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Změny v investičních prioritách města

pivovarnictví ve vítkově

Změny v investičních
prioritách města
Vážení občané, pravidelně vás na tomto místě informuji
o připravovaných investičních akcích. Nejinak tomu bude i v tomto
příspěvku.
Ještě se ani pořádně nerozjela stavební sezóna a už jsme museli
přehodnotit investice schválené pro letošní rok. Pokud se jedná
o koupaliště, tak se nemusíte obávat. Tato akce v rozpočtu zůstala
a bude se dále pokračovat v rekonstrukci. Museli jsme ale sáhnout
do oprav některých komunikací, abychom získali finanční prostředky
na velmi významnou a nebál bych se říci i unikátní investici. Bude se
týkat dopravy, přesněji řečeno městské hromadné dopravy. Pokud
se pozastavujete nad tím, že ve Vítkově žádná není, tak máte
pravdu. Ale někdy a někde se bude muset začít. Tak proč ne letos
a proč ne v Pivovarské ulici?
Vzhledem k tomu, že se do konce roku přestěhuje pobočka České
pošty do budovy, kde dříve sídlil městský úřad, tak se výrazně zvýší
pohyb osob z náměstí k poště. Abychom urychlili a zjednodušili
přístup k poště zejména starším spoluobčanům, vybudujeme první
tramvajovou linku ve Vítkově. První část povede Pivovarskou ulicí
a bude mít dvě zastávky - „Náměstí“ a „Pošta“. Výstavba kolejového
svršku bude zahájena v druhé polovině letošního roku. Budeme
dělat vše pro to, aby byla stavba dokončena před otevřením
poštovní pobočky. Protože se jedná o finančně velmi náročnou
akci, nebudeme pravděpodobně schopni v tomto roce koupit novou
tramvajovou soupravu. Abychom mohli tramvajovou linku zprovoznit,
koupíme od Dopravního podniku Ostrava, a.s. již použitou soupravu.
V dalších letech uvažujeme o prodloužení linky kolem knihovny
po Selské ulici až na autobusové nádraží, abychom plně využili
obousměrný provoz, který se tam vrátil. Na opačném konci linky
bychom chtěli prodloužení dotáhnout až na vlakové nádraží se
zastávkou u zdravotního střediska.

Organizace a řízení tak náročné činnosti, jakou je městská hromadná
doprava, vyžaduje založení nové příspěvkové organizace s názvem
Dopravní podnik města Vítkova. Příslušné kroky k založení této
organizace již podnikáme a ve druhé polovině letošního roku
vyhlásíme výběrové řízení na místo ředitele.

Rozšíření služeb na náměstí bude zahrnovat i vybudování nového
veřejného WC. Již dvakrát jsme se pokusili získat dotaci z evropských
fondů zaměřených na podporu cestovního ruchu, ale bohužel jsme
neuspěli. Asi se hodnotitelům nezdál náš projekt veřejného WC
dostatečně přínosný pro turisty. Proto jsme náš záměr přepracovali
a jsme přesvědčení, že s tímto novým projektem určitě uspějeme.
Nové WC postavíme nad kašnou vedle informační tabule. Bude
mít čtvercový půdorys, stěny budou z polopropustného zrcadla. To
znamená, že zvenku budou stěny působit jako klasické zrcadlo,
zatímco zevnitř uživatel WC uvidí ven. Je to velmi praktické třeba
pro cyklisty, kteří si takto mohou hlídat své kolo, ale i běžní turisté si
přijdou na své. Toaleta bude opatřena otočným mechanismem, který
se po spuštění během pěti minut otočí o 360°. Tím budou mít krásný
panoramatický výhled na celé náměstí.
Do budoucna chceme mít více takových zařízení nejen ve městě,
ale i v místních částech. Jistě to přispěje ke zvýšení turistického
ruchu na Vítkovsku i ke zlepšení služeb pro naše občany.
Tento článek byl napsán 1. dubna 2017, tedy na apríla, a ve
stejný den byl také vytištěn...
Pavel Smolka

Seznam žadatelů, kterým byly poskytnuty dotace města na I. pololetí roku 2017
ORGANIZACE

PROJEKTY
Mezinárodní závody v netradičních sportech
Základní škola a gymnázium Vítkov,
COMEDIAS III.
příspěvková organizace
Ten dělá to a ten zas tohle
Středisko volného času Vítkov, p.o. Obnova vybavení pro mladé rybáře
ZŠ Vítkov, náměstí Jana Zajíce, p.o. „Tu jsem se narodil, tu to chci znát“
Základní umělecká škola, p.o.
Účast dechecového orchestru na Mezinárodní přehlídce dech. orchestrů v Prešově
Svaz postižených civil. chorobami
Činnost SPCCH
Český svaz chovatelů, ZO Vítkov
Dřevěné stoly a lavice, sekačka na trávu
Kynologický klub, ZKO Vítkov
Reprezentace klubu a města Vítkova
Sdružení hasičů Čech - SDH
Koupě vycházkových uniforem a koupě PHM pro soutěžní družstvo
Jelenice
Sdružení hasičů Čech - SDH Vítkov Mladí hasiči Vítkov – Pohárová soutěž „O vítkovského Soptíka“ 3. ročník
Český svaz včelařů, z. s. Vítkov
Včely na Vítkovsku
Divadelní, šermířská spol. „Arcus“
Natáčení nového filmu pro děti a dospělé
Karate klub Vítkov
Nájem tělocvičny pro cvičení členů oddílu
Radkov, z. s.
Den hradu Vikštejna
Martínková Jana
4. ročník Obranářského závodu
Celoroční náklady na činnost TJ a zabezpečení oddílů sokolovny
Tělovýchovná jednota Klokočov,
z. s
Činnost fotbalového oddílu
Spolek Zálužné
Úhrada nákladů na zajištění nouzového osvětlení podzemního objektu Raabovy štoly
Cantes Opava, z. p. s.
Canisterapie jako služba sociální rehabilitace
Tomeš Vítězslav – OSVČ
3. ročník rodinného multižánrového festivalu
Provoz šachového oddílu
Provoz oddílu kopané
Tělovýchovná jednota Vítkov, z. s
Provoz oddílu kopané – mládež
Provoz oddílu nohejbalu
Provoz oddílu vodní turistiky

Dotace
27 600
5 000
12 000
15 000
10 000
12 000
9 000
20 000
9 000
15 000
12 800
12 000
10 000
5 000
10 000
8 000
70 000
30 000
20 000
6 000
50 000
4 000
90 000
90 000
8 000
8 000

Aktuálně z radnice
Rada města zasedala 14. března. Aktuality obsahují rovněž
informace z rady z 21. února a zastupitelstva z 22. února, neboť
jednání se konala po redakční uzávěrce.
Jednou ročně dochází k aktualizaci Akčního plánu města Vítkova,
do kterého je zapracováno plnění za předešlý kalendářní rok
a zahrnuty nové projektové záměry města. Jak rada, tak i zastupitelé
schválili předloženou aktualizaci.
Rada města vzala na vědomí zprávu o průběhu sociální služby
Odborné poradenství zaměřené na dluhovou problematiku, kterou
poskytuje Charita Odry. Dále byla radou schválena dotace ve výši
5 tis. Kč klubu Zvoneček v Odrách k podpoře zajištění provozu
sociální služby (služba je využívána i občanem našeho města).
Na základě doporučení rady města schválili zastupitelé poskytnutí
dotace ve výši 40 tis. Kč o.p.s. Renarkon na činnost související
s výkonem terénní protidrogové služby ve Vítkově. Další dotace ve
výši 35 tis. Kč byla schválena Domovu Vítkov na opravu skleníku
v chráněném bydlení v ulici Boženy Němcové ve Vítkově, které od
1.1.2017 přešlo pod Domov Vítkov.
Na základě doporučení finančního výboru a rady města zastupitelé
schválili poskytnutí individuálních dotací ve výši přes 500 tisíc korun
místním organizacím a spolkům na jejich kulturní, společenskou
a další činnost - viz tabulka na předchozí straně.
V rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017
bylo schváleno podání žádosti o dotaci na realizaci úspor elektrické
energie na osvětlení místních části, dotace činí maximálně 2 mil.
Kč. Další žádost o dotaci podá město na opravu hřbitovní zdi
v Klokočově, ačkoliv není v majetku města. Lze předpokládat, že
dotace bude činit 700 tis. Kč a na spolupodíl města ve výši 300 tis.
Kč přispěje farnost částkou 120 tis. Kč.
Zastupitelstvu byla předložena zpráva o možnosti pořízení
služebního elektromobilu pro potřeby zaměstnanců města za využití
dotace ve výši 200 tis. Kč. Zastupitelé s jeho pořízením nesouhlasili.
3. června se bude konat třetí ročník Dne města Vítkova. Rada
i zastupitelé vzali na vědomí zprávu o připravovaném programu,
ceníku pronájmu prodejních prostor a návrhu výše vstupného. Rada
města rozhodla, že vstupné bude dle doporučení kulturní komise
stejné jako v předchozích letech.
Další dvě zprávy informovaly o prodeji nemovitostí a o pronájmech
pozemků města. Město v roce 2016 prodalo majetek v hodnotě
1.221 tis. Kč a z pronájmů pozemků, převážně k zemědělským
účelům, mělo příjem ve výši 308 tis. Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zahájení rekonstrukce
a modernizace chodníků podél nákupního střediska až k domům č.
687, 688 v Opavské ulici.

