczowa. Tam nás srdečně přivítala majitelka pozemku paní
Alice. Brzy jsme pochopili, proč má tato dáma přezdívku Turboala.
Ve chvíli, kdy nám chtěla usnadnit zaparkování a za své terénní
auto zapřáhla vlek naložený loděmi, nám nezbylo nic jiného než
se skrýt, kde se dalo, a poté sledovat, jak dopadne těsný průjezd
mezi sloupy brány na její pozemek – vše dopadlo dobře, přítomní
kutilové s úlevou odložili zednické náčiní a s uvolňujícím výdechem
jsme počali budovat naše tábořiště. Nutno dodat, že pro paní Alici
nebyl problém nám v čemkoliv vyjít vstříc, cokoliv zařídit, a to vždy
s úsměvem na tváři.
Od pondělka do pátku jsme vyráželi na „vodu“. Naše putování po
řece jsme zahájili v okolí městečka Wažne Mlyny a po pěti dnech
jej ukončili za městem Osjakow. Denně jsme odpádlovali něco
kolem 18 km na této čisté, pozvolna proudící řece s dostatečným
množstvím vody, které protékají přírodními parky. Písčité dno
a pláže kolem této řeky byly příjemným překvapením. Sluníčko nás
celý týden zaplavovalo svými hřejivými paprsky, a tak osvěžení ve
vlnách řeky bylo srovnatelné s podáním láhve piva ze sedmého
schodu. Abychom se nenechali ukolébat pohodou, krásným
počasím a dobrou náladou, poštvala na nás občas příroda
predátory v podobě bodajícího hmyzu. Na řece místy zaútočili

ovádi a na tábořišti se na nás před soumrakem přiživovali stále
nenasytní komáři, kteří reagovali na repelenty jako vosa na bonbón
– jiný kraj, jiní komáři. Večery jsme trávili tradičně u ohně s písní
na rtech za doprovodu kytar a do uší nám pobrukovali, dokud nešli
spát, již zmínění komáři.
Když je pohoda a dobrá parta, týden uběhne strašně rychle. A tak
nám nezbývá nic jiného, než se podělit o zážitky a opět konstatovat:
„Pěkně bylo, … pěkně“!
Miroslav Snášel
vedoucí oddílu vodní turistiky TJ Vítkov

ČESKÁ OKNA - DVEŘE - VRATA

Dobrá zpráva, otevíráme pobočku v Opavě!
Kde nás najdete: Nákladní 15, Opava, 40 m od OC Breda.
MHD Nákladní Zlatovar (linky 133, 247, 248, 249, 250, 260)
ZDARMA

PRAMOS, pobočka Opava:
e-mail: opava@pramos.cz, tel: 775 591 357

Pro zákazníky

Startujeme od 3.9.2014
A pozor, máme pro Vás připraveny:

STARTOVACÍ CENY, DALŠÍ SLEVY A BONUSY

PRAMOS
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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z. s.
VARUJE PŘED FALEŠNÝMI PRŮZKUMY PŘED OBCHODNÍMI DOMY
Od ledna, kdy platí novela Zákona o ochraně spotřebitele, která
upravuje povinnosti pořadatelů předváděcích akcí, se jako
zázrakem již naše schránky neplní tištěnými pozvánkami na různé
„výlety“ s obědem a dárky zdarma. Pozvánky na takovou akci musí
totiž kromě jasného určení kdy a kde se akce koná, obsahovat také
údaje o pořadateli akce a o tom, jaké výrobky nebo služby budou
v rámci akce nabízeny, a to se pořadatelům nelíbí.
Znamená to ale, že by se „předváděčky“ pro seniory podařilo
v České republice vymýtit? Bohužel nikoliv. Poradny Sdružení
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. nezaznamenaly větší
pokles poškozených spotřebitelů. Prodejci jen změnili taktiku
a vymýšlejí nové způsoby, jak seniory na předváděcí akce dostat.
Jsou při tom velice vynalézaví a nebojí se zneužít jména některé
renomované společnosti. Před časem varoval své klienty např.
mobilní operátor O2, jehož jménem podvodní prodejci spotřebitelům
slibovali dva tisíce korun jako odměnu za dlouhodobé používání
pevné linky. Peníze si klient ovšem musel přijít vyzvednout na
předváděcí akci.
Novinkou poslední doby, kterou jsme zaznamenali v poradnách
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s., jsou falešné
průzkumy před obchodními domy.
Scénář je přibližně následující: Solidně oblečený člověk osloví
na parkovišti seniora s tím, že je zaměstnancem dané prodejny
a provádí průzkum spokojenosti zákazníků s nabídkou, službami,
kvalitou atd. Za účast v krátké anketě přislíbí zapojení do soutěže o
hodnotné ceny, stačí jen odpovědět na pár otázek a uvézt telefonní
číslo pro případ výhry.
Senior, pak opravdu „vyhraje“. Pro „výhru“ si však musí přijet na

předem smluvené místo, kde však na něj čeká nemilé překvapení.
Aniž by chtěl, ocitá se na předváděcí akci, kde je často vystaven
nepřiměřenému nátlaku ze strany prodejců a nekalými praktikami
je přinucen ke koupi předraženého zboží, které ve skutečnosti
vůbec nepotřebuje. Získání zaplacených finančních prostředků
zpět pak bývá v praxi velice obtížné.
Sdružení obrany spotřebitelů spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
doporučuje proto všem, aby byli v případě, že jsou takto osloveni,
obezřetní.
V případě, že má spotřebitel jakékoliv pochybnosti o tom, zda
osoba provádějící průzkum je skutečně zaměstnancem firmy, jak
tvrdí, může se obrátit přímo na zaměstnance či vedení provozovny,
např. prostřednictvím informačního koutku, který bývá v každé
provozovně.
Zejména starším spoluobčanům pak doporučujeme, aby se
v prostorách před nákupními středisky vůbec nezastavovali s cizími
osobami. Jsou to totiž ideální místa nejen pro tento typ podvodu,
ale také pro kapesní zloděje, falešné sbírky apod.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z. s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584
Poradní dny:
Opava: St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 553
756 601

