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Na co se budou žádat dotace?
Asi není vůbec žádnou převratnou novinkou, že bez finančních
prostředků z Evropské unie nebo z národních zdrojů by se mnoho
projektů nezrealizovalo. Naše město není výjimkou. Pracovnice,
které mají na starosti dotační programy, průběžně sledují aktuální a připravované dotační tituly. Pokud vyhodnotíme, že některý
z nich by byl pro nás zajímavý, zahájíme přípravu všech potřebných podkladů. Nejvíce času zabírají přípravy investičních akcí,
pro jejichž realizaci potřebujeme stavební povolení.
Na konci ledna jsme podali žádost o dotaci ministerstva vnitra
v rámci Programu prevence kriminality na rok 2015. V předchozích
letech jsme byli v tomto programu již několikrát úspěšní. Tentokrát
žádáme prostředky na tři projekty. Prvním z nich bude „Forenzní
značení jízdních kol“, kdy pomocí unikátní technologie bude možno označit jízdní kola. Takto označená kola budou zaregistrována
v mezinárodní databázi, která umožní identifikaci na kterémkoliv
místě v ČR a lehce dohledá majitele. Označení je běžným okem
neviditelné, čitelné je pouze za použití speciálních prostředků, které bude mít k dispozici městská policie. Dalším projektem bude
„Freestyle park“, v rámci kterého bychom chtěli obnovit herní prvky
ve skate parku. Překážky jsou zde již zastaralé a neplní svou funkci. Posledním projektem bude „Oplocení škvárového hřiště“ včetně
montáže záchytných sítí. Celkové náklady těchto projektů jsou ve
výši cca 668 tis. Kč, z čehož dotace by mohla činit 90%. Výsledek
bude znám v květnu tohoto roku.
V lednu byla podána žádost o dotaci v rámci ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na rekonstrukci škvárového hřiště. Pokud
by se podařilo tuto dotaci získat, hřiště by mělo nový umělý povrch,
byly by vybudovány nové chodníky, osvětlení a oplocení. Hřiště
by pak mohlo být využíváno jak pro trénink sportovních klubů, tak
pro sportovní vyžití veřejnosti. Výše dotace by představovala 70%
nákladů. Výsledek by měl být znám v dubnu tohoto roku.
Pomník II. sv. války v Oderské ulici prošel rekonstrukcí v roce 1999.
Písmo na pomníku bylo obnoveno v loňském roce. Je třeba opravit
také žulové schody ve spodní části pomníku, proto jsme podali na
Moravskoslezský kraj žádost o finance ve výši 40 tis. Kč. Výsledek
by měl být znám v březnu tohoto roku.
Na Moravskoslezský kraj jsme podali ještě dvě žádosti. První se
týká opravy betonové části hřbitovní zdi, která je v havarijním stavu. Ta se výrazně naklání a je již několik let ze strany hřbitova podepřena. Jedná se o kulturní památku, a proto jsme museli nejprve navrhnout takový způsob opravy, který památkáři odsouhlasí.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 850 tis. Kč, dotace by byla ve
výši 350 tis. Druhá žádost má název „Paličková krajka – stále živé
řemeslo“. Tento projekt bude v případě získání dotace zaměřen
na setkání paličkářek. Díky tomuto projektu se seznámí s novými
metodami a materiály a své dovednosti v tomto oboru budou dále
rozvíjet dle nových trendů. Celkové náklady tohoto projektu jsou ve
výši cca 90 tis. Kč, dotace by v tomto případě tvořila 50% nákladů.

V březnu se dozvíme, zda jsme byli s některou žádostí úspěšní.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul s názvem
„Cestování dostupné všem“. V rámci tohoto programu bude podporována výstavba odpočívadel či hygienického zázemí. Ve městě
chybí veřejné WC, proto byla podána žádost o dotaci na jeho výstavbu. Rada města v minulém roce rozhodla o umístění veřejného
WC v dolní části parkoviště u ZUŠ. Pravděpodobně se budeme
v radě a v zastupitelstvu ještě zabývat tím, jestli byla vybrána ta
nejvhodnější lokalita. Výše dotace by byla 50%. Výsledek budeme
znát v květnu tohoto roku.
Výzvu k podání žádosti o dotaci vyhlásilo také ministerstvo životního prostředí, a to na obnovu ploch veřejné zeleně. V rámci této
výzvy chce město podat žádat o dotaci na revitalizaci části městského hřbitova. Dotace na tento projekt by mohla činit až 80% výdajů projektu.
Jak moc budeme úspěšní v jednotlivých případech, to zatím nevíme. Jsme ale optimisté a doufáme, že nám vyjde většina z nich.
Samozřejmě budeme také realizovat další akce z rozpočtu našeho města. Které to budou, o tom budeme rozhodovat v únorovém
jednání zastupitelstva. O jeho rozhodnutí vás budeme podrobně
informovat.
Pavel Smolka
starosta

Slavnostní udílení
Ceny Jana
Zajíce
20. února 2015
15.30 hod. – Zahájení výstavy
HOMOurban - Imrich Veber – fotografie velká výstavní síň KD Vítkov
16.30 hod. - Pietní vzpomínka u hrobu
Jana Zajíce - Městský hřbitov ve Vítkově
17.00 hod. - Udílení Ceny Jana Zajíce
Slavnostní koncert – účinkuje Gentlemen
Singers - Reprezentační sál Měú Vítkov
Vstupné 80 Kč (předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov)
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Aktualit y z radnice
V lednu 2015 se sešla rada města dvakrát, a to 7. 1. 2015 na
mimořádném jednání a 13. 1. 2015. Zastupitelstvo města v lednu nejednalo.
Předmětem mimořádného jednání rady města bylo schválení výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku – Energetické
úspory objektu kulturního domu ve Vítkově. Samotnému jednání
RM předcházelo jednání výběrové komise, která nejvhodnější nabídku následně předložila ke schválení. Předmětem této zakázky
je zateplení kulturního domu z dotačního titulu.
Rada města schválila návrh bytového pořadníku na I. pololetí roku
2015. Bytový pořadník je sestavován vždy na období šesti měsíců
z evidence žadatelů zapsaných v seznamu uchazečů o byt. Pořadník je sestaven samostatně vždy pro požadovanou velikost bytu.
Obsahuje také informace o tom, kdy byl žadatel zařazen do seznamu a evidenční číslo žádosti.
Dále rada projednávala mimořádné přidělení bytů. Jedná se o přidělení bytů mimo schválený pořadník v odůvodněných případech,
které jsou v souladu se schválenými pravidly. Jednalo se celkem
o přidělení tří bytů, a to dvou ve Vítkově a jednoho v místní části
Klokočov. Žádostmi o mimořádné přidělení bytů se zabývá prvotně
bytová komise, kterou má RM zřízenu jako svůj poradní orgán. Ta
poté RM doporučuje, komu z uchazečů a z jakého důvodu navrhuje byt přidělit. S návrhem bytové komise se RM ztotožnila a schválila dle předloženého návrhu přidělení jednotlivých bytů.
Dalším bodem jednání bylo schválení dodatku ke smlouvě se společnosti TQM Opava. Předmětem smlouvy je závazek dopravce
zabezpečovat v roce 2015 veřejnou linkovou dopravu formou závazku veřejné služby v rozsahu vybraných linek a spojů a povinnost
objednatele, jímž je Město Vítkov, uhradit dopravci prokazatelnou
ztrátu, jenž dle odborného odhadu činí 432.297 Kč. Zjednodušeně
řečeno, společnost TQM zajišťuje provoz ztrátových linek a město
za účelem jejich zachování tuto ztrátu vykrývá. Dodatek ke smlouvě je v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Na základě návrhu zřídila RM komisi pro školství, sport a volný
čas. Předmětem její činnosti bude střednědobá a dlouhodobá koncepce rozvoje škol a školských zařízení města, rozvoj tělovýchovy a sportu a oblast volnočasových aktivit. Volba členů proběhne
poté, co budou osloveny jednotlivé strany a sdružení, jež mají zastoupení v ZM.