V souvislosti s již rozpracovaným projektem na opravu kina ve
Vítkově zastupitelé na základě doporučení rady souhlasili s úpravou
projektu tak, aby bylo prodlouženo jeviště na úkor odebrání první
řady sedadel v hledišti, což přispěje nejen k možnosti rozsáhlejšího
využití kina, ale také umožní požádat o dotaci na polyfunkční
komunitní centrum.
Nejvíce bodů jednání se týkalo Technických služeb Vítkov. Zastupitelé
vzali na vědomí zprávu o výsledku hospodaření v městských lesích,
schválili výši těžby dřeva pro rok 2017, uvolnili částku 300 tis. Kč
na nákup fekálního vozu, rozhodli o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ve výši 4,8 mil. Kč na pořízení nového popelářského
vozu a souhlasili s vyřazením a odprodejem nepotřebného nosiče
kontejnerů.
Rada dále vzala na vědomí zápis jednání kulturní komise, schválila
pronájmy pozemků, věcná břemena a další. Rozhodnutí rady
i zastupitelstva města jsou dostupná na stránkách Městského úřadu
Vítkov.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Veřejné schůze
I v letošním roce se budou konat v místních částech města Vítkova veřejné schůze, kterých se účastní vedení města, zástupci místní samosprávy a zaměstnanci MÚ nebo TS
Vítkov. Občané budou seznámeni se závěry z minulých jednání a také dostanou možnost uplatnit požadavky své místní části.
Termíny:

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

11.4.2017

17.00

Klokočov

sokolovna

12.4.2017

17.00

Zálužné

Budova HZS

18.4.2017

17.00

Nové Těchanovice,
Lhotka

společenská místnost NT

19.4.2017

17.00

Podhradí

Bar u vody

20.4.2017

17.00

Prostřední Dvůr

společenská místnost

24.4.2017

17.00

Jelenice

KD
Oldřich Huška
1. místostarosta

26. dubna 2017
od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského
úřadu ve Vítkově. Program
zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na
webových stránkách města
www.vitkov.info

Městská policie v únoru 2017
Podezřením z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného
urážkou na cti, drobným ublížením na zdraví a hrubým jednáním
z 2. února se bude zabývat správní orgán. Toho dne kolem třetí
hodiny odpolední byli strážníci přivoláni na ulici Školní ve Vítkově,
kde mělo dojít k napadení 58letého občana Vítkova ze strany
24letého muže z Vratimova po předchozí slovní rozepři. Strážníci
na místě provedli prvotní šetření a ztotožnili aktéry události. Pokud
bude podezřelý muž uznán vinným, může mu být uložena pokuta až
do výše 20.000 Kč nebo do výše 30.000 Kč při recidivě.
Kolem půl dvanácté hodiny noční 4. února byli strážníci přivoláni do
jedné z provozoven v Dělnické ulici, kde měl opilý muž obtěžovat
ostatní hosty provozovny a tropit výtržnost. Strážníci na místě zjistili
28letého občana Melče, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. Muž byl vyveden z provozovny a bylo u něj
provedeno kontrolní měření na přítomnost alkoholu v dechu, které se
ukázalo jako pozitivní s hodnotou 2,407 promile. Dotyčný se později
hodlal do provozovny vrátit i přes skutečnost, že mu to strážníci
zakázali. Jelikož neuposlechl výzev strážníků a následně se snažil
strážníky napadnout, byl pomocí hmatů a chvatů spoután a následně
dodán k vystřízlivění na PZS v Opavě. U správního orgánu, kam
bylo postoupeno podezření z přestupků proti veřejnému pořádku,
spáchaných vzbuzením veřejného pohoršení a neuposlechnutí
výzvy úřední osoby, mu hrozí pokuta až do výše 10.000 Kč nebo při
opakovaném spáchání až do výše 15.000 Kč.
Z přestupků proti občanskému soužití a majetku, spáchaných
hrubým jednáním a podvodem, je podezřelý 53letý muž z Vítkova,
který si 22. února kolem osmé hodiny večerní objednal v jedné

z provozoven ve Vítkově 3 hamburgery a po jejich doručení do
Klokočovské ulice ve Vítkově za ně nehodlal zaplatit sjednanou cenu
a později objednané zboží rovněž odmítl převzít. Pracovník kurýrní
služby si navíc po příjezdu na místo dodání musel vyslechnout
i vulgarity vůči své osobě. Za objednané a nepřevzaté hamburgery
vznikla provozovateli škoda ve výši 130 Kč. V případě uznání viny
může být podezřelému uložena pokuta až do výše 20.000 Kč nebo
do výše 30.000 Kč při recidivě. Navíc mu bude uložena náhrada
vzniklé škody.
K vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě byl
23. února dopraven 64letý muž z Opavy. Krátce po jedné hodině
po poledni si muže všimla hlídka MP Vítkov, když v Těchanovické
ulici močil na schody jedné z provozoven a rovněž i na odpadkový
koš, který stál před provozovnou. Muž, který byl zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky, se vůči strážníkům začal chovat
agresivně, a proto byl předveden na služebnu MP Vítkov. Zde byl
podroben kontrolní dechové zkoušce na alkohol, která byla pozitivní.
Muži bylo naměřeno 1,982 promile alkoholu v dechu. Jelikož muž
není strážníkům neznámý a hrozilo, že by ve svém počínání mohl
i nadále pokračovat, bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS,
kam byl po provedení nezbytných úkonů převezen. Za opakované
přestupky znečištění veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy
úřední osoby při výkonu své pravomoci mu u správního orgánu hrozí
pokuta až do výše 15.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Odborné sociální

FORENZNÍ ZNAČENÍ
poradenství zaměřené na
JÍZDNÍCH KOL
dluhovou problematiku

Vážení spoluobčané, oznamujeme vám, že MP Vítkov začne
od dubna 2017 opět značit jízdní kola zájemcům tzv. forenzním
značením. Tato služba je určena pro majitele jízdních kol, kteří
mají trvalé bydliště ve městě Vítkově, jeho místních částech
a také v obcích Větřkovice a Čermná ve Slezsku. Uvedená
služba je ze strany MP Vítkov realizována pro zájemce o toto
značení ZCELA ZDARMA.
Více informací a on-line formulář pro rezervaci nabízeného
termínu k označení kola naleznete na webové stránce MP
Vítkov: http://www.vitkov.info/o-meste/mestska-policie/forenzniznaceni-kol/informace-k-prihlaseni/

ZKONTROLUJTE SI PLATNOST
SVÉHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
V České republice se po jejím vstupu do Evropské unie, tj. 1. května
2004, vydává řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství
v provedení plastové karty, jeho platnost je 10 let. V roce 2007 jich
bylo vydáno nejvíce, přesně 1 146 918. To znamená, že v letošním
roce bude muset proběhnout jejich výměna. Proto si zkontrolujte
platnost svého řidičského průkazu. Ta je uvedena na přední straně
pod bodem 4b.
O výměnu řidičského průkazu si můžete požádat už tři měsíce před
koncem platnosti, lhůta pro jeho vydání je 20 dnů. Výměna není
zpoplatněna, pouze v případě vydání v expresním termínu 5 dnů
činí poplatek 500 Kč.
K výměně řidičského průkazu stačí přijít na MěÚ Vítkov s platným
dokladem totožnosti, stávajícím řidičským průkazem a jednou
průkazovou fotografií.
Řídit s neplatným řidičským průkazem se vám nemusí vyplatit,
můžete dostat pokutu až 2000 Kč, v případě správního řízení až
2500 Kč.

V loňském roce zřídila Charita Odry za podpory města Vítkova
sociální poradnu ve Vítkově, kterou kontaktovalo 36 klientů, jež se
nás obraceli v tíživé sociální situaci, kterou způsobilo zadlužení.
Klientům jsme pomohli se splátkovými kalendáři, insolvenčními
návrhy, sestavením domácího rozpočtu, konsolidací úvěru
a při problémech s exekucemi. Pro většinu případů platí to, že je
důležité začít aktivně řešit svou nepříznivou situaci včas, dokud
vymáhané částky nenarostou mnohem více. Může se ale stát, že
člověk opomene kde, komu a v jaké výši dluží. Instituce ovšem
nezapomínají a dělají vše pro to, aby své pohledávky úspěšně
vymohly.
V případě, že si nejste jistí, zda někomu dlužíte, můžete využít tyto
možnosti:
• zažádat o výpis z registru dlužníků na poště, který je ovšem
zpoplatněn,
• kontaktovat přímo věřitele, pokud víte, komu dlužíte, ale nevíte,
v jaké výši,
• nahlédnout do spisů u okresního soudu v místě vašeho trvalého
bydliště, kde zjistíte, zda je proti vám vedeno nějaké soudní řízení
nebo byly vydané platební rozkazy či nějaké soudní rozhodnutí.
Pokud máte jakýkoliv problém se splácením dluhů nebo dotaz,
neváhejte nás kontaktovat, všechny služby sociální poradny jsou
poskytovány zcela bezplatně.
Kontakt
Tel.: 604 645 378
Adresa: MěÚ Vítkov, nám. J. Zajíce 4, 749 01 Vítkov
Každou středu od 8.00 – 16.00 hodin (zasedací místnost 1. patro)