I běžná žárovka může zabíjet
V tomto měsíci došlo na Opavsku v domově pro seniory k dalšímu zbytečnému
požáru způsobenému pádem rozsvícené lampičky do ložního prádla. Imobilní osoba
si svítila ve večerních hodinách lampičkou umístěnou nad postelí, při sledování
televize usnula a během spánku strhla lampičku do hořlavého povlečení postele.
Povlečení vlivem vysoké teploty žárovky začalo hořet. Naštěstí personál ucítil
na chodbě zplodiny hoření a počínající požár včas zpozoroval a uhasil. V době
zpozorování požáru se na posteli stále nacházela spící, nic netušící osoba. Co se
ale mohlo stát, pokud by si požáru nikdo nevšiml, to raději nedomýšlet. Přitom požáry
způsobené nevhodně umístěnými svítidly v blízkosti hořlavých látek nejsou výjimkou.
V letech 2007-2012 došlo k celkem k 883 požárům od zdrojů k osvětlení, kdy byla
přímá škoda vyčíslena na 507 991,6 tis. Kč. Naneštěstí došlo i k 14 úmrtím a 105
zraněním. Žárovky způsobily v letech 2007-2012 celkem 239 požárů, při kterých
zemřelo celkem 12 osob. Nejčastějším prostorem, kde způsobily požár, bylo prostředí
domácností (65%).
Elektrická žárovka není pouze zdrojem světla, ale i tepla, které vzniká přeměnou
elektrické energie. Vzniklé teplo je odváděno do okolí povrchem skleněné baňky
žárovky, čímž dochází k ochlazování žárovky. Pokud dojde k částečnému nebo
úplnému omezení odvodu tepla, může povrchová teplota žárovky dosáhnout teploty
vznícení některých materiálů.
Mezi nejvíce ohroženou skupinu osob patří osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace, jako jsou senioři a malé děti. Senioři tyto světelné zdroje používají ke
čtení v posteli. Malým dětem ponechávají tyto světelné zdroje spuštěné, bez dozoru,
rodiče v jejich pokojích.
K iniciaci požáru dochází vlivem převrhnutí nebo stržení světelného zdroje na hořlavý
materiál, jako je třeba povlečení, popř. při zakrytí světla právě kusem látky. Tyto
osoby jsou v případě požáru vystaveny značnému nebezpečí – obtížná evakuace
z místa požáru, omezená schopnost pohybu těchto osob, mnohdy ani nemožnost
ohlášení zpozorovaného požáru dalším osobám a přivolání si pomoci.
Při umístění světelných zdrojů ve vaší domácnosti dbejte zvýšené opatrnosti.
V případě, že není nezbytně nutné ponechat svítidlo v zapnutém stavu, raději jej
vypněte.

VVM-IPSO s.r.o.
Fulnek
ZPRACOVÁNÍ PLECHŮ NA
CNC STROJÍCH

přijme do
pracovního
poměru:
SVÁŘEČE CO2
dvousměnný provoz
úkolová mzda
Bližší informace:
VVM-IPSO s.r.o., Opavská
569, 742 45 Fulnek
Tel. 739 322 988
- p. Patrik Dostál
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Rodina dvou Wintonových dětí měla kořeny ve Vítkově
Před začátkem druhé světové války v roce 1939 sir Nicholas
Winton zorganizoval převoz 669 převážně židovských dětí z Němci
obsazených území do Velké Británie. Zachránil je tak před hrůzami
nacistického režimu. Musel pro ně zajistit povolení k výjezdu, přijetí
v britských rodinách a složit kauci. Díky jeho výjimečné misi našly
děti azyl v britských rodinách. Pro děti bylo sice velmi těžké, když
musely opouštět své rodiny, unikly však téměř jisté smrti, která
by jim v protektorátu hrozila. Přesto, že území protektorátu bylo
obsazeno Němci, neměli ti, kdo odtud na začátku války prchali,
v Anglii zpočátku oficiální statut uprchlíka. A trvalo to nejméně rok,
než jej získali. To se týkalo i tzv. Wintonových dětí. V Anglii bylo také
obtížné hledat rodiny, které by se jich ujaly, které by se zavázaly
k tomu, že se o tyto děti budou starat. Většinou do takových rodin
přicházelo vždy jen jedno dítě, a tak často docházelo k situacím,
kdy ani sourozenci nezůstávali pohromadě a byli přidělováni do
různých rodin. Jejich začátky v novém prostředí pak byly o to těžší.
Jedním z nich byl anglikánský vikář v důchodu, reverend John
Fieldsend, který se 11. září 2014 dožívá 83 let. Narodil se v roce
1931 v Německu, v židovské rodině, jako Hans Heinrich Feige.
Jeho rodiče Truda a Kurt Feige měli kromě něj ještě staršího syna
Gerda Artura (*19.3.1928). V době stupňujících se protižidovských
nálad se na počátku roku 1937 rodina Feigeových vystěhovala z
Německa do Československa. A zamířili do Vítkova, kde žili rodiče
paní Trudy. Ve Vítkově u prarodičů bydleli až do podzimu 1938.
Ale po okupaci Sudet se i zde cítili ohroženi, a tak se přestěhovali
do Prahy. V průběhu roku 1939 se rodičům obou chlapců podařilo
zajistit jim možnost vycestování z Protektorátu Čechy a Morava
tím, že pro ně získali místo v jednom z Wintonových vlaků. Toto
rozhodnutí bylo těžké jak pro rodiče, tak pro oba chlapce. Ale
naděje, že se podaří děti zachránit, zvítězila nade všemi obavami
a pochybnostmi. Když stáli s bratrem Gertem na nástupišti, každý
z nich měl jen jeden malý kufr. Pak přišlo rozloučení s rodiči. „Když
se přiblížil čas odjezdu, sundala si matka hodinky a dala nám
je,“ vzpomíná Hans. „Pro nás to všechno byla směsice strachu a
dobrodružství – moc jsme tomu všemu nerozuměli. Ale pro naše
rodiče, kteří nevěděli, kam jedeme, a nebyli si jisti, jestli nás ještě
někdy uvidí, to musela být hrozná muka. A můj bratr cítil povinnost
se o mě starat.“ Poslední, na co si z Prahy vzpomíná, je „…scéna
na nádraží v Praze, na kterou nikdy nezapomenu. Nucená veselost
mých rodičů - jejich poslední slova lásky, povzbuzení a rady. Až do
té chvíle jsem se cítil více vzrušený, než že bych pociťoval strach.
Ale když se ozvala píšťalka výpravčího a vlak pomalu vyjížděl
z nádraží, moje obavy vzrostly. A i má milovaná matka a otec už
nemohli zamaskovat svou úzkost.“
Cestou přes Německo vlak neustále doprovázeli němečtí vojáci,
kteří se jim podle Hansových vzpomínek snažili po celou dobu
cestu znepříjemňovat. To se změnilo, až když překročili hranice
do Holandska a další cesta byla mnohem příjemnější. Když dojeli
do přístavu Hoek van Holland, poprvé v životě uviděli moře. Odtud
byli trajektem přepraveni do anglického přístavu Harwich a jejich
konečným cílem na britské půdě se stalo město Sheffield. Podle
zaběhnutého systému byli oba bratři rozděleni a každý z nich byl
umístěn do jiné pěstounské rodiny. Hans Heinrich se dostal do
rodiny Very a Leslieho Cumpstyových. Starší bratr Gert byl v jiné
rodině, která však naštěstí bydlela nedaleko, takže bratři spolu
neztratili kontakt. Hans vzpomíná, že mu jeho noví rodiče řekli:
„Věříme, že i tvým rodičům se podaří před nacisty uprchnout. My
jsme sice tvoje nová rodina, ale rodiče máš jenom jedny. Takže
my budeme teta Vera a strýc Leslie“. Cumpstyovi měli syna, který
byl asi o půl roku starší než Hans. Na poměry v rodině a přístup
rodičů k nim Hans vzpomíná: „…byli jsme dobří kamarádi. A pokud
jsme se někdy dostali do problémů, já jsem dostal důtku a on
dostal výprask; pokud jsme udělali něco dobrého, vysloužil jsem si
poděkování a on objetí a polibek“.
Se svými rodiči v Praze byli oba bratři Hans i Gert zpočátku ještě