Dobrou zprávou pro sportovce je také skutečnost, že RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci z programu MŠMT Státní podpora
sportu pro rok 2015. Jedná se o rekonstrukci škvárového hřiště
ve Vítkově. Cena rekonstrukce by se pohybovala v částce kolem
10 mil. korun, v případě získání dotace by bylo možno pokrýt až
70% nákladů. Bez dotace rozpočet města uvedenou rekonstrukci
neumožní.
Posledním bodem jednání rady byla delegace Ing. Pavla Smolky
jako zástupce města do Svazu měst a obcí České republiky.
Za zmínku stojí také to, že došlo k podpisu smlouvy mezi městem
Vítkov a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Předmětem smlouvy je koupě domu č. 180 v Oderské ulici. Jedná se o objekt, který dlouhodobě užívá Český svaz chovatelů ZO
Vítkov. Město tuto nemovitost zakoupilo i proto, že chce nadále
podporovat spolky ve Vítkově. Byla zde totiž důvodná obava, že by
objekt mohl někdo koupit pro komerční využití.

O dalších rozhodnutích jak rady města tak zastupitelstva města
vás budu nadále pravidelně informovat.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Zřizujeme osadní výbory
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání dne 26. 11. 2014
souhlasilo se záměrem zřídit v místních částech osadní výbory.
Zřízeny by byly v místních částech Klokočov, Prostřední Dvůr, Podhradí, Nové Těchanovice, Lhotka, Jelenice a Zálužné. Minimální
počet členů OV by měl být tři, jeho velikost by se pak měla odvíjet od velikosti obce, vždy však v lichém počtu. Jak jsem vás
v předchozím zpravodaji informoval, osadní výbor je kolektivním,
iniciativním a poradním sborem zastupitelstva a je oprávněn hájit
zájmy občanů místní části, pro kterou byl zřízen. Zřízení osadních
výborů přispěje k lepší komunikaci mezi městem a místními částmi. Členem osadního výboru může být ale pouze občan s trvalým
pobytem v té části obce, kde se výbor zřizuje.
Možností, jakými lze členy osadních výborů vybrat, je celá řada.
Naše představa je však taková, že členem by neměl být zastupitel, což by mohlo znevýhodňovat ty části, které svého zastupitele nemají. Naopak by v dané obci měli být navrženi kandidáti z
řad občanů. Proběhly by jakési volby, ze kterých by vzešli členové
v předem stanoveném počtu a členové by si pak mezi sebou navrhli svého předsedu. Následně by jména členů včetně navrženého

předsedy byla předložena ZM ke zvolení. Samotné volby v obcích
by mohly proběhnout při setkání s občany, na kterých vás budeme
o činnosti OV blíže informovat a rádi zodpovíme vaše dotazy.
Termíny setkání s občany:
12. 2. 2015 v 17.00 hod. – sokolovna v místní části Klokočov
16. 2. 2015 v 17.00 hod. – spol. místnost v Prostředním Dvoře
17. 2. 2015 v 17.00 hod. – Bar u vody na Podhradí
18. 2. 2014 v 17.00 hod. – knihovna v Nových Těchanovicích
(i pro občany Lhotky)
19. 2. 2014 v 17.00 hod. – volební místnost v Jelenicích
23. 2. 2014 v 17.00 hod. – rekreační středisko HZS v Zálužné
Zveme občany, aby se dostavili v co největším počtu a rozhodli,
kdo bude právě jejich obec ve výboru zastupovat.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

ÚNOR 2015

In fo rmace pro obč any

STRANA 3

Městská policie v prosinci 2014
Z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného odložením
odpadu mimo vyhrazená místa, byla obviněna 32letá žena z Vítkova. Strážníci 9. prosince kolem čtvrté hodiny odpolední zjistili
u jednoho z nájemních domů odloženou starou sedací soupravu,
která namísto ve sběrném dvoře skončila na veřejném prostranství Švermovy ulice. Událostí se bude zabývat správní orgán, který
v případě uznání viny může za takový přestupek uložit pokutu až
do výše 50.000 Kč.
Další 2 přestupky odložení odpadů mimo vyhrazená místa zaznamenali strážníci 11. a 17. prosince v odpoledních hodinách. V obou
případech skončil komunální odpad mimo vyhrazená místa v Selské ulici. MP Vítkov se prozatím nepodařilo zjistit původce odložení
odpadů a zjištěné přestupky budou postoupeny správnímu orgánu.

V případě, že se podaří odhalit pachatele těchto přestupků, hrozí
jim pokuta až do výše 50.000 Kč.
Z přestupku na úseku zákona na ochranu zvířat proti týrání je podezřelá 53letá žena z Klokočova, která má omezovat výživu svého
psa, jeho pohyb a chovat psa v nepříznivých podmínkách. Strážníci oznámení přijali 30. prosince v ranních hodinách a po prověření
na místě toto podezření předali k prošetření Krajské veterinární
správě. Pokud orgán státní veterinární správy uvedené podezření
potvrdí, hrozí neodpovědné chovatelce pokuta až do výše 500.000
Kč a odebrání zvířete z chovu.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR
Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad
1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je
místně příslušný z pohledu prodávajícího.
2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na http://
www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/
formulare-/oddeleni-dopravy/
3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný
však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho,
kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou
stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na
Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí
osobu.
Nezbytné doklady a dokumenty:
• Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
• Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru
silničních vozidel
• Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
• Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
• Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční ve středu
25. února 2015 v 15.30 hodin v reprezentačním sále Městského
úřadu Vítkov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
a webových stránkách www.vitkov.info.

PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD V ROCE 2015
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2015 zůstává pro

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad
do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do
registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá:
občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění,
protokol o evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce,
popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před
30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015
na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud
termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde
přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině
roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak
nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li
vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně
vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou
lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz polopřevody).
DALŠÍ INFORMACE O ZMĚNÁCH V PŘEVODECH
A PŘIHLAŠOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL NA WWW.MDCR.CZ

občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech, stejný jako v roce 2014, a to 540 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační chaty,
chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, je také 540 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.
Poplatek je pro všechny poplatníky splatný k 31.8. 2015.