Proč ve Vítkově kácíme topoly
Všechny pokácené topoly (u sokolovny i kolem nádrže u čerpací
stanice) byly ve velmi špatném zdravotním i provozním stavu.
Obecně jsou topoly krátkověké rychle rostoucí dřeviny, dožívají se
cca 50 -70 let, po dosažení cca 40 let trpí odumíráním větví. Topol
má dřevo měkké, lehké – tím pádem snadno napadnutelné hnilobou,
škůdci, jde o dřevo s nízkou pevností v ohybu, řídké, lehce lámavé.
Zejména ze stromů kolem nádrže se začaly odlamovat kromě
menších větví i kosterní větve – riziko pádu větví výrazně zvyšuje
námraza, silný vítr a v tomto případě i masivní nárůst jmelí, které větve
zatěžovalo. Stromy byly v průběhu minulých sedmi let 2x ořezány
odbornou arboristickou firmou (suché větve, jmelí - bezpečnostní
a zdravotní řez). Vzhledem k věku stromů již nedocházelo ke
zmlazení a větve dál usychaly, rostlo riziko pádu větví na blízké
komunikace, vzdušné vedení, na pěšinu vyšlapanou kolem nádrže
a na lidi pohybující se kolem nádrže, zejména děti.
Varianta pokácet jen některé stromy byla nevhodná nejen vzhledem
k tomu, že všechny stromy byly ve špatném stavu, ale také proto, že
stromy se ve své stabilitě podporovaly a při uvolnění zápoje by se
rizika zvyšovala.
Vzhledem k výše uvedeným závažným důvodům přistoupil orgán
ochrany přírody (vydané rozhodnutí o povolení kácení stromů)
se správcem městské zeleně po dlouhém a pečlivém zvážení
k pokácení stromů.
V minulých letech byly vykáceny všechny topoly v areálu školy
v Komenského ulici na základě odborného posudku Agentury
ochrany přírody. Předloni bylo zahájeno kácení první části topolů
v areálu sokolovny (z podnětu správce sokolovny).
Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba (u nádrže
duby a olše, u sokolovny habry, jeřáby).
Pavlína Dybowiczová
odbor výstavby, ÚP a ŽP

POZEMKY K VÝSTAVBĚ
RODINNÝCH DOMŮ
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemky k výstavbě rodinných
domků v Klokočově (cca 5 – 6 RD) a ve Vítkově (1 RD).
V kat. území Klokočov u Vítkova se jedná o tyto pozemky:
část pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost, a to dle
geometrického plánu č. 608-164/2016 pozemek parc. č. 2250/7
trvalý travní porost o výměře 696 m2,
parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2 (cca 2 RD),
parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2,
parc. č. 1038 trvalý travní porost o výměře 1287 m2, parc. č. 1039/1
orná půda o výměře 2547 m2 a parc. č. 1044/4 ostpl. o výměře 1112
m2 (cca 2 – 3 RD).
Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje
nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na částku 50 Kč/m2 . K této ceně bude připočtena DPH + případně náklady
na vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
V kat. území Vítkov se jedná o část pozemku parc. č. 1350/7 ostpl.
a pozemek parc. č. 1353 ostpl. o souhrnné výměře cca 920 m2. Základní kupní cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“ na částku
200 Kč/m2. K této ceně bude připočtena DPH + případně náklady na
vyhotovení geometrického plánu žadatelem.
Žádosti o prodej konkrétního pozemku zasílejte na Městský úřad
Vítkov, finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
nejpozději do 9. června 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte
u p. Vyklického, IV. podlaží, kancelář č. 401, nebo telefonicky
na čísle 556 312 274.

MĚSTO VÍTKOV

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení pro rok 2017
Podmínky výběrového řízení včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na
webových stránkách města Žádost o půjčku z FRB nebo
u vedoucího finančního odboru Ing. René Kyšáka na Městském
úřadě ve Vítkově, IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je
stanovena na 13. dubna 2017 do 14:00 hod.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA
VÍTKOV

se uskuteční 7. dubna 2017 od 13 do 18 hodin
v budově školy

Projekt „Rekonstrukce a modernizace chodníků, rozšíření
parkovacích ploch ve Vítkově, ul. Opavská“

Město podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na
realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace chodníků,
rozšíření parkovacích ploch ve
Vítkově, ul. Opavská“ ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Takřka po
roce - v březnu 2017 - se město
dozvědělo pozitivní zprávu. Dotace nám byla schválena a přiznána.
Ve druhé polovině loňského
roku byla realizována I. etapa projektu, v rámci které byla
provedena rekonstrukce stávajícího parkoviště a příjezdové
komunikace k bytovým domům
a nově bylo vybudováno parkoviště naproti bytovým domům
čp. 687 a 688. Dále byla vybudována nová stání pro kontejnery a osazeny lavičky a odpadkové koše.
Díky získané dotaci může
město na jaře letošního roku
zahájit realizaci druhé etapy
projektu, v rámci které bude
provedena rekonstrukce chodníků v sídlišti na Opavské ulici
nad obchodním domem, rekonstrukce chodníků kolem
obchodního domu a budou
vybudovány úplně nové úseky

Stávající umístění přechodu pro
chodce u železářství

Nové umístění přechodu pro
chodce

chodníků s cílem zvýšení bezpečnosti chodců kolem frekventované silnice na Opavské ulici a Komenského ulici. Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšení bezpečnosti a respektování všech
bezpečnostních norem a předpisů musí být stávající přechod pro chodce u prodejny železářství
přesunut nově na úroveň vchodu do obchodního
domu. Stávající přechod pro chodce u železářství
je příliš dlouhý, neodpovídá normám a není možné
jej v tomto místě ponechat.

Na realizaci II. etapy získalo město dotaci ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ve výši
90% z celkových nákladů. V souvislosti se stavbou
dojde k omezení pohybu chodců v lokalitě sídliště
i kolem obchodního domu. Prosíme spoluobčany
o shovívavost a pochopení. Odměnou nám bude
nově zrekonstruovaný prostor.

Projekty zaměřené na energetické úspory v bytových domech

V srpnu loňského roku podalo město žádosti o dotaci na realizaci dvou projektů - „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“
a „Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov“ - ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu. V závěru loňského roku byla městu schválena a přiznána dotace ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ve výši 31,5 %
z celkových způsobilých nákladů.
V březnu letošního roku byl na základě výběrového řízení vybrán zhotovitel obou staveb a v dubnu 2017 tak může být zahájena realizace
obou projektů.
V rámci projektu „Energetické úspory bytového domu Fučíkova 373, Vítkov“ dojde k zateplení konstrukcí fasády, k výměně požárních dveří
do kotelny a oken v suterénu a k provedení souvisejících stavebních prací, např. k výměně okapového systému a okapového chodníku
kolem objektu.
V rámci projektu „Energetické úspory bytového domu Selská 944, Vítkov“ dojde k výměně oken a dveří v objektu a k rekonstrukci střechy.
Cílem obou projektů je snížení energetické náročnosti stávajících budov a dosažení úspor energie, tedy snížení nákladů na energie.
Provedenými úpravami dojde ke zkvalitnění bydlení a ke zlepšení vzhledu budov ve městě.
V souvislosti se stavbami dojde k některým omezením poblíž uvedených bytových domů. Prosíme spoluobčany o shovívavost a pochopení.

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

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

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

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

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

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

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

Svoz objemového odpadu
z domácností - duben 2017
Přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.
07. 04.

21. 04.

05. 05.

Odvezena
v ranních
hodinách
10. 04.

24. 04.

Podhradí – Slezský hotel, prodejna,
u Dubu
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov – u požární zbrojnice
Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobus. zastávkou
Nové Těchanovice

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
středa
sobota

kontejner velký natahovací 15,5 m3
stanoviště

délka doby přistavení
/ četnost svozu

SVČ Skřivánčí pole
(stávající hnízdo u brány SVČ
vedle hřbitova)

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

ulice Lesní u zahrádek

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

ulice Fučíkova (parkoviště)

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

Zálužné (u kaple)

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

Pohostinství „U Berana“

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

Prostřední Dvůr (hřiště)

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

Lhotka u Vítkova (u kaple)

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

ulice Selská (u fa Rigo)

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

parkoviště u nemocnice

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

Podhradí (u obchodu)

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

Klokočov (váha)

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

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

09. 05.

Rozmístění kontejnerů na svoz
biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO)

12:00 – 18:00
08:00 – 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. 733 180 919,
- nebo www.tsvitkov.cz

Střední škola, Odry
PRACOVNÍ STÁŽ VE ŠPANĚLSKU

Naše škola se v roce 2017 zapojila do projektu vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod názvem
ERASMUS+.
Program ERASMUS+ podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve všech
oblastech vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu umožňují více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se vzdělávat
a získávat pracovní zkušenosti v zahraničí.
Oderská střední škola v rámci tohoto programu realizovala vlastní
projekt: Připraveni pro Evropu, Aktivita KA102 - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.
Tato akce je určena studentům středních odborných škol a učilišť.
Jednalo se o zahraniční pracovní stáž našich žáků v období od 19.
2. do 4. 3. 2017 v pěti kadeřnických salónech ve španělském městě
Córdoba.
Příležitost vycestovat do Španělska dostalo 8 nejúspěšnějších žáků
3. ročníku oboru Kadeřník pod dozorem učitelky anglického jazyka paní Šárky Rozkopalové. Účastníci stáže byli ubytováni v centru
Córdoby, ze kterého měli ideální dopravní spojení jak do podniků,
v nichž probíhala pracovní stáž, tak za kulturou, které nabízí jihošpanělské město opravdu dost.
S ubytováním, stravou a samotnou praxí byli naši žáci nadprůměrně
spokojení. Pracovní doba probíhala v dopoledních a odpoledních
hodinách a večerní volný čas žáci trávili především společně a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, anebo

návštěvou córdobských restaurací, obchůdků či dalších zajímavých
míst v centru města a jeho okolí.
Cílem projektu bylo podpořit a ocenit naše žáky možností vycestovat
do zahraničí na odbornou pracovní stáž, kde si mohli ověřit své jazykové znalosti a odborné dovednosti v novém prostředí, kde získali
neocenitelné zkušenosti, vytvořili nová partnerství pro další spolupráci, zvýšili svůj profesní a osobnostní potenciál, zapojili se do sítě
mezinárodních kontaktů, a přispěli tak ke svému lepšímu postavení
na současném evropském trhu práce.
Jana Kellnerová
tisková mluvčí, SŠ, Odry

2. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI!
11. února se konal ve velkém sále kulturního domu náš 2. reprezentační ples. Hodnocení necháme na samotných účastnících, děkujeme však všem, kteří na plese vystoupili – mažoretkám SVČ
Vítkov, TK SVČ Odry, workoutistům SŠTAS Karviná, moderátorovi
a DJ Honzovi Gavelčíkovi, děkujeme všem sponzorům za dary
do tomboly a samozřejmě všem účastníkům, kteří nás přišli svou
účastí podpořit a vykoupit všechny lístky do tomboly.
Díky sponzorům, veřejnosti a Vítkovským Ympulsům o. p. s., jsme
letos utržili 20.600 Kč, které budou přidány k loňskému výtěžku
a budou tvořit základ finančních prostředků na zhotovení venkovní

lezecké stěny v areálu Střediska volného času Vítkov, p. o. Zhotovení lezecké venkovní stěny je finančně poměrně náročné a není
podporováno žádným dotačním titulem, proto jsme zvolili sice zdlouhavější proces získávání peněz, ale věříme, že s pomocí sponzorů
a veřejnosti dopadne vše co nejdříve na výbornou!
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

VE ZDRAVÉM MĚSTĚ – ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ OBČANÉ

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
Pojďme společně s celým světem udělat něco pro své zdraví
a pohodu. Vyberte si z bohaté nabídky celodenního programu.
7. dubna 2017
8.00 – 18.00 hod. - Fitcentrum Vítkov, Oderská 170
Aktivní odpočinek – Z Vítkova až…
Pojeďte s námi na spinningových kolech urazit co nejvíce kilometrů.
Kam až můžeme dorazit, když spojíme síly? Na tuto otázku budeme
znát odpověď ještě téhož dne v 18.30 hod., kdy budeme v prostorách
městského úřadu vyhlašovat výsledky.
Rezervace jednotlivých jízd v IC Vítkov.
9.00 hod. - Městská knihovna Vítkov
Uvolnění – Míčková facilitace
Míčková facilitace neboli míčkování je pomocná metoda, která
napomáhá při léčbě rýmy, zánětu obličejových dutin, zánětu
průdušek, astmatických onemocněních, ale též při vadném držení
těla.
Míčkuje se pomocí molitanových míčků, které jsou speciálně určeny
pro tuto metodu (potřebnou sadu obdržíte na místě).
A protože se člověk nejlépe učí praxí, vyzkoušíte si míčkování
obličeje a hrudníku. Masáž budeme provádět přímo na těle (vezměte
s sebou plavky).
Vzhledem k omezené kapacitě – pouze pro předem přihlášené.
Přihlášky v IC Vítkov.
17.00 hod. - Městská knihovna Vítkov
Mluvme – Nedovolte depresi…
Nedostatek motivace, neschopnost cítit potěšení, úzkost a pocit
osamění, malá sebedůvěra, zhoršená pozornost a soustředění –
o tom všem si můžete přijít popovídat.
19.00 hod. - Městská knihovna Vítkov
Umění odpočívat – Relaxační podvečer
Naučte se odpočívat, uvolnit své tělo i mysl…

DEN ZEMĚ - ZASAĎ STROM…
Závazek přispět k vytvoření bezpečnějšího, čistějšího a zdravějšího
světa.
Den Země je největší sekulární oslavou naší planety, kterou slaví
lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.
V sobotu 22. dubna pomůžeme naší krásné planetě, aby byla ještě
zelenější, aby se nám lidem lépe dýchalo, aby jednou naše děti měly
kvalitní dřevo na stavbu svých ekologicky čistých domovů.
Čeká nás výsadba nového lesa, pro děti budou připraveny lesní
dílničky.
Potřebovat budete: pracovní oblečení a obuv, motyku a pořádnou
svačinu.
Přihlášky a podrobnosti v IC Vítkov.

TOP 10 – FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Vzpomínáte si ještě, které aktivity ke změně našeho města jste vy,
občané, navrhli před rokem? Přijďte se 11. května přesvědčit do
kulturního domu, jak se nám daří dobré nápady realizovat.

DÍKY, ŽE NEJSTE LHOSTEJNÍ
ČTVERCE PRO AFRIKU

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO

Pojďme zatočit s nepořádkem na Vítkovsku. Díky dobrovolníkům
budeme mít v okolí Vítkova čisto a pořádek.
Ukliďme svět – ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky (a dokonce na několika
místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé
skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna 2017 vyrazíme
v 9.00 hod. Sraz na náměstí.
Registrujte se na http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/
nebo se přihlaste v IC Vítkov.

Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným
dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových
dětí je v Africe kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4
milionů. Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu
a může pomoci zachránit dětský život.
Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Africe
sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na jednu deku je
potřeba 35 čtverců.
Nám se ve Vítkově ke dni uzávěrky zpravodaje podařilo shromáždit
neuvěřitelných 1.084 čtverců.
Pokud ještě máte doma nějaké upletené čtverce, přineste je prosím,
nejpozději do 10. dubna do vítkovského informačního centra. Pak už
bude zásilka vypravena do Afriky.
Děkujeme vám všem, kteří jste obětavě pletli a zasloužili se tak
o to, že třicet dětí již nebude trpět zimou. Poděkování patří paní Mgr.
Dáše Duškové, která s tímto nevšedním nápadem přišla a zasloužila
se o jeho propagaci i samotnou realizaci.
Děkujeme vám, že společně s námi měníte svět
k lepšímu!

Rozhovor s Doc. Ing. Dášou Remešovou, CSc.
aktivit přírodovědných, které vedla paní profesorka Mikošková,
což mi dalo ten pravý impuls, a po gymnáziu jsem si tedy vybrala
Vysokou školu zemědělskou v Brně, zahradnický obor. Studovali
jsme střídavě v Jihlavě, v Brně a tři roky v Lednici, která je sama
o sobě úžasným výukovým prostorem přímo v terénu. Výuka venku
mě tak nadchla, že zvítězila specializace rostlinná výroba zaměřená
na okrasné rostliny typu dřevin a keřů. A potom jsem dostala nabídku
zůstat na škole jako odborná asistentka právě v oboru dendrologie
a okrasného školkařství, které se mi stalo osudným. Parkový prostor
v Lednici pro mne byl celodenním chlebem při studiu i potom při
zaměstnání. Pak jsem si udělala průvodcovský kurz a otevřela jsem
si tam cestovní agenturu, takže jsem provázela návštěvníky po
celém lednickém areálu. To mě naplňovalo víc než ostatní činnosti,
protože návštěvníci se vraceli a byli nadšeni, že se dozvěděli více
než jen historii rodu Lichtenštejnů.
S vnučkou Kristýnkou

Vítkovští občané se mohli s touto zajímavou osobností setkat
několikrát v místní knihovně (viz foto), kde velmi poutavě přednášela
o okrasných stromech a keřích v našich zahradách. Milovníci
okrasných zahrad odcházeli z přednášek nadšeni rétorikou paní
docentky a obohaceni o řadu užitečných vědomostí.
Paní Remešová pochází z Oder, studovala na vítkovském gymnáziu.
Po absolvování vysoké školy zasvětila svůj život dendrologii
a množení okrasných dřevin. Vyučovala po řadu let na Mendelově
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, Zahradnické fakultě se
sídlem v Lednici. Je autorkou odborných publikací a je stále aktivní
ve svém oboru.
Nedávno přesídlila do Vítkova. Jsme velmi rádi, že paní Remešová
souhlasila s uveřejněním následujícího rozhovoru ve Vítkovském
zpravodaji.

Co vás přimělo k přestěhování do Vítkova?
Člověk má za sebou kus životní cesty a přemýšlí, co dál. My jsme
s manželem celý profesní život prožili v rovinách jižní Moravy. Manžel
byl zubní lékař, ovšem jeho velikou zálibou je myslivost. V lužních
lesích byla sice zvěř, ale to nebylo ono. Pořád ho to táhlo zpátky.
A co čert nechtěl, oba naši synové se ocitli se svými partnerkami taky
na severu. A my jsme tam zůstali sami dva. Takže jsme přemýšleli,
jak dál a tady ve Vítkově měli rodiče domeček. Vypadalo to, že se
bude muset prodat, když se do něj nikdo nevrátí, a to nám bylo
celkem líto, protože se o něj starali celý život a zvelebovali ho. Tak
jsme se s nimi dohodli, že se vrátíme zpátky. Oni teď žijí spokojeně
v penzionu, navštěvujeme se a pomáháme jim, když je třeba. Máme
tu i přátele, spolužáky z gymplu, takže to byla šťastná volba, nemohu
říct, že bychom toho litovali.

Dovolte začít otázkou, která může znít poněkud romanticky, ale
co napadá člověka vaší odbornosti, když sleduje probouzející
se jaro?
Když se probouzí jaro, tak to je pro mne hlavně hřejivé sluníčko,
které na nás působí jak fyzicky, tak i duševně. A to se člověku
začne honit hlavou, co má na práci. První, co mi bleskne hlavou,
je samozřejmě zahrádka, která je pro mne relaxačním cvičením,
po zimě relaxuje tělo i duše a ta práce mne opravdu těší. Proto ji
vlastně dělám, takže když se probouzí jaro, probouzí se ve mně cit
pro zahradničení a pomyšlení na vše, co se k jaru pojí. Jako je třeba
jarní úklid. Bohužel (smích).