v písemném kontaktu a prostřednictvím Červeného kříže si
vyměnili několik dopisů. Později se rodiče odmlčeli a až do konce
války o nich chlapci nic nevěděli. Po válce, v roce 1946, jim
Mezinárodní Červený kříž doručil balík. Byly v něm věci, které
někdo objevil v domě jejich prarodičů ve Vítkově. Nejcennější
pro oba bratry byla sbírka fotografických alb. Uvnitř jednoho alba,
plného fotografií zmizelého světa z doby před válkou, kdy byli ještě
všichni pohromadě, byl dopis od jejich rodičů.
„Drazí chlapci,” napsala jejich matka Trude, „když dostanete
tento dopis, bude už asi po válce. Chceme se s vámi rozloučit.
S vámi, kteří jste to nejdražší, co na světě máme.“ V dopise pak
byly podrobně popisovány deportace příbuzných, a dále v něm
stálo: „V prosinci (1942) přijde asi řada i na nás. Je tedy vhodná
doba, abychom se obrátili na vás a požádali vás, abyste se stali
dobrými muži. Myslím na dobu před válkou, kdy jsme byli spolu
šťastní. Jedeme do neznáma, nevíme, co s námi bude. O těch,
kteří byli odvezeni před námi, nevíme vůbec nic; ani slovo jsme
se o nich nedověděli.” Dále tam byl také odstavec, napsaný
jejich otcem Kurtem: „…My taky určitě nebudeme ušetřeni. Ale
půjdeme statečně do neznáma s nadějí, že Bůh dá, abychom vás
ještě někdy v životě potkali. Nezapomeňte na nás a vzpomínejte
v dobrém. Chtěl bych moc poděkovat všem dobrým lidem, kteří
vás přijali a zachovali se k vám tak šlechetně.“ Oba jejich rodiče
s největší pravděpodobností zahynuli v Osvětimi.
Po válce Hans Heinrich konvertoval od judaismu ke křesťanství.
Vystudoval teologii, stal se anglikánským knězem a změnil si jméno
na John Fieldsend. Dnes je již v důchodu. V jeho řeči však stále
lze postřehnout lehkým přízvuk, který je měkkou směsí němčiny ze
Slezska a angličtiny z hrabství Yorkshire.
Maria a Petr Zahnašovi
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Z KULTURY
VÁŠ NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ ZÁŽITEK

Sbíráme materiál pro připravovanou výstavu
Součástí výstavy připravované k oslavám 90 let tělovýchovy ve
Vítkově bude také koutek na téma osobních rekordů a vašich
největších osobních úspěchů. Neočekáváme medaile z olympiád,
ale ocenění ze soutěží, které pro vás byly něčím výjimečné (osobní
rekord, start v závodu pro vás s naprosto netradičním zaměřením,
pomoc spolusoutěžícímu apod.). Prosíme zároveň o krátké
vyprávění, čím je pro vás daný výkon výjimečný. Hledáme příběhy
obyčejných sportovců amatérů. Není důležité, kdy se váš příběh
odehrál – jestli to bylo včera nebo před léty v základní škole.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, vedoucí oddělení kultury,
e-mail: olbertova@vitkov.info, tel. 556 312 253.
Těšíme se na vaše sportovní příběhy.

NOVÁ SLUŽBA VE VÍTKOVSKÉM
INFORMAČNÍM CENTRU

Od srpna poskytuje vítkovské informační centrum novou službu
pro vlastníky elektrokol. Cykloturisté si u nás mohou zdarma dobít
své elektrokolo. Samozřejmě i pro ně platí v plném rozsahu služba,
kterou poskytujeme cyklistům v rámci certifikace „Cyklisté vítání“.

STRAŠNÁ NÁDHERA
– VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI

Zveme vás do kulturního domu ve Vítkově na pořad Haliny
Pawlovské „Strašná nádhera“, který je pro vás připraven na 12.
listopad. Vstupenky si můžete zakoupit prostřednictvím IC Vítkov.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA

Srdečně vás zveme na podzimní Vítkovskou padesátku, na
kterou jsme pro vás připravili pět tras, z toho dvě mají charakter
vlastivědného výletu.
Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem v Opavě jsme
připravili vlastivědné putování z Vítkova do hlavního města
českého Slezska Opavy.
První trasa má společný start v 6.00 hod. z vítkovského náměstí,
odkud se vydáme na cestu dlouhou 33 km až do Raduně, kde si
prohlédneme zámek, oranžérií a sýpku. Po prohlídkách se k nám
připojí druhá skupina, která z Vítkova vyrazí v 9.30 hod. a pěšky
se přemístí do Hradce nad Moravicí, kde si prohlédne zámek.
Společně se pak vydáme do Opavy na prohlídku Slezského
zemského muzea a besedu na téma moravsko-slezská hranice.
Podrobnosti najdete na webových stránkách města (www.vitkov.
info, odkaz „turistika“) nebo přímo v IC Vítkov, kde se přijímají také
přihlášky na tyto dva výlety.
Pokud upřednostníte individuální toulání, jsou pro vás připraveny
tři trasy dlouhé 10, 21 a 50 km směřující k řece Odře.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete a společně budeme poznávat
zajímavá místa našeho kraje.