SAZEBNÍK ÚHRAD
NA ROK 2015
Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2015 platný od
1. ledna t.r. najdete na webových stránkách města Vítkova
(http://www.vitkov.info/mestsky-urad/informace-dle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad/).
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Informace Úřadu práce
Vítkovský region patří trvale k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v okrese Opava, kde se aktuální podíl nezaměstnaných pohybuje okolo 13%, i když počet uchazečů mírně klesl
oproti roku 2013 z 1298 uchazečů na 1255 uchazečů.
Nejvyšší zaměstnanost si zde udržuje podnik Česká pošta, s.p.,
detašované pracoviště Vítkov, společnost MELECKY a.s., Conrop s.r.o., v Budišově nad Budišovkou Linaset a.s.. Významným
zaměstnavatelem je také Fakultní nemocnice Ostrava – Léčebna
dlouhodobě nemocných v Klokočově. Od 1. 1. 2012 není hlášení
volných pracovních míst pro zaměstnavatele povinné, ale dobrovolné. Zaměstnavatel však i nadále může získávat zaměstnance
v potřebném počtu a struktuře za pomoci úřadu práce. V současné době provádí Kontaktní pracoviště ve Vítkově monitoring zaměstnavatelů. Jedná se o zaměstnavatele do 25 zaměstnanců.
Primárním cílem těchto návštěv je zjišťování informací o volných
pracovních místech a navazování kontaktů a spolupráce se zaměstnavateli. Zástupcům firem jsou předávány informace o hlášení volných pracovních míst, možnostech zajištění předvýběrových
a výběrových řízení, aktivní politice zaměstnanosti a projektech
zaměřených na podporu pracovních příležitostí či rekvalifikace.
V roce 2014 bylo v našem regionu provedeno 94 monitorovacích
kontaktů, a to jak osobním kontaktem našeho pracovníka v místě firmy, tak domluvenou schůzkou na našem pracovišti. Tato činnost pozitivně ovlivnila nabídku volných pracovních míst. Zájem
o spolupráci s úřadem práce totiž projevily i menší firmy, které dříve
s úřadem práce nespolupracovaly. V roce 2014 se Kontaktnímu
pracovišti ve Vítkově podařilo umístit 118 uchazečů. Jednalo se
o pracovní místa nabídnutá úřadem práce bez příspěvku zaměstnavateli i o pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
s příspěvkem zaměstnavateli, jako např. veřejně prospěšné práce
nebo společensky účelná pracovní místa. Zpět k sezonním pracem
a k obnovení samostatné výdělečné činnosti se z evidence vypsalo
357 uchazečů. Informace o volných pracovních místech jsou pravidelně aktualizovány.
Uchazeči mohou využít možnosti zařazení do rekvalifikačních kurzů. Názvy jednotlivých rekvalifikačních kurzů jsou k dispozici na
Kontaktním pracovišti ve Vítkově v Luční ul. 663 a údaje o nich
jsou rovněž aktualizovány. Rekvalifikačním kurzem prošlo v roce
2014 28 uchazečů o zaměstnání. Další možností jsou zvolené rekvalifikace, kdy si uchazeč zajišťuje rekvalifikační kurz sám a úřad
práce po ukončení kurzu jej může za určitých podmínek uhradit.
Poradenství k rekvalifikacím, kariérové poradenství, poradenství
k volbě a změně povolání i poradenství k volbě studia probíhají na
našem pracovišti na Luční ul. 663 pravidelně, vždy v úterý v lichý
týden v měsíci.
Úřad práce nabízí projekty zaměstnavatelům i uchazečům. Mezi

nejčastěji užívané patří Odborné praxe pro mladé do 30 let v MSK,
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ), SEKO
– zvyšování úrovně socioekonomických kompetencí před potencionálními zaměstnavateli, KA 08 – Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti (forma individuálního i skupinového poradenství),
Poradenské činnosti – Vyhledávání volných míst s použitím internetových portálů a Pracovně právní minimum a další, o kterých
naši pracovníci z oddělení zaměstnanosti podají potřebné informace.
Pro zajímavost uvádíme údaje o počtu uchazečů v jednotlivých obcích regionu Vítkovsko k 31.12.2014.
Obec
Březová
Budišov nad Bud.
Čermná
Kružberk
Melč
Moravice
N. Lublice
Radkov
St. Těchanovice
Svatoňovice
Větřkovice
Vítkov

Dosažitelní
uchazeči 15-64

Podíl
nezaměstnaných

63
277
71
34
36
20
16
50
14
45
44
524

6,6
13,8
26,4
19,4
8,4
11,8
10,3
15,2
13,2
23,2
8,7
13,1

Zpracovala: Ing. Jana Šimečková, Mgr. Jana Gebrianová
Zdroj: Zpráva o situaci na regionálním trhu práce okres Opava
(prosinec 2014), IS OKcentrum
NEJEN O VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍCH SE
DOČTETE V NOVÉ PUBLIKACI ÚŘADU PRÁCE
Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydal informační brožurku k zaměstnanosti. Lidé bez práce se v ní mimo jiné dočtou, co si vzít
s sebou na první návštěvu ÚP ČR, či jaké mají uchazeči o zaměstnání povinnosti. Obce zde najdou důležité informace o veřejně prospěšných pracích nebo o zaměstnávání handicapovaných i zdravotně znevýhodněných občanů. Publikace vyšla za
přispění celoevropské sítě EURES. Najdete ji na adrese www.
uradprace.cz, kde jsou v sekci Informační letáky k dispozici
i další tiskoviny. Dostupná je či bude na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Aktualizace Územně analytických podkladů 2014
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby a územního plánování pořizuje územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) pro svůj správní
obvod obce s rozšířenou působností.
ÚAP se pořizují na základě průzkumu území a na základě údajů
o území, kterými jsou informace nebo data o jeho stavu. Jsou to
například data správců technické infrastruktury o vedení energetických sítí, nebo záměry z územního plánu obce k vymezení určité
plochy. Výstupem těchto důležitých údajů je poté vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů a záměrů. Na základě těchto
dat se vyhodnotí problémy v území, které lze také řešit v územním
plánu obce. Například se může jednat o návrh nové plochy pro
bydlení v těsné blízkosti poddolovaného území nebo vymezení zastavitelné plochy obce v záplavovém území.
Výstupem těchto střetů záměrů a hodnot s limity území je tzv. problémový výkres.

ÚAP se aktualizují průběžně, podle aktuálně získaných informací,
ať už změnami územních plánů nebo daty od správců technické
infrastruktury. Každé 2 roky probíhá úplná aktualizace ÚAP, jejímž výsledkem je dokument Rozbor udržitelného rozvoje území
a 4 výkresy území (výkres hodnot, výkres limitů, výkres záměrů
a problémový výkres). Ke konci loňského roku proběhla již třetí
úplná aktualizace ÚAP. Součástí poslední aktualizace se stala pro
každou obec zvlášť zpracovaná stručná SWOT analýza z deseti
hlavních okruhů Rozboru udržitelného rozvoje území a ve zkratce
výčet záměrů a problémů k řešení.
Současné ÚAP jsou k dispozici na internetových stránkách města
Vítkova v sekci Městský úřad: http://www.vitkov.info/mestsky-urad/
uzemne-analyticke-podklady/
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Obnova kulturních památek v roce 2014
Stejně jako v minulých letech byla i v roce 2014 zajišťována příprava podkladů a koordinace s vlastníky kulturních památek a s Ministerstvem kultury ČR k žádostem o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Pro obecní úřad s rozšířenou působností Vítkov byla Ministerstvem kultury ČR stanovena státní finanční podpora ve formě přidělené
kvóty na rok 2014 ve výši 197.000 Kč. Tato částka byla využita v plné výši:
Objekt

Obnova

Požadovaná
částka

Ing. Milada
Tošková

Ohradní zeď zámeckého
areálu v Radkově
Dubové

Obnova ohradní zdi
s brankou – I. etapa,
Radkov – Dubová

50.000 Kč

50.000 Kč

55.000 Kč

5.000 Kč

Ing. Leo
Harazim

Ohradní zeď zámeckého
areálu v Radkově
Dubové

Obnova ohradní zdi – I.
etapa, Radkov – Dubová

50.000 Kč

50.000 Kč

67.980 Kč

17.980 Kč

ŘKF Radkov

Soubor náhrobků při
ohradní zdi areálu kostela
Narození Panny Marie
v Radkově

Restaurování
souboru
náhrobků Razumovských
– I. etapa, Radkov

97.000 Kč

97.000 Kč

114.200 Kč

17.200 Kč

Žadatel

Získaná
částka

Celkové
náklady

Spoluúčast
žadatele

(ŘKF = Římskokatolická farnost)
Restaurování náhrobků i stavební obnovy historických konstrukcí se uskutečnily v požadované kvalitě, byly provedeny s ohledem na
zachování maximální autenticity materiálů a technologií. Všechny tři akce byly v roce 2014 úspěšně dokončeny. Započetím prvních etap
obnov výše uvedených kulturních památek došlo k zastavení degradace náhrobků i částí ohradní zdi.
V roce 2015 byly veškeré finance uplatněny na obnovu kulturních památek v k.ú, Radkov. V minulých letech probíhaly obnovy kulturních
památek v Guntramovicích, ve Vítkově, v Prostředním Dvoře, v Březové a v ostatních částech Vítkova.