Jak vnímáte dnešní Vítkov?
Vítkov mne jako dítě poznamenal velmi negativně, protože mi tady,
když mi bylo 5 let, v nemocnici zemřel bratr. Vždycky jsem si říkala
– ten Vítkov je konec světa a byla jsem zatrpklá. Jenomže když
pak přišla doba studií, rozhodla jsem se pro vítkovský gympl a to
se mi stalo osudným, protože jsem si tu našla budoucího manžela.
A tehdy se to zlomilo... Ale pak nás život zavál na jižní Moravu
a teprve po čase jsme se rozhodli, že se vrátíme. A můžeme říct, že
se tady hodně změnilo k dobrému. Když se podíváme na náměstí já třeba z pohledu dendrologického - tak se mi líbí, jak se tu upravuje
zeleň. Ovšem park, který se zrekonstruoval, ten už se mi líbí
méně, protože jsme byli zvyklí z dřívějška na kolotoč a na ty naše
romantické schůzky v parku. Ale v poslední době nás s manželem
úplně ranilo, že se mezi hřištěm a stadionem muselo pokácet tolik
topolů, některé byly možná ještě zdravé… Obecně, kácet zdravé
stromy je zločin a odporuje to zdravému rozumu... Opravují se tu
chodníky i přístupové komunikace, bohužel Hasičská ulice, kde

V úvodu se zmiňujete o vašem zaměření – dendrologii. Jaká
byla cesta k tomuto oboru?
Já jsem již na gymnáziu více tíhla k botanice a zoologii než
k předmětům humanitního zaměření, takže jsem se účastnila spíše

Kdo projde kolem vašeho domu, jistě se rád zadívá na vaši
příkladně udržovanou zahrádku, která prozrazuje ruku a ducha
odborníka a nadšence zároveň. Líbí se vám i zahrady, v nichž
majitelé nechávají hodně prostoru přírodě samotné?
To je totiž trochu dvojsečná zbraň. Někdo vidí krásu v tom, že má
v zahradě stromečky krásně tvarované, vidí půvab v té dokonalosti.
Jiný je spokojený s tím, že mu tam roste nějaký plevel. Já jako
odborník bych měla říct, že zahrádka má mít takové a takové
parametry, záleží ovšem jen a jen na tom majiteli, zda se v ní cítí
spokojený. Nemám zrovna pozitivní přístup k permakulturám.
Třeba pěstovat rajčata v dvoumetrovém plevelu se sice dá, ale ten
se vysemení a pak už si s tou zahradou nikdo neví rady. Já bych
si osobně takovou zahradu nikdy nevytvářela. Ale mám přítelkyni,
která začíná propagovat zahrady, spíše předzahrádky, s přírodně
vysemeněnou květenou. Ale to se musíte dobře vyznat v osivech
atd.

V milované Lednici
bydlíme, je téměř padesát let stejná, jen se ty výtluky látají, přitom
je to frekventovaná ulice, snad se i na ni najdou nějaké finance. Ale
jinak se nám tady líbí a vedeme tu celkem spokojený a klidný život.
Každý člověk má někdy potřebu dělat něco jiného než to, čemu
se věnoval celý profesní život. Co tedy podnikáte, když máte
zahradničení tzv. plné zuby? Nebo se vám to nestává?
Koníčků máme s manželem opravdu hodně, třeba chaloupku
s velkou zahradou na Vsetínsku. Tu obhospodařujeme, kosíme louky,
pečujeme o stromy a keře, máme tam včeličky, o které se staráme.
Tam samozřejmě houbaříme, chodíme na výšlapy. Turistika, ta nás
baví. A taky jsme tam rádi s našimi čtyřmi vnoučaty, protože je tam
zdravý vzduch, prostor bez plotu, kde si mohou chodit, kam chtějí,
samozřejmě na „dopisk“. Když pískneme, musejí se vrátit (smích).
Ta naše vnoučátka vychováváme po našem, po „dědečkovsky“,
prostě tak, aby nám do toho rodiče moc nemluvili (smích). Naučili
jsme je lyžovat, snažíme se jim dát takové základy, jaké jsme i my
dostali od našich rodičů a prarodičů. Jsme rádi, že se jim můžeme
takto věnovat.
Jsme s manželem dost sportovně založení, jezdíme na kolech.
Budeme rádi, pokud se tu dobudují cyklotrasy, protože teď
využíváme směr na Hradec nebo na Odry. Prostě, pořád se něco
děje. Mívám přednášky, navrhuji různé zahradnické úpravy, plánuji,
kreslím…. Opravdu se nenudím, ráno jsem obvykle na internetu,
vyhledávám si různé materiály, ráda též kuchařím... Nevím, co to je
nemít nic na práci.
Máte dvě děti. Vydalo se některé z nich ve vašich šlépějích?
Ne, nevydalo a docela jsem tomu dnes ráda. Sice jsem se je snažila
odmalička pro ten obor získat, ale pochopila jsem, že chtějí jít jinou
cestou. Vlastní, dá se říct, a jsme spokojeni, protože i oni jsou
spokojeni. Mají dobrá zaměstnání, dobré rodiny, což je, myslím,
nejdůležitější. Ale je zajímavé, že se oba synové doma v bytě starají
o květiny...

Ráda cestujete. Která místa, ať už u nás či v cizině, ve vás
zanechala nejsilnější dojmy? Co byste milovníkům zahrad
doporučila, třeba místa méně známá…
Byla jsem na tříměsíční stáži ve Vídni a měla jsem možnost po
celou dobu poznávat tamní parky. Málokdo ví, jak jsou překrásné,
dokonale udržované. Donaupark, zámecký park v Schönbrunnu…,
tak to je opravdu něco úžasného. Ráda bych doporučila jižní
a jihovýchodní Anglii, která je poseta různými arborety, kde uvidíte
kousek od Londýna nekonečné plochy vřesů, koberce vřesovců.
Potom Skotsko – každému se asi vybaví příroda krásného šťavnatě
zeleného zbarvení, je tam dostatek srážek, takže zeleň je opravdu
svěží. Trávníky kolem domů jsou skvěle upravené. Na přednášce ve
Vítkově jsem ukazovala, jaké tam mají předzahrádky. V květnu se
chystám do Japonska. Těším se, že tam ještě pokvetou rododendrony,
azalky… Snad se mi podaří něco z toho zdokumentovat. A Francie
– to jsou hlavně versailleské zahrady, ale to prostě musí člověk vidět
na vlastní oči.
Dáša Dušková, Marie Mikulíková

„Řídím bez opice“
Co je potřeba udělat pro účast?
- mít zájem účastnit se této akce
- domluvit si účast se svým lektorem autoškoly
- zaregistrovat se na webových stránkách: www.centrum.libros.cz/
rezervace-opice.php
- včas dojet vlastním (autoškolským) vozidlem do areálu
Preventivní aktivity se můžete zúčastnit i bez rezervace s tím, že
přednost samozřejmě budou mít účastníci, kteří si své místo včas
rezervovali a včas se dostaví na rezervovanou hodinu.
K tomuto preventivním projektu se připojí také českolipští policisté,
kteří zrealizují akci téhož dne od 9:00 hod. do 12:00 hod. v areálu
Autodromu Česká Lípa.
por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

9. dubna 2017 moravskoslezští policisté zrealizují
třetí ročník preventivní akce „Řídím bez opice“
v době od 8:00 hod. do 18:00 hod. v Centru bezpečné
jízdy Ostrava, ul. Palackého 1114.
Cílem projektu je snížení protiprávních jednání pod vlivem alkoholu
či drog v souvislosti s řízením motorových vozidel. Cílovou skupinou
jsou žáci autoškol, začínající řidiči a široká veřejnost.
Na bezpečné ploše bude k dispozici pět totožných stanovišť. Účastníci
si vyzkouší jízdu tzv. pod vlivem alkoholu a drog za pomocí simulátorů
vidění opilého řidiče či simulátoru účinku požití marihuany (tzv. alko
a drogo brýle). První jízda proběhne za „střízliva“ a úkolem bude na
jednoduché trase vozidlem objet kužely tzv. osmičkou. Poté si řidič
vystoupí, nasadí si speciální alkobrýle a jízdu opakuje. Musí dojít
k vozidlu, odemknout jej, nasednout, nastartovat a další jízda bude na
osobní odvaze. Třetí jízda se opakuje, ale už za pomocí drogobrýlí.
Po těchto jízdách následuje krátká beseda s dopravními policisty na
téma „alkohol a drogy za volantem“. Na závěr účastníci dostanou
samolepku na vozidlo s logem projektu a jednorázový alkohol test,
pro případ, že by si v budoucnu nebyli jisti, zda mohou bez „černého
svědomí“ usednout za volant.
Účelem akce je uvědomit si možná rizika z této jízdy, např. špatný
odhad vzdálenosti, rozdvojené vidění, které pak v reálném životě
mohou ohrozit nejen řidiče, který takto usedne za volant, ale
i ostatní účastníky silničního provozu. Moravskoslezští policisté takto
každoročně evidují okolo 4 000 případů, kdy řidiči byli pod vlivem
alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
Preventivní aktivitou si klademe za cíl žáky autoškol, začínající řidiče
i širokou veřejnost odradit od budoucí jízdy pod vlivem alkoholu či
drog. Od účastníků akce máme potvrzené, že tuto aktivitu by doporučili
povinně zejména autoškolám. Od začátku se do preventivního
projektu zapojilo nepatrné množství autoškol z Moravskoslezského
kraje. Ty se však účastní pravidelně a s každou další akcí se připojí
další autoškoly, které tak mají možnost zkvalitnit výuku a přispět
k větší bezpečnosti v silničním provozu. O preventivní aktivitu
projevily zájem i střední školy, kde studenti v rámci výuky absolvují
kurz autoškoly jako přípravu na budoucí povolání. Aktivita je pro
účastníky zdarma.