LETNÍ KINO JE ZA NÁMI

V letních měsících připravilo město Vítkov stejně jako
v posledních několika letech na prázdninové měsíce promítání pod
hvězdami. Letos jsme vybrali rodinné filmy a věříme, že se malým
návštěvníkům líbily.
Nezbývá než popřát našim divákům super start do nového školního
roku a za deset měsíců se těšit na další filmové večery pod letní
oblohou.

FOND MIKROPROJEKTŮ

… ABY ŘEMESLA NEZANIKLA – KURZY PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Ve Vítkově se v době od 10. do 12. října budete společně se slovenskými účastníky učit košíkářství, paličkování, drátování, zdobení
kraslic a perníčků.
Ve Vrbovém budou v době od 24. do 26. října probíhat kurzy paličkování, košíkářství, patchworku, ruční výroby textilních kabelek
a zdobení kraslic.
Propozice a přihlášky jsou dispozici v IC Vítkov. (Přednostně budou přijímání vítkovští zájemci.)

DEN SENIORŮ

Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně
Pojďte poměřit své síly i vědomosti se seniory z polských Kalet.
Dopolední program bude plný soutěží – vědomostních, soutěží zručnosti i tak trošku sportovních.
Odpolední program se už ponese v duchu zábavy. Na vítkovském náměstí bude pro vás připraven program plný písniček.
V podvečer se společně rozloučíme při malém koncertu v sále městského úřadu.
Pokud se budete chtít zapojit do celodenního programu, je potřeba se předem přihlásit v IC.
V letošním roce je to poslední společná česká-polská aktivita. Věříme, že rádi společně s námi přivítáte seniory z partnerského města
Kalety. Vždyť mnozí z vás tam mají již své přátelé.
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Vítkovská lávka opět na výbornou
2. srpna proběhla na koupališti ve Vítkově již tradiční Vítkovská
lávka. Pořadatelé - Středisko volného času Vítkov a Technické
služby města Vítkova - společně akci připravují již třetím rokem
v novém pojetí a lávka slaví úspěch.
Vítkovská lávka je vlastně přejezd na kole přes lávku poskládanou
napříč koupalištěm z prken a velkých nafouknutých duší z traktorů.
Přejezdy přes lávku probíhají v kategoriích Muži - Ženy - Děti do
18 let, na trakaři v kategoriích Dospělí – Dospělý a dítě – Děti,
do soutěží družstev se může přihlásit jakékoli čtyřčlenné družstvo,
soutěží se ve třech disciplínách – Štafeta, Plavba na lehátkách
a Kyblíkárna.

Bypass předvedli vynikající výkony. Čok zapojil nečekaně do svého
vystoupení i vítkovské děti, což mělo velký ohlas jak u dětí, tak
i rodičů, kteří by nejraději na pódiu stáli s nimi. Od deseti hodin
dopoledne probíhal turnaj v plážovém volejbalu, který v rámci „lávky“
připravili manželé Bartošovi, za což jim náleží poděkování, tak jako
všem sponzorům a městu Vítkovu, generálnímu sponzorovi.
Co říci závěrem… Návštěvníci odcházeli spokojeni, co si více
přát…
Šárka Medunová
Foto: Jiřina Chudiová

Vítězové jednotlivých kategorií:
Kolo - děti do 18 let – Šimon Orság
Kolo - ženy – Renata Radochová
Kolo - muži – Jiří Orság
Trakaře - děti – Denis Kaláb, Radim Sivák
Trakaře - dospělí – David Kostern, Marek Hořín
Trakaře - dospělý a dítě – Martin Ďurica a Lucie Mičulková
V soutěži družstev zvítězilo mužstvo „Zelenáči“
Vítkovská lávka je postavena na soutěžích pro veřejnost, a protože
si vlastně část programu dělají samotní návštěvníci, my se pak
postaráme o doplňující program, což je vystoupení kapel, atrakce
pro děti i dospělé, bohatý stánkový prodej a závěrečná taneční
zábava. Všechny disciplíny jsou hodnoceny od prvního do třetího
místa.
Pěkné počasí a bohatý program přilákal hodně návštěvníků.
Kapela Desperado, bubeníci Ivo Samiece a Vilém Čok s kapelou