Vydávání Vítkovského zpravodaje
Vítkovský zpravodaj je vydáván v souladu s pravidly, která byla
vydána v roce 2006 a několikrát již aktualizována (naleznete je
na
http://www.vitkov.info/o-meste/vitkovsky-zpravodaj/pravidla-pro-vydavani-1/). Z pravidel vyplývá, že o obsahové podobě
zpravodaje rozhoduje sedmičlenný orgán – redakční rada. Ta je
jmenována vždy na funkční volební období. V listopadu loňského roku rada města jmenovala na pozice členů redakční rady Ing.
Pavla Smolku, Lenku Sonnkovou, Ing. Šárku Petrtýlovou, Danielu
Olbertovou, PhDr. Marii Mikulíkovou, PaedDr. Stanislavu Sukovou
a Marcelu Juráškovou. Zapisovatelem redakční rady byl jmenován
Jan Dušek.
Redakční rada se schází zpravidla jednou měsíčně, většinou den
po uzávěrce zpravodaje. Jednání jsou neveřejná, redakční radu
navenek zastupuje starosta města, který je zároveň členem.
Příspěvky pro jednání rady jsou podávány prostřednictvím oddělení kultury a pověřeného pracovníka (Jan Dušek, tel. 556 312 256,
e-mail: dusek@vitkov.info). Je třeba je dodat nejpozději v den uzávěrky, která je stanovena zpravidla okolo 20. dne v měsíci. V prosinci je uzávěrka z důvodu svátků posunuta na 15. prosince. Přesné termíny jsou k dispozici na webových stránkách města Vítkova
a v každém čísle je uveden termín následující uzávěrky, neboť
v průběhu roku může dojít ke změnám v harmonogramu vydávání.
Zpravodaj vychází v tištěné podobě v nákladu 600 kusů a je dodáván do prodejní sítě ve městě a okolí. Prodejní cena výtisku je
6 Kč. Kromě toho zasíláme povinné výtisky krajským vědeckým
knihovnám, Okresní knihovně v Opavě, Městské knihovně ve Vítkově a dále smluvním firmám.
V elektronické podobě zpravodaj nabízíme zdarma ke stažení na
webových stránkách města, kde o tuto službu jeví zájem několik
stovek návštěvníků měsíčně. Rovněž je na webu formulář, kde si
zájemce může objednat zasílání zpravodaje na svůj email. Zpravodaj v elektronické verzi je plně barevný a nabízí možnost využít
přímé hypertextové odkazy.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ S GRAFIKOU
Jak je uvedeno v předchozím odstavci, elektronická verze je plně
barevná, tištěná je v zelené barvě a grafika je převáděna do odstínů šedi. Chtěli bychom tímto upozornit přispěvatele, že veškerou
grafiku (fotografie, loga apod.) je třeba zaslat jako samostatnou
grafickou přílohu v běžných formátech (JPEG, TIFF, GIF, PNG).
Grafika a fotografie vložené například do dokumentů Wordu apod.
nejsou použitelné, neboť vložením do těchto souborů dochází
k nevratnému snížení jejich kvality. Aby grafika a fotografie v tisku
vypadaly co nejlépe, je třeba tuto skutečnost respektovat a zaslat
je v co nejvyšší kvalitě. Minimální rozměr je 1200 x 800 px při rozlišení 300 DPI.
V případě, že si nejste jisti, zda je vámi zvolený formát vyhovující,
obraťte se na pracovníka oddělení kultury Jana Duška (tel. 556
312 256, e-mail: dusek@vitkov.info).

DAŇ Z PŘÍJMU 2014
12. a 19. března
od 8 do 17 hodin
budou úředníci z FÚ Opava vybírat na
Městském úřadě ve Vítkově daňová
přiznání daně z příjmu za rok 2014.
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Oddací dny v roce 2015
Odbor správních činností informuje o stanovených oddacích dnech
pro rok 2015. Harmonogram svatebních obřadů na rok 2015 naleznete na http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/informace/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/?more=2101#news2101
Snoubenci si mohou vybrat oddávajícího, kterými jsou:
Ing. Pavel Smolka - starosta
Mgr. Oldřich Huška - místostarosta
paní Lenka Sonnková - místostarostka
PhDr. Marie Mikulíková - pověřená členka zastupitelstva
Ing. Ivan Petrtýl - pověřený člen zastupitelstva
paní Olga Burianová - pověřená členka zastupitelstva
Manželství se uzavírá v obřadní síni Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce čp. 7. Lze jej také uzavřít na kterémkoli vhodném

místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov anebo mimo
dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě písemné žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových stránkách
města Vítkova.
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1.000,- Kč.
Bližší informace k této problematice najdete na webových stránkách města Vítkova: http://www.vitkov.info/mestsky-urad/zivotni-situace/spravni-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/. Sdělí je
rovněž matrikářka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského úřadu Vítkov (telefonní kontakt: 556 312 210).
Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

DOČASNÉ UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ MATRIKY
Ve dnech od 9. 2. 2015 do 13. 2. 2015 bude z provozních důvodů pracoviště MATRIKY uzavřeno.
Vidimaci a legalizaci (tzv. „ověřování“) bude v této době provádět Bc. Bronislava Balnarová na pracovišti obecního živnostenského
úřadu, nám. Jana Zajíce č. 4, III. podlaží, kancelář č. 301.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A OCHRANA OKOLNÍ KRAJINY
Ořez lipové aleje
Radkov – Dubová
Alej roste podél silnice III/44337, vlastníkem je Moravskoslezský
kraj, hospodaření s majetkem kraje vykonává Správa silnic Moravskoslezského kraje.
Alej je výraznou místní dominantou a unikátním prvkem v Moravskoslezském kraji. Úzce souvisí s bývalým zámkem v Dubové. Je
jedinečná ve způsobu pěstování a tvarování stromů. V současné
době roste v aleji 61 stromů. Pro svou výjimečnost byla alej v roce
2003 zaregistrována jako významný krajinný prvek. V roce 2014
byl v aleji zaznamenán výskyt zvláště chráněného brouka páchníka hnědého, který je silně ohroženým druhem.
Město Vítkov zajišťuje ošetření aleje se souhlasem Správy silnic
Moravskoslezského kraje od roku 2003. Jelikož jsou chatrné kmeny neúměrně zatěžovány hustými korunami, je nutné provádět přibližně v pětiletém intervalu redukční ořez stromů a kmeny odlehčit,
jinak hrozí, zejména při silných větrech, sněhových přívalech nebo
námrazách, rozlamování a vývraty stromů. Ořez je potřebný také
proto, aby se zamezilo kolizím s projíždějícími většími vozidly, které lámou větve a stromy poškozují. Přestože je jízda v úseku aleje
omezena dopravním značením zakazujícím vjezd vozidlům vyšším
než 3,3 m, někteří řidiči tento zákaz nerespektují.
V minulém roce se nám podařilo získat finanční prostředky na ořez
aleje z dotačního titulu ministerstva životního prostředí „Program