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

LYŽAŘSKÉ KURZY NA BÍLÉ – „SPOLEČNĚ NA HORY“

V březnu se uskutečnily dva lyžařské kurzy na Bílé ve Starých
Hamrech, na které jsme získali dotaci z programu přeshraniční
spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko pod názvem
„SPOLEČNĚ NA HORY“. Do projektu se aktivně zapojilo 12 pedagogů
a 88 žáků základních škol a gymnázia z Vítkova a Kalet, kteří byli
rozděleni do smíšených družstev podle lyžařských schopností.
Žáci si osvojili nové pohybové dovednosti, návyky a seznámili se se
základy pobytu v zimní přírodě a bezpečného pohybu na lyžích i na
snowboardu. Zdokonalili si vědomosti o lyžařské výstroji a výzbroji,
o zásadách pobytu v zimní přírodě, nebezpečí na horách, lyžařských
soutěžích a jejich pravidlech. Zúčastnili se teoretické přednášky
i praktické ukázky práce Horské služby Beskydy. Jako doprovodná
aktivita byla pro oba kurzy zajištěna návštěva hotelového bazénu,
turistická vycházka k minerálnímu prameni a místnímu dřevěnému
kostelu. Na konci kurzů byly pro žáky připraveny závody družstev
i jednotlivců, které vyvrcholily předáním diplomů i medailí. Vyhlášeny
byly celotýdenní sportovní i vědomostní soutěže „PO STOPÁCH
YETTIHO“ a „DOBYTÍ BESKYD“ a vítězná družstva byla odměněna
sladkou odměnou.
Společné česko-polské aktivity upevňují v dětech sportovního ducha,
odstraňují jazykové bariéry, rozvíjejí multikulturní výchovu a vzbuzují potřebu aktivního pohybu.
Jana Kravčíková

Úspěch v celostátním finále soutěže
Nebojme se myslet!

10. února se na půdě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnilo
druhé kolo soutěže „Nebojme se myslet!“. Mezi dvaceti postupujícími
z prvního kola byl i zástupce naší školy - Gabriel Pisani (septima).
Cílem tohoto kola soutěže bylo otestovat jazykové schopnosti
studentů, kteří museli psát své eseje v některém z nabízených cizích
jazyků. Gabriel se svou prací v anglickém jazyce uspěl a patří tak
mezi dva úspěšné finalisty, kteří byli vybráni, aby reprezentovali
Českou republiku v Mezinárodní filozofické olympiádě (IPO), která
se uskuteční 25. - 28. 5. 2017 v Rotterdamu.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v mezinárodním kole soutěže.
„Po postupu z prvního kola soutěže „Nebojme se myslet“ jsem
se spolu s dalšími vybranými středoškoláky zúčastnil druhého
kola tohoto projektu. Po příchodu na FF UP nám vedoucí katedry
filosofie doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D předal účastnické
listy a věcné ceny za úspěchy v prvním kole soutěže. Poté nám
sdělil společné téma tohoto kola, kterým byla otázka, zdali
máme svobodnou vůli. Během následující hodiny jsme pak
měli zpracovat esej v jednom z cizích jazyků - na výběr byla
angličtina, němčina, francouzština či španělština.
Velkým překvapením pro mě byl e-mail z 27. 2. 2017, který mi
oznamoval úspěch ve druhém kole a postup do soutěže IPO.
Vzhledem k velké konkurenci jsem nepředpokládal, že bych se
v tomto druhém kole prosadil, ale každopádně mám z tohoto
úspěchu velkou radost a už nyní se těším na mezinárodní kolo
soutěže.“
Miroslav Bučánek a Gabriel Pisani

Okresní kola olympiád

Matematická olympiáda
24. ledna se uskutečnilo okresní kolo matematické olympiády pro
kategorii Z5 a Z9. Naši školu reprezentovali dva soutěžící v kategorii
Z5 – Vojtěch Fabík a Daniel Zeisberger (5. A) a dva v kategorii
Z9 – Karolína Daníčková a Jan Leher (kvarta). V kategorii Z5 se
oba chlapci stali úspěšnými řešiteli okresního kola. V kategorii Z9
se úspěšnou řešitelkou okresního kola stala Karolína Daníčková,

která postupuje do kola krajského. Všem účastníkům děkujeme za
reprezentaci, úspěšným řešitelům gratulujeme a Karolíně přejeme
hodně štěstí v krajském kole.
Petra Bartoschová
Olympiáda v angličtině
Také letos jsme vyslali své zástupce do okresních kol olympiád
v anglickém jazyce, které se konaly v únoru v Opavě. Žáci plnili
úkoly v jazykovém testu a následně hovořili na vylosované téma.
V kategorii I B získala 3. místo Tereza Jonášová ze sekundy, ještě
výraznějšího úspěchu dosáhl Dominik Nedzbala z kvarty, jenž ve své
kategorii II B zvítězil a postupuje do krajského kola soutěže. Oběma
studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy, gratulujeme
a Dominikovi přejeme hodně štěstí v Ostravě.
Jana Ambožová

Alexandr Pisani postupuje do krajského
kola Office Arena 2017

Alexandr Pisani z kvinty se zúčastnil školního kola soutěže Office
Arena 2017. Co je úkolem v soutěži? Studenti musí vymyslet
reálný projekt, popsat jej a vyčíslit náklady. Jejich úkolem je také
obhájit své nápady, stát si za svými myšlenkami a dokázat svůj
projekt prosadit. To všechno za pomoci Office aplikací, cloudových
technologií a sdílení. Jeho práce byla nominována do krajského kola
a byl zařazen mezi postupující. Blahopřejeme a držíme palce.
Dana Kajzarová

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

Gymnaziální léta utekla jako voda, studenti oktávy, jsme postaveni
před zkoušku dospělosti. Než usedneme do lavic naposledy, tak si
ten čas hodláme zpříjemnit! 28. dubna se nezalekněte hluku či hudby
v ulicích města, to budeme my! Posledním zvoněním ukončíme
svou školní „kariéru“ ve Vítkově. A bude to velké! Nezapomeňte,
prosím, v tento den doma úsměv, trpělivost a možná pár drobných...
Děkujeme za vaši podporu.
Studenti oktávy

PIVOVARNICTVÍ NA VÍTKOVSKU

Malá výstavka ve vestibulu úřadu, nahlédnutí do pivovarského sklepa, příjemné posezení s kapelou Poutníci. To všechno jste mohli prožít
25. března na vítkovském náměstí. Děkujeme všem, kteří nám věnovali nové předměty, které mají vztah k vaření a výrobě piva ve Vítkově.
Děkujeme také všem za zajímavé vzpomínání na doby, kdy pivovar ještě fungoval a vařilo se v něm znamenité vítkovské pivo.

První klokočovské vítězství v žákovské kategorii v ringu
11. března byla sokolovna a přilehlé ulice v obležení aut a už nebylo
kde zaparkovat. A není divu, Klokočov se v posledních letech stává
atraktivním místem pro box. Tentokrát zde probíhalo 11. kolo ligy
boxu severomoravské oblasti. Startovali kadeti, junioři a senioři
z Česka, Polska a Slovenska. Milovníci tohoto sportu si při sledování
zápasů přišli na své.
Pro Klokočov to tentokrát byl obzvláště důležitý den, a to nejen
z důvodu, že bylo potřeba celý zápas zajistit organizačně, připravit
sokolovnu, postavit ring a zázemí, ale poprvé zde startovala dívka
z místního oddílu. A závěr byl úžasný.
Naše Eliška Cihlářová si poprvé vychutnala vyhlášení vítěze v ringu,
vyhrála totiž svůj první zápas v kategorii žaček nad olomouckou
boxerkou již v druhém kole vzdáním se soupeřky. Jsme na ní pyšní,
protože boxu se věnuje pod vedením trenéra Petra Hlavny teprve
půl roku. V současné době se počet těch nejmenších boxerů na
tréninku stále zvyšuje, což je jistě zásluhou pana Petra Hlavny, Ivana
Deszkáše a Miroslava Špálka, kteří se jim plně věnují. Celá hodina je
plná pohybu a posilování, což je pro naši mladou generaci to nejlepší.
Šárka Petrtýlová za TJ Klokočov