FOND MIKROPROJEKTŮ

VÝMĚNNÝ POBYT VE VRBOVÉM

Projekt Mládež v pohybu se posunul do další fáze, a to týdenního výměnného
pobytu pro děti od 10 do 19 let. Po velkém úspěchu výměnného pobytu
u nás v Klokočově se již děti nemohly dočkat pobytu ve Vrbovém, opět
v počtu 15 dětí z Vítkova a 15 z Vrbového. Byli jsme plni očekávání, co pro
nás kamarádi ze Slovenska a hlavně Duško Sabo (předseda Parlamentu
mladých města Vrbové) připravili a kde všude se s nimi podíváme.
Už po příjezdu do Vrbového bylo do této chvíle nezasvěceným jasné, že
v Klokočově vznikla nová přátelství, která se dalším pobytem upevnila
a rozšířila o další. Přišly nás přivítat i děti, které se již na druhý pobyt z
kapacitních důvodů nedostaly a chodily za námi i na některé aktivity v rámci
celého pobytu.
Pobyt byl opět nabit programem, který jsme museli přizpůsobit počasí,
ale s tím jsme všichni počítali. Prošli jsme křížem krážem Vrbové, viděli
jsme šikmou věž, synagógu, kúrii, kostel sv. Gorazda a sv. Martina,
evangelický kostel a přehradu, v dalších dnech jsme postupně zavítali do
Smolenic, do lanového centra v Trnavě, na hrad Červený kameň, do muzea
v Krakovanech, do Piešťan, opékali jsme párky, malovali trička, poslouchali
prezentaci o zdravém životním stylu, hráli a soutěžili v tělocvičně základní školy ve Vrbovém, hledali kešky, vařili typická česká a
slovenská jídla, a další a další…
Při tom všem jsme se stále poznávali, děti si vyměňovaly facebookové kontakty a při večerních diskotékách, noční hře Pokladovka
a vypouštění lampiónů jsme si přáli, aby pobyt trval alespoň do konce prázdnin.
Loučení proběhlo se slzami a za přípitku dětského šampaňského, všichni jsme věděli, že se někteří z nás dlouho neuvidí, proto jsme si
slíbili, že vložíme všechny naše síly do dalších společných setkání, protože stále jsme si nestačili říct vše, co jsme potřebovali, a stále
ještě neumíme srozumitelně vyslovit slovensky „kôň“ a česky „Jiřina Řeřichová“.
Děkujeme moc za přípravu a organizaci Dušanu Sabovi a pomoc Kristýně Briedikové, kteří s námi celý týden trávili a samozřejmě
nesmíme opomenout význam dotačních peněz EU z Fondu mikroprojektů, díky kterým jsme mohli všichni prožít prázdninový čas
s novými kamarády a zcela zdarma.
Šárka Medunová
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50 let Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Dovolte mi, abych vás seznámila s děním ve Střední škole ve
Vítkově-Podhradí.
V průběhu letošního roku byly postupně naplňovány záměry
zřizovatele školy a dohody s městem Vítkov. Škola převzala do
užívání budovu bývalé základní školy v Opavské ulici a zahájila
práce vedoucí k přestěhování teoretické výuky z Podhradí. Jedná
se o velice náročný, nákladný a zdlouhavý proces.
V současné době provádíme na vlastní náklady poslední přípravy
před zahájením teoretické výuky v nových prostorách počínaje
1. září 2014. Ve všech nově užívaných učebnách a místnostech
byla provedena nová výmalba a oprava podlahových krytin. Nové
prostředí budeme postupně zdokonalovat, abychom udrželi úroveň
moderně a účelně vybavené vzdělávací instituce.
Současně dokončujeme projektovou dokumentaci rekonstrukce
přízemí budovy, kde bude umístěna školní kuchyně a jídelna s
kapacitou 150 obědů, dále cvičná kuchyně pro výuku žáků oboru
kuchař-číšník s veškerým zázemím pracoviště odborného výcviku.
Předpokládané náklady této přestavby včetně transformační
stanice a nové přípojky elektrické energie přesáhnou s největší
pravděpodobností 5 milionů korun. 5. srpna schválila rada kraje
škole investiční dotaci ve výši téměř 4 miliony korun, zbývající
částka bude financována školou samotnou. Odborný výcvik bude i
nadále probíhat v Podhradí.
V průběhu školního roku rozšířila škola nabídku vyučovaných
oborů. Během přijímacího řízení se však nové obory nepodařilo

naplnit. Doufám, že přesun výuky přímo do Vítkova přiláká více
zájemců o studium ve všech nabízených oborech:
Mechanik-opravář motorových vozidel, Karosář, Kuchař-číšník,
Opravářské práce a Pečovatelské služby.
Žáci i pedagogové byli zapojeni do mezinárodních projektů
a účastnili se řady soutěží v odborných dovednostech, o čemž
byla veřejnost pravidelně informována. V červenci byl podpořen
částkou více než 16 tis. EUR nový projekt zahraniční stáže žáků
oboru kuchař-číšník s názvem „Jak chutná u sousedů“. Naši mladí
kuchaři vyjedou začátkem příštího roku do ciziny s cílem obohatit
se o nové zkušenosti ve zvoleném oboru.
Střední škola, Vítkov - Podhradí oslavila 1. září 2014 již 50 let
své existence, což považuji za natolik významné jubileum, že by
nemělo být opomenuto. Vždyť v našem regionu se na každém
kroku setkáváme s našimi úspěšnými absolventy.
Z důvodu současného mimořádného pracovního vytížení
zaměstnanců v souvislosti se stěhováním a vrcholící přípravou
školního roku plánujeme uspořádat vzpomínkovou akci na uplynulé
půlstoletí školy v rámci Dne otevřených dveří v prosinci letošního
roku.
Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím, že vnitřní síla kolektivu
pracovníků školy pomůže překonat veškeré překážky.
Jaroslava Dokoupilová
ředitelka školy

Opravy vítkovské dominanty před dokončením

Probíhající práce na kostele Nanebevzetí Panny Marie se pomalu
chýlí ke konci. Byly již dokončeny opravy:
• střechy na celém kostele včetně krovů, výměna bednění a nové
pokrytí ze šablon imitujících břidlici v kombinaci s měděným oplechováním a okapovým systémem, rovněž zastřešení sanktusníku
a hlavní věže kostela včetně repasí poškozených zdobných prvků
na střechách (kříže, fiály),
• celé fasády včetně zrestaurování řady kamenných prvků, obnovy
omítek, čištění a spárování v místech poškození, oprav dřevěných
žaluzií, demontáže sítí z oken,
• poškozených kamenných schodišť, dřevěných stropů v prostoru
věže a balkónového zábradlí na věži,
• ciferníku a ručiček věžních hodin,
• byl instalován nový hromosvod.
Zbývá dokončení některých kamenných součástí fasád, nového

WC a podlahy v sakristii. Dále bude provedena výmalba na klenbách a na zdech v místech, kde došlo k poškození vlivem zatečení.
Podle současného harmonogramu budou práce ukončeny do 10.
9. 2014. Celkové předpokládané náklady projektu se přibližují 11
mil. Kč. Oproti rozpočtu, který vzešel ze soutěže na stavební práce, došlo k navýšení v důsledku víceprací o 1,3 mil. Kč. Jednalo
se především o nutné řešení statického zajištění kamenné korunní
římsy kolem celého kostela, jejíž nutnost se projevila po postavení
lešení a demontáži střešní krytiny (římsa na mnoha místech vypadávala). Další vícepráce se týkaly většího rozsahu oplechování části střech a věží, než předpokládal původní projekt a rovněž
změny krytí nároží na střechách, kdy oproti stavu před opravou
jsou nyní na základě požadavků orgánu státní památkové péče nároží kromě oplechování ještě překryta střešními šablonami. Další
vícepráce byly na cifernících a ručičkách hodin, které jsou nakonec
kompletně nové.
Z evropské dotace z ROP Moravskoslezsko by mělo být proplaceno celkově 8,5 mil. Kč, z dotace města Vítkov 0,5 mil. Kč, z Česko-německého fondu budoucnosti 0,4 mil. Kč, z daru Biskupství
ostravsko-opavského 0,5 mil. Kč. Dotace tedy celkově pokryjí 9,9
mil. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1,1 mil. Kč musí zajistit Římskokatolická farnost Vítkov. Obyvatelé, kteří pravidelně navštěvují
bohoslužby, již věnovali ve sbírkách v kostele částku 190.000 Kč.
Přesto zbývá ještě přibližně 900.000 Kč, které farnost potřebuje
získat. Proto se chceme obrátit i na širokou veřejnost a vyhlašujeme veřejnou sbírku, která byla v srpnu povolena Moravskoslezským krajem.
Pokud se domníváte, že vítkovská dominanta je hodna vaší pozornosti a že její oprava je přínosem nejen pro farnost, ale také pro
celé město, přispějte, prosím, jakoukoliv částkou na speciální účet
zřízený u České spořitelny pro potřeby dofinancování oprav. Číslo
účtu: 3689593339/0800. S poděkováním za vaši podporu i dary
P. Miroslav Ševiola
farář Římskokatolické farnosti Vítkov