péče o krajinu“. Ořez provedla na přelomu října a listopadu firma
ARBOR, Ing. Vlastimil Toman, Nový Jičín. V současné době jsou
stromy odlehčené a ořezem se zvýšila jejich stabilita.
Lípy v aleji trpí silničním provozem, úzká silnice nevyhovuje
dnešním potřebám. Přes provedená opatření dochází ke stárnutí
a zhoršování stavu stromů. Alej dožívá, v období od roku 2008
z ní zmizelo 5 stromů, většinou šlo o samovolné pády. V roce 2013
došlo k nevratnému poškození jednoho stromu při dopravní nehodě a jeden strom se vyvrátil při silné bouřce.
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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
Městský úřad Vítkov, odbor sociálních věcí, v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zavádí do
své pracovní činnosti od 1. 1. 2015 standardy kvality poskytování sociálně – právní ochrany. Konkrétně se jedná o 14 standardů
kvality, které sjednocují činnosti a postupy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Jednotlivá kritéria standardů byla stanovena na
úrovni státu a jsou prvním krokem ke standardizaci veřejné správy.
Konkrétní naplnění kritérií však závisí na specifických podmínkách
dané obce. Zavedením standardů kvality usilujeme o sjednocení
a transparentnost sociálně-právní ochrany a zkvalitnění sociální
práce s ohroženými dětmi a rodinami.

Průvodce standardy kvality sociálně – právní ochrany při Městském
úřadě Vítkov, který je dostupný na webových stránkách města
a v tištěné podobě u pracovníků odboru sociálních věcí, vás stručně provede základními postupy orgánu sociálně-právní ochrany
dětí.
Úplné znění všech standardů je k dispozici u vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Hany Klapetkové, kanc. č. 302, náměstí Jana
Zajíce č. 4, 2. nadzemní podlaží.

Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Vítkova
Zastupitelstvo města Vítkova schválilo na svém zasedání 17. 12. 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města
Vítkova na období 2015 – 2020.
Na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb se podílela celá řada odborníků v sociální oblasti, zástupci
města, pracovníci městského úřadu. V plánu jsou uvedeny základní informace o městě Vítkov, historie komunitního plánování sociálních
služeb a informace o poskytovatelích sociálních služeb. V plánu jsou popsány cíle a opatření, které by město chtělo v oblasti sociálních
služeb pro své občany zajistit. Celé znění plánu naleznete na webových stránkách města http://www.vitkov.info/o-meste/socialni-sluzby/
komunitni-planovani/.

TŘI KRÁLOVÉ V DOMOVĚ VÍTKOV

Legendu o Třech králích, kteří putovali do Betléma, si v Domově připomínáme každým rokem. Tímto svátkem završujeme krásné vánoční období, kdy si ještě společně zazpíváme
koledy a Tři králové při vinšování rozdají jablka, symbolizující
zdraví a sílu. Tři mudrce, kteří se jmenovali Kašpar, Melichar
a Baltazar, letos ztvárnili studenti z místního gymnázia. Doprovázela je početná skupina studentů včetně hudebního
sboru. Tři králové se svým doprovodem procházeli jednotlivá
patra, kde zpívali, recitovali, hráli na klávesy, housle, vyprávěli příběhy a hlavně uživatelům vinšovali zdraví a štěstí po
celý rok. Nápaditý program byl krásně sladěn od zažité tradice do novodobého kulturního zážitku. Studenti nejen svým
zpěvem a vystupováním, ale hlavně svou přirozeností rozdávali uživatelům úsměv i rozhovory. Takovéto chvíle mají pro
naše uživatele neocenitelnou hodnotu. Teď ještě napsat nad
dveře K+M+B 2015 a budeme se velmi těšit na jejich příští
návštěvu. Děkujeme.
Ludmila Grossmannová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Vážení spoluobčané, také v našem městě se stalo tradicí, že po
novém roku do vašich domovů přicházejí tříkráloví koledníci. Přinášejí vám boží požehnání a zároveň vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního
díla v naší vlasti a na humanitární pomoc.
Tříkráloví koledníci ve Vítkově a místních částech díky vaší štědrosti celkem vybrali 78.120 Kč, což je o 1.365 Kč více než v loňském roce.
V jednotlivých částech bylo vybráno:
Vítkov
66.055 Kč
Klokočov
10.091 Kč
Prostřední Dvůr
1.084 Kč
Lhotka
890 Kč
Celkem
78.120 Kč

Sbírku v místní části Jelenice zajišťují koledníci prostřednictvím
Březové. Ostatní místní části nejsou koledníky pokryty.
Na vybrané částce je vidět, že přes tíživou situaci mnohých z vás,
jsou vaše srdce i dlaně pro potřebné stále štědře otevřeny. Velmi
si toho ceníme a děkujeme vám za to. Stejně tak chci poděkovat všem dobrovolníkům – koledníkům, dětem i dospělým, kteří
obětovali svůj čas a energii pro dobrou věc. Připojuji se k jejich
poselství a přeji vám v novém roce stálé zdraví, spokojenost
a boží požehnání.
Hedvika Satková
Asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov
„Kdo dává, dostává, mnohem víc příjme, kdo ztrácí, nalézá sebe
i jiné, kdo bližním odpouští, sám milost pozná, ba ani smrt mu víc
nebude hrozná“. (sv. František z Assisi)
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Knihovna

Chcete mít fond naší
knihovny u sebe
kdykoliv a kdekoliv?
Novinkou v Městské knihovně ve Vítkově je nabídka mobilního
on-line katalogu „Smartkatalogu“ pro majitelé chytrých mobilních telefonů či tabletů.
Získáte tak například možnost:
- mít fond naší knihovny kdekoliv a kdykoliv u sebe
- rezervaci knihy přímo z aplikace
- kdykoliv pohled do čtenářského konta
- uložení knihy k budoucímu půjčení (plán četby)
- zobrazení obálek pro snadné vyhledávání na regálu
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POVÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
I když většinu z nás pohltil každoroční předvánoční stres, přesto si
někteří našli čas na příjemné setkání s milými lidmi v naší městské
knihovně. Předvánoční čtení zahájil pan starosta, který se netajil
svým zájmem nejen o beletrii, ale hlavně o literaturu faktu. Ostatní
čtenáři volili převážně vánoční témata, někteří sáhli po známých klasických dílech, jiní po vánočních povídkách, někteří představili, jak
už bývá při těchto akcích obvyklé, vlastní tvorbu. Naše pravidelná
setkávání nad knihou bývají i příležitostí k debatám nejen o literatuře,
a nejinak tomu bylo i tentokrát. Předvánoční atmosféru podvečera
dokreslila svým procítěným hudebním doprovodem Marta Kučerková.
Iveta Johnová

Smartkatalog funguje na všech typech mobilních zařízení, s OS
Android a Apple iOS, kde je k dispozici internetový prohlížeč
a přístup k internetu. Smartkatalog funguje i ve standardním
prohlížeči Google Chrome nebo Apple Safari. K dispozici je rovněž nativní aplikace Smartkatalog 2 pro OS Android dostupná
na Google Play.

Katalog si můžete otevřít přímo v telefonu přes QR kod.
Smartkatalog a jeho služby můžete využívat rovněž v internetovém prohlížeči po zadání adresy http://smartkatalog.lanius.cz/
smartkatalog.