Roste ve vaší obci Strom roku 2017?
Přihlaste ho do oblíbené ankety

Šestnáctý ročník celostátní ankety Strom roku opět hledá stromy
se zajímavým příběhem. Anketa je příležitostí, jak získat pro
strom odborné ošetření, nebo finance na výsadbu nových stromů.
Z došlých přihlášek totiž porota vybere dvanáct finalistů, kteří budou
moci soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování. Vítězný
strom navíc postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom
roku, v němž letos Českou republiku reprezentovala loňská vítězka
Lípa z Lipky na Chrudimsku. Uzávěrka návrhů do ankety, kterou
každoročně pořádá Nadace Partnerství, je 30. dubna. Podrobnosti
o tom, jak strom přihlásit, budou od 21. března dostupné na www.
stromroku.cz.
„Příběhy starých stromů nám připomínají, jak důležitou roli v našich
životech hrají. Jsou živou součástí naší minulosti i současnosti,
a proto je potřeba o ně pečovat. Anketou Strom roku chceme
připomenout jejich význam a zároveň podpořit péči o stromy, aby
mohly vyprávět své příběhy i dalším generacím.“ říká koordinátorka
ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. V letošním roce chce
navíc anketa upozornit na důležitost stromů v boji proti klimatické
změně a přizpůsobení se jejím důsledkům. „Koruny vzrostlých
stromů dokáží svým přirozeným stínem a výparem vody z listů
výrazně ochladit okolní prostředí, což je v našich přehřívajících se
městech zásadní hlavně v letních měsících. A aby mohly stromy
dobře plnit svou funkci, musí být v dobré kondici,“ vysvětluje Andrea
Krůpová.
Díky zpoplatněnému hlasování v anketě mohly být například
v loňském roce ošetřeny dva stromy, čímž se dosáhlo zlepšení
jejich zdravotního stavu a vitality. V blízkosti šesti finálových stromů
proběhly nové výsadby. U dvou stromů přibyla lavička, na níž mohou
návštěvníci rozjímat. Účast stromu v anketě navíc pomohla stmelit
komunitu a motivovala obyvatele, aby se více zajímali o přírodu ve
svém okolí.
Navrhnout kandidáta na Strom roku 2017 může kdokoli – jednotlivci,
rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé obce. Do
finálového hlasování postoupí 12 stromů. Vítězný strom Nadace
Partnerství ocení 5. října v rámci mezinárodního filmového festivalu
Ekofilm. Letošním tématem festivalu je ovzduší, jehož kvalitu stromy
nepochybně pozitivně ovlivňují. Vítězný Strom roku získá odborné
arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a nominuje se do
evropského kola.
Jak přihlásit strom do ankety:
1. Zjistěte základní parametry stromu (druh, stáří, obvod kmene,
lokalita, GPS souřadnice atd.).
2. Vypátrejte z kronik, knížek i od pamětníků příběh stromu, nebo

nechejte školáky vymyslet vlastní.
3. Pořiďte fotografie stromu.
4. Zapojte do tvorby přihlášky školu, spolky i nadšence všech
generací.
5. Vymyslete, co byste udělali s výtěžkem hlasování (ošetření
stromu, výsadby, naučná cedule apod.).
6. Vyplňte do 30. dubna on-line přihlášku na www.stromroku.cz.
Bližší informace o celostátní anketě Strom roku 2017: www.
stromroku.cz, Facebook: http://www.facebook.com/anketastromroku

Jezdíš rád na kole? Zkus letos
VRCHAŘSKOU KORUNU ODERSKA!
Vrchařská koruna je akce pro širokou cyklistickou veřejnost. Základní myšlenkou je zdolat od 1.dubna do 30.listopadu dvacet
předepsaných vrcholů - většina z nich se každý rok obměňuje.
Vrchařská koruna Oderska bude mít letos svoji premiéru. Mezi
vrcholy bude například zřícenina hradu Vikštejn, Čermenský
mlýn, Červená hora, sopka Velký Roudný, rozhledna Olšová,
hrádek Kunzov …
O co vlastně ve VKO jde? Je potřeba zdolat na kole všech 20
vrcholů, děti do 10ti let 7 vrcholů, děti do 15ti let 10 vrcholů. Na
každém vrcholu pořídíš fotografii, na které jsi ty, kolo a identifikovatelné místo na vrcholu. Fotky ze všech vrcholů odešleš
organizátorovi a tím se stáváš držitelem Vrchařské koruny.
Účast není nijak zpoplatněna ani není třeba jakkoliv se registrovat.
Vše je založeno na důvěře a poctivosti sportovců. Co za to?
Největší odměnou za pot a dřinu při zdolávání vrcholů je dobrý
pocit z vlastního výkonu, pohybu v nádherné přírodě a poznání
krásných míst v okolí.
Autor myšlenky Adam Hloch založil spolu s Michalem Horským
první Vrchařskou korunu na Valašsku v roce 2013. Prvního ročníku se zúčastnilo 21 cyklistů. Čtvrtý, prozatím poslední ročník
Valašské koruny odjezdilo 461 dospělých, 113 dětí a juniorů
a 2 handicapovaní cyklisté. Vrchařské koruny se postupně rozrůstají a v letošním roce jich je na území České a Slovenské
republiky šestnáct. Staň se i ty součásti zrodu zajímavého projektu na Odersku.
Bližší informace nalezneš na: http://vko-bike8.webnode.cz/
https://www.facebook.com/VrcharskaKorunaOderska/
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217
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www.semperitgroup.com

Budišovská 908, 749 01 Vítkov
Telefon: 556 301 301, 602 748 782, Fax: 556 301 301, E-mail: hutnikstepan@email.cz
Facebook: https://www.facebook.com/stepanhutnik, Web: www.stepan-hutnik.cz, www.hutnik.lassa.cz

PRODEJ LETNÍCH PNEU
sezóna 2017

pneu 155/70 R 13 SK70 75T Kingstar

640 Kč

pneu 195/50 R 15 SK10 82V Kingstar

pneu 155/80 R 13 79T SK70 Kingstar

672 Kč

pneu 195/55 R 15 Altimax Sport 85V GeneralTire

1 329 Kč

pneu 165/70 R 13 SK70 79T Kingstar

686 Kč

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

1 365 Kč

pneu 165/70 R 13 Touring 79T Saetta

687 Kč

pneu 195/55 R 15 SK 10 85H Kingstar

1 035 Kč

pneu 165/70 R 14 81T i3 Nokian

1 158 Kč

pneu 165/70 R 14 K 425 81T Hankook

986 Kč

pneu 165/70 R 14 81T Greenways Lassa

906 Kč

pneu 165/70 R 14 81T MP16 Stella 2 Matador

924 Kč

pneu 165/70 R 14 AltimaxComf. 81T GeneralTire

869 Kč

pneu 165/70 R 14 Perfecta 81T Sava

857 Kč

pneu 165/70 R 14 SK70 81T Kingstar

743 Kč

pneu 165/70 R 14 Touring 81T Saetta

755 Kč

pneu 175/60 R 15 K 425 81V KinergyEco Hankook
pneu 175/65 R 14 Greenways 82H Lassa
pneu 175/65 R 14 Line 82T Nokian

1 568 Kč
943 Kč
1 134 Kč

pneu 175/65 R 14 Perfecta 82T Sava

908 Kč

pneu 175/65 R 14 Perfekta 82T Sava

836 Kč

pneu 175/65 R 14 SK70 82T Kingstar

757 Kč

pneu 175/70 R 14 Altimax Comf. 84T GeneralTire

1 003 Kč

pneu 175/70 R 14 Greenways 84T Lassa

1 010 Kč

pneu 175/70 R 14 Greenways 88T XL Lassa

1 292 Kč

pneu 175/70 R 14 SK70 84T Kingstar
pneu 185/60 R 14 K425 82T Hankook

853 Kč
1 029 Kč

853 Kč

pneu 195/55 R 15 Touring2 85V Saetta

1 041 Kč

pneu 195/65 R 15 AltimaxComf. 91H GeneralTire

1 100 Kč

pneu 195/65 R 15 Greenways 91H Lassa

1 071 Kč

pneu 195/65 R 15 iLine 91T Nokian

1 162 Kč

pneu 195/65 R 15 Intensa HP 91H Sava

1 029 Kč

pneu 195/65 R 15 K125 91H Hankook

1 133 Kč

pneu 195/65 R 15 SK 70 91T Kingstar

900 Kč

pneu 195/65 R 15 Touring 91H Saetta

906 Kč

pneu 195/65 R 16C TransWay 104/102R Lassa

2 074 Kč

pneu 205/55 R 16 91V Primacy 3 GRNX Michelin

2 127 Kč

pneu 205/55 R 16 AltimaxSport 91H GeneralTire

1 298 Kč

pneu 205/55 R 16 Driveways 91V Lassa

1 436 Kč

pneu 205/55 R 16 Driveways 94W XL Lassa

1 649 Kč

pneu 205/55 R 16 iLine 91H Nokian

1 444 Kč

pneu 205/55 R 16 Impetus Revo2+ 91V Lassa

1 436 Kč

pneu 205/55 R 16 K125 91H Hankook

1 343 Kč

pneu 205/55 R 16 Performance 91V Saetta

1 031 Kč

pneu 205/55 R 16 SK10 91V Kingstar

1 016 Kč

pneu 205/60 R 16 Altimax Comf. 92H GeneralTire

1 589 Kč
1 281 Kč

pneu 185/60 R 14 SK70 82H Kingstar

805 Kč

pneu 205/60 R 16 SK 70 92H Kingstar

pneu 185/60 R 14 82H Greenways Lassa

972 Kč

pneu 205/65 R 16 C Transway2 107R Lassa

2 057 Kč

pneu 185/60 R 14 AltimaxComf. 82H GeneralTire

956 Kč

pneu 205/75 R 16C Eurovan 2 110R GeneralTire

2 033 Kč

pneu 215/55 R 16 AltimaxSport 97Y XL GeneralTire

1 895 Kč

pneu 215/55 R 16 ImpetusRevo 2+ 93V Lassa

2 116 Kč

pneu 185/60 R 14 iLine 82T Nokian
pneu 185/60 R 14 Touring 82H Saetta

1 067 Kč
824 Kč

pneu 185/60 R 15 Altimax Comf. 84H GeneralTire

1 199 Kč

pneu 215/60 R 16 AltimaxComfort XL 99V General tire

1 868 Kč

pneu 185/60 R 15 Greenways 84H Lassa

1 172 Kč

pneu 215/65 R 15 ImpetusRevo 96H Lassa

2 024 Kč

pneu 185/60 R 15 Intensa HP 84H Sava

1 238 Kč

pneu 215/70 R 15C Transway 109/107S Lassa

2 075 Kč

pneu 185/60 R 15 SK70 88H Kingstar

972 Kč

pneu 225/40 R 18 zLine XL 92Y Nokian

2 382 Kč

pneu 185/65 R 14 86T Brilantis 2 Barum

981 Kč

pneu 225/45 R 17 AltimaxSport 91Y FR GeneralTire

1 480 Kč

pneu 225/45 R 17 Performance 91Y Saetta

1 168 Kč

pneu 225/45 R 17 Phenoma 91W Lassa

1 845 Kč

pneu 185/65 R 14 Greenways 86H Lassa
pneu 185/65 R 14 Touring 86H Saetta

1 108 Kč
953 Kč

pneu 185/65 R 15 AltimaxComf. 88T GeneralTire

1 024 Kč

pneu 225/45 R 17 SK 10 94W Kingstar

1 209 Kč

pneu 185/65 R 15 AltimaxComf. 92T XL GeneralTire

1 174 Kč

pneu 225/45 R 17 Toring2 94Y XL Saetta

1 577 Kč

pneu 185/65 R 15 Greenways 88H Lassa

1 379 Kč

pneu 225/45 R 17 zLine 94Y XL Nokian

2 111 Kč

pneu 185/65 R 15 K425 XL 92T Hankook

1 600 Kč

pneu 225/50 R 17 Altimax Sport 98Y XL FR GeneralTire

1 952 Kč

pneu 185/65 R 15 SK70 88T Kingstar
pneu 195/50 R 15 Altimax Sport 82V GeneralTire