ZÁŘÍ
SRPEN
2014
2014

STRANA
STRANA13
7

Volný
Inzerce
č as

Základní škola a gymnázium Vítkov
SETKÁNÍ PEDAGOGICKÝCH SBORŮ

V rámci projektu „POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH
A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ“ z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
proběhlo ve dnech 21. 8. – 23. 8. setkání pedagogů z polských Kalet
a Základní školy a gymnázia ve Vítkově. Této aktivity se zúčastnilo
20 polských a 30 českých pedagogů, kteří se setkali na podobné akci
po několika letech. Byl pro ně připravený program v okolí Vítkova,
zaměřený na historická a tradiční řemesla. Během třídenního
setkání navštívili Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou,
vodní mlýn v Loučkách u Oder, Památník J. A. Komenského
a kostel sv. Josefa ve Fulneku, biofarmu a hřebčín ve Františkově

Dvoře, poutní místo Panna Maria ve skále. Po náročném programu
se všichni společně mohli pobavit u cimbálové muziky a ochutnat
tradiční zabíjačkové pochoutky. Na závěr společného setkání
proběhl workshop, na kterém pedagogové zhodnotili všechny
společné projekty a aktivity uskutečněné během projektového
období 2007 – 2013.
Jana Kravčíková
koordinátor projektu
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. „Překračujeme hranice“

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY

O letošních prázdninách čekal děti program na pěti příměstských
táborech pořádaných naší školou. V prvním prázdninovém
týdnu si své užily starší děti na táboře sportovním a ty mladší
mohly dovádět na námořnickém táboře. Druhý týden patřil
rovněž mladším školákům a nesl se v indiánském duchu.
V předposledním týdnu prázdnin byl připraven příměstský
tábor pro budoucí prvňáčky. Sešlo se jich celkem 34. Hlavní cíl
tohoto společného týdne byl především adaptační. Děti se tak
mohly seznámit s prostředím školy i celého školního areálu, s
vedením školy i se svými vychovatelkami, které se jim od září
budou věnovat ve školní družině. Věříme, že díky společným
hrám, soutěžím a zážitkům, prožitým na táboře, půjdou děti
1. září do školy po boku svých kamarádů s úsměvem. Vždyť už
to tam všechno budou znát...
Přejeme všem dětem úspěšný vstup do nového školního roku
2014/2015.
Karína Kopecká
vedoucí vychovatelka

Městská knihovna Vítkov
Výprodej vyřazených knih
V Městské knihovně ve Vítkově probíhá do 12. září výprodej
vyřazených knih. Výprodej se koná vždy v půjčovní době. Cena
5 Kč/ks. Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.info
v sekci Městská knihovna/Novinky v knihovně. Seznam knih
nebude v průběhu výprodeje aktualizován.
V knihovně zazáří SVĚTLUŠKA
Město Vítkov se prostřednictvím Městské knihovny ve Vítkově
připojuje k pořádání již 12. ročníku celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého
projektu Světluška, jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. Zakoupením sbírkového předmětu
(tykadla, náramek se svítícím nápisem nebo píšťalka) přispějete
na speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Sbírka bude
probíhat v období 1. - 30. září vždy v půjčovní době knihovny.
I v průběhu prázdninových měsíců jsme se snažili nabídnout
v knihovně kromě zajímavých knih i příjemné zážitky – ať už to byl
klubík pro maminky s předškolními dětmi, prázdninové odpoledne
s opékáním pro žáky nižších ročníků základních škol či úžasný
koncert Tomáše Kočka a jeho orchestru (foto). Jejich vystoupení

nadchlo každého posluchače, který na naši zahradu v úvodu
prázdnin zavítal. Závěrečnou tečkou za prázdninovým programem
pak byl jazzový podvečer Quartetu Milana Vilče se sólistkou Adélou
Tomanovou v posledním prázdninovém týdnu.
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Středisko volného času Vítkov, p.o., nabízí pro děti a mládež
ve školním roce 2013 - 2014 tyto zájmové kroužky:
1

Kopaná přípravka ml. žáci

4 - 7 let

po,čtv

16:30

Hřiště, sokol. velká t.

David Křenek

2

Kopaná přípravka st. žáci

8 - 10 let

po, čtv

16:00

Hřiště, sokol. velká t.

Karel Špok

3

Kopaná přípravka ml. žáci

8 - 10 let

po, čtv

16:00

Hřiště, sokol. velká t.

Michal Bek

4

Kopaná starší žáci

10 - 15 let

út, pá

16.30

Hřiště, sokol. velká t.

Alan Lamatchek

5

Kopaná dorost

15 - 18 let

út, pá

16:30

Hřiště, sokol. velká t.

Jaroslav Orlík

6

Kopaná junioři

18 - 22 let

út, pá

18:00

Hřiště, sokol. velká t.

David Křenek

7

Florball starší

11 - 15 let

středa

14:00

ZŠaG - velká t.

Petr Molek

8

Florball mladší

8 - 10 let

čtvrtek

14:00

ZŠaG - velká t.

Petr Molek

9

Quo Vadis - Divadlení I.

od 12 let

čtvrtek

15.30

ZŠaG

Michal Škrobánek

10

Basketbal - chlapci

10 - 18 let

pondělí

14:00

Sokolovna - velká t.

Viktor Vašátko

11

Lezení na umělé stěně I.

od 7 let

čtvrtek

14:30

ZŠaG - malá t.

Adéla Pustějovská

12

Lezení na umělé stěně II.

od 7 let

pátek

ZŠaG - malá t.

Jiří Chovanec

13

Gymnastika *

od 6 let

úterý

13:30

14

Stolní tenis

9 - 18 let

út, pá

16:30

Sokolovna - velká t.