TÝDEN ČTENÍ
V březnu loňského roku jsme se poprvé zúčastnili celorepublikové akce TÝDEN ČTENÍ aneb ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU. Cílem
byla propagace knih a čtení.
Četli jsme dětem, četli jsme v cukrárně, četli jsme o půlnoci, četli
jsme v léčebnách dlouhodobě nemocných, četli jsme seniorům,
četli jsme v knihovně.
O přínosu akce hovořili jak předčítající, tak posluchači.
A protože se nám hned první ročník díky dobrovolníkům takto
podařil, obracíme se na všechny ochotné lidi znovu. Prosíme ty,
kteří by věnovali část svého volného času pro dobro věci, aby
se přihlásili buď osobně v knihovně, nebo na mailové adrese
sosta@vitkov.info, kde také podáme bližší informace.
Letošní 8. ročník proběhne v prvním březnovém týdnu, tj. od 2.
3. do 8. 3. 2015.
Po zvážení individuálních možností jistě najdeme příležitost pro
každého.
Číst se opět bude v Domově Vítkov (na Lidické ulici), LDN Vítkov a v mateřských školách v Husově i Opavské ulici. K těmto
aktivitám pak doplníme program ještě dalšími akcemi, jejichž
přehled zveřejníme na vývěsních místech a na webových stránkách města i knihovny.
Pojďte se s námi přesvědčit o tom, že čtení OPRAVDU sluší
každému.

LOVCI PEREL

Od 1. 1. 2015 se i naše knihovna zapojila do celorepublikové soutěže
k podpoře čtenářství „LOVCI PEREL“.
Cílem tohoto projektu je podchytit v dětech i dospívajících lásku ke
knihám, nabídnout jim zábavnější formu čtení – ovšem s důrazem na
obsah přečteného.
Soutěž je určena pro všechny zaregistrované čtenáře ve věku od
6 do 18 let.
A soutěžení je velmi jednoduché – čtenář se u knihovnice zaregistruje (registrace je zdarma), z vyhrazených regálů si vybere některou
z knih se speciálním označením „Tato kniha je perlorodka“, ke které dostane domů pracovní list s otázkami. Na povinnou část otázek
najde odpovědi právě v knize, nad odpověďmi na nepovinné otázky
pak musí zapřemýšlet, případně využít vlastní zkušenost. Při vrácení
knihy s pracovním listem získává čtenář za správně zodpovězené
povinné otázky perličku, kterou si ponechá na nástěnce v knihovně.
Za odpovědi na nepovinné otázky získá speciální knihovnický peníz
Morion, který pak může při červnovém knihovnickém jarmarku směnit za plakátky k časopisům či jiné drobnosti. Morionky může čtenář
získat také tím, že ke knize, která zatím nepatří do Perlorodek, vypracuje povinné i nepovinné otázky.
První ročník této soutěže zakončíme ve středu 24. 6. a vyhodnocení
proběhne v rámci prázdninového koncertu Pavla Dobeše. Po vyhodnocení pak dostanou všechny děti perly, které si čtením „nalovily“,
domů, aby si svého pokladu užily po svém. Od 1. 7. začneme další
soutěžní ročník.
Žánrové rozpětí knih – perlorodek - je velmi široké. Od pohádek, přes
detektivky, humoristické, dívčí, dobrodružné, historické… Každý čtenář, který bude mít chuť soutěžit, si určitě vybere.
Soutěž se nám krásně rozjela, už teď se moc těšíme na další lovce.
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Hráči FC Chodníčková obhájili loňské vítězství
V sobotu 10. ledna 2015 proběhlo ve velké tělocvičně Základní
školy a gymnázia Vítkov Play-off 19. ročníku Vítkovské ligy v malé
kopané a 17. ročníku soutěže O putovní pohár starosty města.
Tuto akci můžeme považovat za první sportovní akci v rámci 90 let
sportu ve Vítkově.
Do tohoto play-off po základní části postoupily týmy Sporting Šebinho, DŠ Trans Team, FC Chodníčková, Devils Budišov, CWS
Teletubbies, Hradec nad Moravicí, Odložení talenti a Baracuda.
Oproti loňskému ročníku byly čtvrtfinálové zápasy vyrovnané a divácky mnohem atraktivnější. Největším překvapením byla porážka
prvního týmu Baracudy týmem Sporting Šebinho, který skončil po
základní části až na osmém místě. Loňský celkový vítěz, FC Chodníčková, ve čtvrtfinálovém utkání připravil svým fanouškům vskutku infarktové stavy. Ještě šest minut před koncem tým prohrával
s Hradcem nad Moravicí 4:10. Pak však došlo k neskutečnému obratu. Loňské obhájce jako by polili živou vodou. Začali sázet branku za brankou, takže nakonec se mohli radovat z vítězství 11:10!
Může nás tak těšit, že do „bojů o medaile“ i letos postoupily dva
týmy typicky vítkovské, FC Chodníčková a CWS Teletubbies, které
doplnili Odloženi talenti (původně rovněž vítkovský tým, který ale
v poslední době zastupují spíše hráči mimovítkovští) a Sporting
Šebinho.
Před bojem o nejvyšší příčky proběhl mezi čtvrtfinálovými poraženými boj o 5. až 8. místo. V tom se bohužel již nepodařilo dalšímu
týmu z Vítkova, DŠ Trans Teamu, porazit své soupeře, takže skončil na celkovém osmém místě. Sedmí skončili Ďáblové z Budišova,
šestí pak hráči Hradce nad Moravicí a poslední cenou hodnocené
páté místo získali hráči největšího favorita letošního ročníku, Baracudy Jakubčovice. Semifinálové zápasy už pak byly jednoznačnější a do finále poslaly hráče FC Chodníčková a Sporting Šebinho.
Boj o třetí místo lépe zvládli hráči CWSTeletubbies, kteří porazili Odložené talenty, takže na pomyslných stupních vítězů stanul
i druhý vítkovský tým.
Ve finálovém zápase si již favorit, kterým byl tým FC Chodníčková,
vše pohlídal a po vítězství 9:4 tak mohli jeho hráči, kteří našli po-

ZIMNÍ PŘÍPRAVA
FOTBALISTŮ
Fotbalový oddíl zahájil zimní přípravu na
jarní část sezony s jasně daným cílem
– obsadit první místo tabulky 1. A třídy.
Příprava bude probíhat v domácím prostředí, sportovní areál skýtá dostatek
možností, aby byla kvalitní. Na přípravná
utkání bude TJ Vítkov zajíždět do Hranic, kde se zúčastní zimního turnaje Golden Cup Hranice 2015. Zde se postupně
utká s Bělotínem, Ústím, Opatovicemi,
Spálovem, Všechovicemi, SK Hranicemi
a Odrami. Věříme, že poslední březnový
víkend nastoupíme k prvnímu jarnímu
utkání v plné síle.
V rámci 90 let tělovýchovy bychom rádi
uskutečnili setkání všech fotbalistů, kteří
kdy nastoupili za TJ Vítkov. K této příležitosti hodláme přizvat atraktivní soupeře.
Za fotbalový oddíl TJ Vítkov
Josef Jakubec

třebnou formu doslova za vteřinu dvanáct, opět po roce zvednout
nad hlavu pohár pro vítěze.
Za realizační tým bych chtěl poděkovat Základní škole a gymnáziu
Vítkov za poskytnutí tělocvičny, za jejich vstřícný přístup a zejména
panu Říčnému za jeho podporu a pomoc. Dále Jiřině Šindelářové,
která nám umožnila provést v Baru u Krbu vyhlášení vítězů, městu
Vítkovu za poskytnutý finanční příspěvek a nakonec i starostovi
města Pavlu Smolkovi za podporu. Doufám, že se letošní ročník
hráčům i divákům opět líbil a už nyní bych vás chtěl pozvat na jubilejní 20. ročník, který by měl být zahájen v listopadu tohoto roku.
Za realizační tým a organizátory VL
Václav Vašátko
předseda TJ Vítkov
Foto vítězů – FC CHodníčková:
Horní řada: Petr Modelský, Radim Maloch, Radim Krása, Karel
Krása, Jakub Černín, Luboš Biskup (nehrající kapitán)
Dolní řada: Milan Snášel (brankář), Miloš Grepl, Lukáš Dohnálek