883 Kč
1 044 Kč

pneu 225/50 R 17 Impetus Revo+ 94W Lassa

2 076 Kč

pneu 225/65 R 16 C Eurovan 2 112/110R GeneralTire

2 243 Kč

pneu 225/65 R 16 C Transway2 112R Lassa

2 473 Kč

pneu 235/65 R 16 C Eurovan 2 115/113R GeneralTire

2 643 Kč

pneu 225/70 R 15 C Eurovan 2 112R General tire

1 934 Kč

pneu 235/65 R 16C Transway 115/113R Lassa

2 725 Kč

pneu 225/70 R 15 RA17 112/110R Kingstar

1 573 Kč

pneu 225/75 R16 C cLine Cargo 121R Nokian

3 119 Kč

pneu 235/65 R 16 C cLine Cargo 121/119R Nokian

3 318 Kč

Ceny platné pouze do vyprodání zásob

PŘI ZAKOUPENÍ 4 KS LETNÍCH PNEUMATIK
= PROMĚŘENÍ NOVOU 3D GEOMETRIÍ ZDARMA !
Letní pneu můžete také zakoupit v našem obchodě AUTOSHOP,
Švermova 249, 749 01 Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 4.
18. 00 hod.

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ
Vystoupení divadelního souboru Quo Vadis
Zveme všechny příznivce divadelního souboru
Quo Vadis na jejich autorské představení.
Kulturní dům ve Vítkově
Vstupné: 40 Kč

Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
21. 4.
18.00 hod.

JARNÍ KONCERT
Vystupuje Pěvecký sbor ZŠG Vítkov
Evangelický kostel ve Vítkově
Vstupné: 40 Kč

6. 4.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

22. 4.,
7.30 hod.

7. 4.

SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
Celodenní program zaměřený především na
zdravotní kondici.

DEN ZEMĚ
Sraz na náměstí Jana Zajíce
Sázení stromků v lese.

27. 4.
17.00 hod.

MALAJSIE – CESTOU PO TROPICKÉM
OSTROVĚ
Cestopisná přednáška Oty Kalába
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

30. 4.

DIVADLO V OPAVĚ PRO DĚTI A PRO
RODIČE S DĚTMI
Středisko volného času Vítkov pořádá zájezd do
Slezského divadla v Opavě na pohádku
Zlatovláska. Sraz na autob. nádraží ve 12.20 hod.
Příjezd do Vítkova v 17. 35 hod. Cena zájezdu pro
děti 215 Kč a pro dospělé 260 Kč.
V SVČ je možnost zakoupit jen vstupenku.
Přihlášky do 24. 4. na tel: 553 038 200, 732 607
373.

6. 5.,
6.00 – 10.00 h.,

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Klokočov – Františkův Dvůr
Trasy dlouhé 10 – 50 km. POZOR – změna startu
a cíle pochodu.

6. 5.
10.00 hod.,

VÍTKOVSKÁ ČTYŘIADVACÍTKA
Klokočov – Františkův Dvůr
Vytrvalostní pochod – výzva k posunutí vlastních
limitů. Cílem je ujít co nejvíce okruhů v časovém
limitu 24 hodin.
Délka jednoho okruhu: cca 10 km (bude
upřesněno na startu)
Terén: lesní a polní cesty, louka, asfalt, šotolina
Podrobné informace a přihláška na www.vitkov.
info/turistika/outdoor/turistika/vitkovskactyriadvacitka/.

8. 4.
9.00 hod.

UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO
Sraz na náměstí Jana Zajíce

9. 4.
8.00 – 12.00 h.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL
– VELIKONOCE
Výroba jarních a velikonočních dekorací,
minijarmark.
Kulturní dům Vítkov

13. 4.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY S PENNY PARTOU
PLYŠÁKŮ
Nechcete se doma nudit? Tak přijďte k nám a
můžete si vzít s sebou i svého plyšového
kamaráda Křeňáka, Stydlivku, Šokína, Pusinu,..
Kdo nám pomůže najít kamaráda Husťáka, který
se ztratil? Příchod od 7.00 – 8. 30 hod. S sebou
sportovní oblečení a obuv, přezůvky, jídlo a pití na
celý den. Odchod v 16. 00 hod. ze SVČ Vítkov.
Vstupné: 35 Kč

18. 4.
16.00 hod.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
SVČ pořádá v sokolovně pro děvčata a chlapce
turnaj ve stolním tenise. S sebou sportovní
obuv (ne s černou podrážkou), svou pálku.
Na vítěze čeká odměna, diplom a pro všechny
zúčastněné je připravena sladká odměna.

20. 4.
17.00 hod.

HARMONIZACE TĚLA A DUŠE
stravou, pohybem a pozitivním přístupem
Přednáší Kamila Kokešová

KALENDÁŘ AKCÍ
ŠPIONSKÁ AKADEMIE PRO DĚTI
Zveme všechny děti, starší i mladší, aby si společně s námi připomněly něco z historie Vítkova, luštily šifry a našly poklad. Úspěšné
řešitele čeká sladká odměna a překvapení. Informace hledejte na
našich webových stránkách od 15. 4. 2017. Čekejte na první zprávu,
bude vám doručena do školy. Pořádá SVČ Vítkov.
PROGRAM NA DUBEN 2017 V NZDM TUNNEL
3. 4.
BESEDA „ CO JE TO PRÁCE?“
5. 4.
FILMOVÉ ODPOLEDNE
6. 4.
MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ
10. 4. DÍLNIČKY- VELIKONOČNÍ DEKORACE
11. 4.
BESEDA „TEST OSOBNOSTI ANEB NA JAKOU PRÁCI
SE HODÍM“
12. 4. FILMOVÉ ODPOLEDNE
18. 4. TURNAJ PING-PONG
20. 4. FILMOVÉ ODPOLEDNE
24. 4. BESEDA „NEZAMĚSTNANOST A JEJÍ DOPADY“
25. 4. TURNAJ ČLOVĚČE, NEZLOB SE
26. 4. FILMOVÉ ODPOLEDNE

3. týden 17. – 21. 7.,cena: 550 Kč
4. týden 24 – 28. 7., cena: 550 Kč
Kontakt pro přihlášení: 553 038 200, 732 607 373, email: svc.dubova@gmail.com
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá
Letní tábor v Kaménce
pro děti od 7 - 15 let.
Termín: 5. - 12. srpna 2017
Cena: 2.200 Kč
Přihlášky si vyžádejte mailem nebo telefonicky P. Vaňásek, e-mail:
dr.vanasek@seznam.cz, tel: 608 444 722

SVČ VÍTKOV PŘIPRAVUJE:
28. 5. Dětský den
30. 6. Hurá, prázdniny
22. 7. Venkovní divadelní představení od 19.00 hod. – Láska z
masáže, Praha
5. 8.
Vítkovská lávka
26. 8. Akce – Ahoj, prázdniny
26. 8. Venkovní divadelní představení o Terezce a Matějovi od
17. 00 hod., Praha
Červen – září 2017: Filmy pod širákem - LETNÍ KINO VÍTKOV
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ:
9. 7. – 15. 7.
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně - TZ Klokočov
Cena: 2 300 Kč
9. 7. – 15. 7.
Vodácký tábor Hobit – nekonečná cesta, Věřňovice u Bohumína
Cena: 2 200 Kč
16. 7. – 22. 7.
Pevnost Boyard – TZ v Klokočově
Cena: 2 250 Kč
30. 7. – 6. 8.
Zážitková bomba - 3. Česko - slovenský tábor
TZ Klokočov.
Cena: 2 200 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
pro děti od 1. - 4. tř.
1. týden 3 – 4. 7. a 7. 7., cena: 330 Kč
2. týden 10. – 14. 7., cena: 550 Kč

DEN MĚSTA
– VÍTKOV 2017
3. června 2017 od 13.00 hod. ve vítkovském sportovním
areálu

Na koho se můžete těšit?
… cimbálovou muziku Gizdi z Opavy, Žalmana a spol., skupinu
Light & Love, Poetiku, Slzu a program před půlnoci uzavřou
Rockoví lišáci.
Pro děti je od půl třetí připraveno vystoupení Na paloučku a na
chvíli přijdou i Jů a Hele.
Vstupenky si můžete již nyní zakoupit v rámci předprodeje v IC
Vítkov.
Sledujte nás na http://denmesta.vitkov.eu

Uzávěrka příštího čísla je 20. dubna 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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