Michael Drimaj

15

Automodelář I.

8 - 15 let

středa

14:00

SVČ

Jaromír Býma

16

Automodelář II.

do 26 let

středa

16:00

SVČ

Jaromír Býma

17

Automodelář III.

do 26 let

sobota

9:00

SVČ

Jaromír Býma

18

Robotika

11 - 18 let

čtvrtek

14:00

ZŠaG - učebna

Petr Ambrož

19

Klub KaMeRa

12 - 22 let

středa

14:30

SVČ

Šárka Medunová

20

Rybářský

9 - 15 let

čtvrtek

15:00

SVČ

Josef Vejvoda

21

Střelecký

10 - 15 let

středa

14:00

Sokolovna - velká t.

Michael Matuška

22

Keramika

6 - 19 let

středa

15:00

SVČ

Květuše Skurková

23

Malý výtvarník

5 - 7 let

čtvrtek

15:00

SVČ

Květuše Skurková

24

Mažoretky střední

od 8 let

po, čtv

16:30

ZŠaG - malá t.

Marie Potočárová

25

Mažoretky mladší

od 6 let

čtvrtek

16:30

Sokolovna - malá t.

Marie Potočárová

26

Divadelní II.

od 15 let

sobota

16:00

SVČ

Pavel Vaňásek

27

Práce s fimo hmotou, enkaustika,
výroba šperků

8 - 15 let

pátek

14:00

SVČ

Květuše Skurková

28

Keramika

6 - 10 let

úterý

13:30

ZŠ Větřkovice

Květuše Skurková

29

Přírodovědný

6 -13 let

úterý

14:30

SVČ

Jiřina Chudiová

30

Počítačový-animátor,programátor

6 -16 let

pátek

14:30

SVČ

Jiřina Chudiová

31

Aerobic

od 7 let

pondělí

15:00

Sokolovna - malá t.

Pavla Říčná

32

Line dance I.

od 6 let

pondělí
1.9.2014

17:30

Sokolovna - malá
tělocvična

Kateřina Mikulová

33

Line dance II.

od 6 let

čtvrtek

14:30

Sokolovna - malá t.

Kateřina Mikulová

34

Florbal děvčata

10 - 15 let

pátek

14:00

Sokolovna - velká t.

Petr Molek

35

Mladí hasiči I.

od 6 let

pondělí

16:00

ZŠaG - velká t.

Martina Krejčí

36

Mladí hasiči II.

od 6 let

pondělí

16:00

ZŠaG - velká t.

Jiří Ondrášek

37

Snag golf *

od 6 let

pondělí

13:30

38

Lukostřelba *

od 10 let

39

Karate I. *

6 - 10 let

pátek

40

Karate II. *

10 - 15 let

pátek

41

Orientační běh *

9 - 15 let

*

Sokolovna

Věroslava Dubová

Sokolovna

Michal Matuška

14:00

Sokolovna

Gattnarová

16:00

Sokolovna

Gattnarová

Sokolovna

Vašátko, Chudiová

Bližší informace k prvním schůzkám poskytneme na tel. 553 038 200, mob: 732 607 373, www.svc-vitkov.cz, e-mail: svc.vitkov@seznam.
cz.
U všech kroužků bude v průběhu září docházet k upřesňování času a místa konání v závislosti na kapacitních možnostech tělocvičen
a kluboven ve Vítkově.
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TJ Vítkov - Nohejbalový oddíl
Nohejbalový klub NBC 88 Vítkov ve spolupráci se Střediskem volného času Vítkov
uspořádali 28. 6. 2014 v rámci projektu
„Sport napříč generacemi“ nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 9 týmů a výsledné pořadí bylo následující:
1. Olomouc
2. Tygři Vítkov
3. SKUNK Unkovice
4. Oliváči
5. Humr
6. Poruba
7. JISKRA Větřkovice

8. Kapustňáci
9. Pendolino
Foto z této akce naleznete na http://vitkov.
rajce.idnes.cz/Nohejbalovy_turnaj_-_28._
cervna_2014/
Zároveň bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří věnovali ceny do tohoto turnaje
nebo přispěli na technické úpravy antukových kurtů za minigolfem a jejich zázemí:
David Krása, Dušan Šindelář, Humr Restaurace, Jiřina Šindelářová, Midnight Roasters s.r.o., Marcel Durec, PROFILY, s.r.o.,
Simply You Pharmaceuticals a.s.

Ve školním roce 2014/2015 bude pokračovat činnost
volejbalového kroužku při ZŠ a gymnáziu Vítkov, a to každý
pátek od 5. září 2014 od 14.00 do 16.00 hod. Kroužek je určen
pro dívky II. a III. stupně a bude se konat v tělocvičně gymnázia.
Poplatek za kroužek činí 200 Kč ročně.

Dotační prostředky
na vaše aktivity
Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) vyhlásila
grantový program Malý LEADER pro Opavsko. Maximální
výše dotace: 5.000 Kč
Kdo může žádat: jakýkoli subjekt, skupina občanů, spolek,
obec, podnikatel, nezisková organizace, církev aj., ať již má
právní subjektivitu či nikoli (nemusí mít ani vlastní IČ).
Dokdy musíte požádat: příjem žádostí je průběžný (od 1. 5.
2014 do 1. 12. 2014), podrobné informace anelzenete na:
http://www.masopavsko.cz/mas-opavsko/maly-leader-proopavsko/

Kontaktní osoba:
Antonín Březovják
Tel: 603 786 940
e-mail: brezovjak.antonin@seznam.cz

NOVÁ PŮJČOVNA
NÁŘADÍ

VOLEJBAL

2. srpna 2014 proběhla na městském koupališti ve Vítkově
„Vítkovská lávka.“ V rámci programu probíhal turnaj v beach
volejbalu.
1. „ ZELENÍ“ (Marek Ondra + Martin Vrána)
2. „Dvojčata“ (Adam Ondra + Klára Ondrová)
3. „Čermná“ (Michal Vančura + Jan Faltýnek)
Celkem se turnaje zúčastnilo 12 družstev.