Turnaj v
odbíjené

Davidův mlýn Staré Těchanovice

Zvěřinové hody
27. 2. – 1. 3. 2015
Každý účet bude slosován v soutěži „Najez
se a vyhraj!“
Hlavní cena pobyt v hodnotě 12 000 Kč.
Více na www.jitijist.cz

Myslivecký ples
V rámci oslav 90 let sportu ve
městě chystáme volejbalový turnaj
(smíšená družstva 4 muži + 2
ženy).
Kde: Sokolovna Vítkov
Kdy: 18. 4. 2015 od 9.00 hod.
Přihlášky hlaste: na tel. č. 556
312 254 nebo na e-mail: bartosova@vitkov.info

28. 2. 2015 od 19 hodin
Večeře formou rautu s výběrem
zvěřinových specialit. Taneční vystoupení.
Bohatá tombola s hodnotnými cenami.
K poslechu i tanci zahraje skupina Pulsar.
Rezervace stolu a vstupenky na recepci:
v předprodeji 470 Kč, na místě 490 Kč
Více informací na www.daviduvmlyn.cz
nebo na +420 552 308 389,
recepce@daviduvmlyn.cz
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Základní škola a gymnázium
VÍTKOVSKÉ GYMNÁZIUM ZVÍTĚZILO
V HLASOVÁNÍ „GYMPL ROKU“
Od 15. listopadu 2014 probíhalo hlasování „Gympl
roku“, které je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice jejich spokojenosti se školou, na které studují nebo studovali.
Hodnocení vychází z několika kritérií: a) celková
spokojenost se školou, b) zajímavost předmětů,
c) odbornost vyučujících, d) příprava do praxe
a e) možnost realizace a zapojení do studentských
projektů. Hlasovat bylo možno dvěma způsoby:
zdarma prostřednictvím Facebooku nebo pomocí
zpoplatněné SMS. Aby mezi sebou mohly soupeřit školy s různou velikostí (počtem studentů
a absolventů), přepočítávaly se jednotlivé hlasy na
procenta, která zohledňují počet studentů a absolventů dané školy podle dat MŠMT.
15. ledna 2015 bylo hlasování ukončeno a naše
gymnázium se k velké radosti všech stalo letošním celostátním vítězem této ankety. Úspěch je
pro nás obrovskou motivací a závazkem do dalších let, abychom i nadále plnili své poslání a pomáhali mladým lidem vykročit tou správnou nohou
do života.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim
současným i bývalým studentům za podporu
a účast na hlasování. Doufáme, že důvěru, kterou
nám tím dali, nezklameme.
vedení školy a učitelé gymnázia

NAŠE ŠKOLA JAKO PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE
Ve středu 21. ledna 2015
navštívili naši školu v rámci studijní cesty zástupci
obcí a škol ze Slovenska
s cílem přenést praxi v oblasti inkluze. Naším úkolem bylo prezentovat náš
inkluzivní přístup a také
strategii rozvoje školy.
Zástupci naší školy se podělili s hosty o naše zkušeností s integraci žáků
se zdravotním znevýhodněním, tvorbou školních
vzdělávacích programů,
hodnocením žáků, mimoškolními
aktivitami,
projekty školy, prací asistentů pedagoga a speciálního pedagoga. Poté následovala
prohlídka školy s praktickými ukázkami vyučovacích hodin a příkladů dobré praxe pedagogů. U malého pohoštění jsme předali účastníkům drobné propagační materiály
školy a města.
Za všechny účastníky poděkoval emailem sociolog Marek Zemský z Ligy lidských práv
z Brna:
„Dobrý den, paní Váňová, chtěl bych Vám poděkovat za vstřícné přijetí „delegace ze
Slovenska“ u vás ve škole. Když jsem s danými zástupci slovenských škol jednal odpoledne u nás v Brně, velmi si návštěvu vaší školy pochvalovali a oceňovali její fungování“.
Blanka Váňová
ředitelka školy

DE N
OTEVŘENÝCH
DVE
DV
EŘÍ
ŘÍ
8. ledna 2015 jsme pozvali do školy budoucí
prvňáčky a jejich rodiče. Všechny přítomné
přivítala ředitelka školy Mgr. Blanka Váňová.
Děti se zábavnou formou seznámily se školním prostředím, vyzkoušely si, jak se sedí
v opravdové školní lavici. Za pohádkovými
dveřmi na ně čekalo překvapení a také zajímavé úkoly. Děti skládaly puzzle zvířátek,
soutěžily, kdo postaví z kostek nejvyšší věž,
hádaly, z které pohádky za nimi přišla pohádková postava. Popelce pomáhaly třídit zrníčka
hrachu a fazolí. Žáci první třídy jim předvedli
práci s tablety a hrou na obchod se pochlubili
svými dovednostmi v oblasti finanční gramotnosti. Děti si také vyzkoušely práci s interaktivní tabulí. Poznávaly číslice, geometrické
tvary a barvy. V tělocvičně si zajezdily na
odrážedlech a v hale byla pro ně připravena
překážková dráha. Za své znalosti a dovednosti obdržely děti sladkou odměnu. Na závěr
si zájemci prohlédli prostory školní družiny
a školní jídelnu.
Dagmar Lanková
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Žáci gymnázia úspěšnými žadateli v projektu „Napříč krajem s mládeží“
Napříč krajem s mládeží je projekt určený pro nejméně čtyřčlenné
týmy ve věkové kategorii od 15 do 30 let. Realizuje jej Moravskoslezský kraj a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje prostřednictvím programu EU Mládež v akci v období 1. 4. 2014 - 30.
9. 2015.
Jeho základním cílem je aktivní zapojení neorganizované mládeže
do aktivit vedoucích k realizaci projektů zaměřených na podporu
kultury, sportu, životního prostředí atp. a podpořit tak neziskové
projekty mládeže vedoucí ke zlepšení života ve vlastním okolí dle
představ samotných mladých lidí. Realizace projektů je na samotných žadatelích, kteří jej však nejprve musí obhájit před odbornou
komisí.
8. prosince 2014 zasedala třetí a zároveň poslední hodnotící komise v rámci zmíněného programu. Žadatelé byli rozděleni do dvou
skupin na dopoledne a odpoledne, neboť se přihlásilo 27 žadatelů.
Po sedmi hodinách se komise rozhodla schválit 11 projektů a rozdělit částku 263.000 Kč (maximální možná suma v žádosti nesměla překročit 50.000 Kč). Mezi schválenými projekty se nachází i oba
dva projekty našich gymnazistů.
Na naší škole tak bude v první polovině roku 2015 realizován
projekt nazvaný „Mezinárodní studentská vědecká konference“
(podpořen částkou 16.500 Kč). V rámci spolupráce s Gymnáziem
J. B. Magína ve Vrbovém na Slovensku se uskuteční konference, na které budou studenti obou gymnázií prezentovat své práce
z nejrůznějších soutěží (např. SOČ). Jim i jejich učitelům tak bude
umožněno vést vzájemnou diskusi nad jednotlivými tématy a rozšířit si zkušenosti, dovednosti a vědomosti o studiu i kvalitách studentských prací z mezinárodního hlediska. Po konferenci dojde
k vytvoření sborníku, který bude obsahovat anotace všech před-

stavených prací z obou škol. Tento sborník bude následně volně
ke stažení na webových stránkách školy.
V Odrách pak bude realizován projekt „Úsměv pro Afriku“ (podpořen částkou 10.000 Kč). Půjde o charitativní akci, kde se budou
děti bavit, dozvídat se nové informace a pomáhat dětem v Africe.
Vznikne plakát, který bude zaslán s pomocí organizace UNICEF
do vybrané africké školy. Spolu s tímto plakátem budou zaslány
africkým dětem také míče, sešity, tužky a pastelky, které budou nakoupeny za vybrané peníze, neboť během celé akce budou moci
lidé přispět jakoukoli částkou do připravených kasiček.
Miroslav Bučánek