Noví zájemci o tento sport jsou vítáni, tréninky se konají: - květen až září - v úterý
a pátek od 17:00 do 19:00 hodin na antukových kurtech za minigolfem
- říjen až duben - v úterý od 18:00 do 19:30
hodin a v pátek od 18:00 do 21:00 hodin
v sokolovně Vítkov

Průmyslová zóna, Dělnická ulice, Vítkov.
Tel. 604 837 553
NON - STOP

POLICISTÉ PROZKOUMALI
JEZÍRKO
16. července provedli policejní potápěči podrobný průzkum jezírka,
které je v lese vlevo od cesty na Klokočov. Šlo o potvrzení nebo
vyvrácení legendy, podle které je toto místo pozůstatkem středověké
těžby kovových rud, které vlastně daly podnět k založení Vítkova.
Průzkum trval 3 hodiny a pomocí sonaru, potápěčského průzkumu
i dalších technických prostředků běžně nedostupných bylo jezírko
podrobně zmapováno. Výsledky průzkumu jsou uloženy u Ing.
Vladimíra Svěráka. Pro legendu mluví jiné geologické složení hornin,
než je v okolí Vítkova běžné, proti ní to, že se nic nenašlo. Jde
pravděpodobně o povrchový lom na stavební kámen, který je starý
150 – 200 let. Za kladný výsledek lze považovat alespoň to, že se zde
potvrdil silný zdroj podzemní vody.

PODĚKOVÁNÍ
Město Vítkov děkuje paní Dáši Duškové za vytvoření krásných
dekorací do knihovny, na jejichž výrobu použila staré a vyřazené
knihy. Městská knihovna zve všechny čtenáře i občany, aby si přišli
tyto nádherné dekorace prohlédnout.
Ivana Prokšová
Mám ráda vůni nových, dosud neotevřených knih. Miluji listování
v nich. O lásce ke čtení ani nemluvím. Ale ani starou rozpadlou
a otrhanou knihu, či knihu poplatnou době, ve které byla napsána,
nedokážu vyhodit. Poskytuje mi úžasný materiál pro tvoření.
A o tom je můj příspěvek do projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI
SAMI SOBĚ…
Dáša Dušková

Vladimír Svěrák

Nabídka akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ
2. 9. - 5. 9.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
SVČ pořádá den otevřených dveří v
dopoledních hodinách pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ.

4. 9.
14.30 hod.

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

6. 9.
6.30 – 10.00 h.

bermudy, jídlo a pití na celý den, ručník, 10 Kč
na šatnu. Cena zájezdu 200 Kč. Platí se až na
vlakovém nádraží. Přihlášky na tel.: 732 607
373, 604 357 609.
30. 9.
14.00 hod.

DEN SENIORŮ
Náměstí ve Vítkově

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Turistická akce. Start individuální. Trasy dlouhé
10, 21 a 50 km.

3. 10.

SHOW ZDENKA IZERA
Pořádá Autokemp Balaton
Kulturní dům Vítkov

6. 9.
6.00 a 9.30 h.

PUTOVÁNÍ PO MORAVSKO-SLEZSKÉM
POMEZÍ
Vlastivědný výlet. Pouze pro předem
přihlášené. Informace v IC Vítkov.

3. – 4. 10.

ZÁVODY AUTOMODELÁŘŮ
SVČ Vítkov pořádá na turistické základně v
Klokočově víkendový závod automodelářů.

10. – 12. 10.

9. 9.

DOPOLEDNE PRO ZŠ VĚTŘKOVICE
SVČ Vítkov pořádá pro ZŠ Větřkovice Den bez
úrazu a Dopravní akci, které proběhnou ve
vítkovském parku. Děti si vyzkoušejí jízdu na
kolech a na vyznačené trase budou plnit úkoly
z dopravní výchovy.

… ABY ŘEMESLA NEZANIKLA
Kulturní dům Vítkov
Kurzy paličkování, košíkářství, drátování,
zdobení kraslic a perníčků.
Přihlášky prostřednictvím IC.

24. – 26. 10.

… ABY ŘEMESLA NEZANIKLA
Kúria M. Beňovského Vrbové
Kurzy paličkování, košíkářství, patchwork,
ruční šití kabelek, zdobení kraslic.
Přihlášky prostřednictvím IC.

15. 9. - 31. 10.

PUTOVNÍ VÝSTAVU TVOŘIVÝCH
KNIHOVNÍKŮ
Výstava bude přístupná v prostorách
městském knihovny vždy v půjčovní době

20. 9.
SLACKLINE V PARKU
17.00 - 18.30 h. Přijďte si vyzkoušet slackline do velkého parku
za kostelem. A co že to vůbec je? Balancování
nebo chození po laně, které je napnuté mezi
dvěma stromy. Za špatného počasí slackline
neprovozujeme. Akce SVČ Vítkov.
24. 9.

LUKOSTŘELBA
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, turnaj.
Přihlášení na turnaj proběhne od 13.00 do
14.00 hod. v sokolovně. S sebou sportovní
obuv. Nejlepší střelce čeká diplom a odměna.

26. 9.
18.00 hod.

DEN POTÉ
Divadelní soubor při SVČ Vítkov uvádí
tragikomedii z let americké prohibice
Hrají studenti gymnázia
Vstupné: 30 Kč
Kulturní dům Vítkov

27. 9.

ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ
Sraz na vlak. nádraží ve Vítkově v 9.45 hod.,
příjezd zpět v 18.00 hod. S sebou: plavky, ne

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
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Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

KURZY PRO DOSPĚLÉ/SENIORY
V listopadu zahajuje SVČ kurzy pro dospělé a seniory Práce s
počítačem a internetem. Cena kurzu 1000 Kč zahrnuje 10 výukových lekcí (20 hodin). Kurzy budou probíhat jednou týdně. Po
domluvě s ředitelkou SVČ Vítkov, p. o. je možné kurzovné platit
ve dvou splátkách. Přihlášky zasílejte na chudiova@tunnel-nzdm.
eu.

CHYSTÁTE SE NA CESTY VLAKY
LEO EXPRESS A REGIOJET?
Pak právě pro vás je od srpna připravena nová služba
IC Vítkov – předprodej jízdenek na tyto dva vlaky
prostřednictvím internetu. RegioJet zastavuje 9x denně
v Hranicích na Moravě a Leo Express 8x denně v Suchdolu
nad Odrou.
Naše pracovnice vám vyhledá příslušný spoj a zprostředkuje
nákup samotné jízdenky. Jízdenku vám vytiskne a vy ji
přímo v IC uhradíte svou platební kartou nebo v hotovosti.
Pak už nezbývá než vám popřát šťastnou cestu.
Poplatek za tuto službu je max. 12 Kč (podle způsobu
platby). Více informací na www.regiojet.cz a www.le.cz

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 19 . zá
zářř í 2014 v 09: 00 hod in