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

OPERÁTOR VÝROBY
Náplň práce:
- obsluha lisu
- kontrola výlisků
- ruční opracování výlisků
Požadujeme:
- minimální stupeň vzdělání: vyučení
- schopnost pracovat ve třísměnném až nepřetržitém pracovním režimu
Nabízíme:
- práci na Pracovní smlouvu – hlavní pracovní poměr
- práci na Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti – práce vhodná pro uchazeče o zaměstnání,
kteří jsou evidováni na ÚP, pro ženy na mateřské nebo
rodičovské dovolené, studenty apod.
- závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele
Další informace poskytne: Jana Haubeltová, 556 317 324,
personalistika@linaset.cz
Místo výkonu práce: Budišov nad Budišovkou
Zájemci se mohou hlásit osobně v pracovní dny v době od
8.00 – 14.30 hodin na personálním odboru společnosti,
případně zaslat žádost na e-mailovou adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/
nabidka-prace
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Středisko volného času Vítkov
SVČ VÍTKOV p. o. A VOLNÝ ČAS DĚTEM
V rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob
se zdravotním postižením pro rok 2014 vypracovalo SVČ Vítkov
projekt Volný čas dětem. Moravskoslezský kraj jako vyhlašovatel
programu poskytl SVČ Vítkov na tento projekt dotaci ve výši 98
500 Kč. Cílem projektu bylo podpořit volnočasovou pravidelnou
činnost ve Vítkově a také v okolních obcích. Od září 2014 byly
otevřeny dva nové zájmové kroužky, a to Lukostřelba a Minigolf
se sadou Snag Golfe. Před samotným zahájením činnosti obou
kroužků jsme se snažili dětem v průběhu celého roku 2014 nové
aktivity představit. Byly to především lukostřelecké turnaje, kterých se pravidelně zúčastňovalo 20 – 30 dětí. Lukostřelbou jsme
také doplňovali naše akce, jako např. Dětský den, příměstské tábory, pobytové tábory a víkendové pobyty.
V současné době máme již lukostřelbu, která probíhá v sokolovně, dostatečně vybavenou nejen luky, šípy, ochrannými návleky, toulci, ale také ochrannou síti. Dále připravujeme venkovní
prostory v našem sportovním areálu před U–rampou, kde budeme provozovat lukostřelbu ve venkovním terénu. Venkovní
lukostřelecké zázemí budou moci využívat nejen děti ze zájmového kroužku, ale také ostatní děti, mládež a široká veřejnost při
pořádání různých lukostřeleckých turnajů a akcí. Minigolf pro děti
se sadou Snag Golf patří mezi moderní sporty, který díky souboru
výukových a sportovních pomůcek umožňuje hrát golf celoročně nejen venku, ale také v zimním
období v tělocvičně. Snag golf jsme
poprvé představili ve Vítkově na
akci Otevíraní léta na koupališti,
pak na akci Den otevřených dveří
v SVČ Vítkov, na víkendových pobytech pro děti a na táborech. Tato
zájmová činnost pro děti bude v let-

ních měsících rozšířena o Minigolf, který bude probíhat na minigolfovém hřišti ve sportovním areálu SVČ Vítkov. Dotace ze MSK
nám pomohla ve Vítkově nejen otevřít dvě nové aktivity pro děti
a mládež, ale obě tyto aktivity dostatečné vybavit. Věříme, že
budou dětmi a veřejností z Vítkova dostatečně využívány.
Věroslava Dubová
pedagog SVČ
SPORT NAPŘÍČ GENERACEMI
Moravskoslezský kraj podpořil projekt SVČ, který byl zaměřen na
všechny věkové kategorie v oblasti sportu. Díky tomuto projektu
jsme částečně opravili nohejbalové a minigolfové hřiště a nakoupili pomůcky pro turnaje, které probíhaly v průběhu celého roku
2014. Hlavním cílem projektu bylo aktivně zapojit do sportovního
dění ve městě co nejvíce dětí, mládeže a dospělých. Postupně
proběhly turnaje ve volejbalu, nohejbalu, malé kopané, badmintonu, florbalu, plážovém volejbalu, vodním fotbálku, fotbalu a minigolfu. Díky teplému počasí se nekonal turnaj na ledové ploše
v hokeji a bruslení pro děti. Všechny akce v rámci projektu proběhly ve velmi dobré atmosféře, odměnou všem byl účastnický
list, výherci turnajů dostali diplom a pohár. Největší radost vždy
měly samozřejmě děti, které dostaly i sladkosti. Doufáme, že
se v turnajích bude pokračovat i nadále a že duch společného
zápolení zůstane ve vítkovském sportovním areálu co nejdéle.
Poděkování patří všem, kteří se
zapojili do příprav a organizace
turnajů i do oprav nohejbalového
a minigolfového hřiště.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ

PROSINEC
V TUNNELU

Během prosince proběhly v našem nízkoprahovém zařízení dvě velmi zdařilé akce. Tou první byl turnaj v kopané,
který se uskutečnil 13. prosince ve sportovním areálu SVČ
Vítkov na umělém hřišti. Na turnaj nakonec mimo klienty našeho Tunnelu dorazili také hosté z NZDM Kamarád
z Kopřivnice. Další tým vytvořili chlapci z Čermné ve
Slezsku a Oder, kteří také patří mezi naše klienty. Ač bylo
chladno, počasí sportu přálo a v duchu fair-play jsme prosincové teploty překonali. Nakonec si výhru odnesli chlapci
z Kopřivnice po zaslouženém a velmi sympatickém výkonu, následovali je na druhém místě Tunneláci, třetí byli
chlapci z Čermné a nakonec s těsným výsledkem skončili
Oderáci.
Další akcí uskutečněnou v Tunnelu byla vánoční dílna, která přece jen více patří k prosinci. Akce se vedle klientů z Tunnelu zúčastnili i klienti z druhé námi poskytované sociální služby, a to Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Jelikož se jednalo o akci, která již proběhla v prvním roce činnosti NZDM Tunnel, byla účast
poměrně hojná. Klienti měli možnost vyrobit si vánoční ozdoby, svícny, vánoční přání a mnoho dalších výrobků. Vzhledem ke kladným
ohlasům a účasti na obou akcích se nebojím říci, že námi pořádané akce jsou kvalitní a vyhledávané. Již nyní sbíráme přání klientů na
další akce, které by mohly proběhnout.
Za NZDM a SASRD Tunnel
Václav Korytář
Vedoucí sociální pracovník
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Rozhovor s Pečovatelkou roku 2014 Annou Pastyříkovou
11. listopadu se konalo v Praze na Novoměstské radnici slavnostní vyhlášení
vítězů Národní ceny sociálních služeb
- Pečovatelka roku 2014. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Diakonie
Českobratrské církve evangelické a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Cílem soutěže je zviditelnit a ocenit práci
jednotlivců, a tak zvýšit prestiž této nelehké profese. Patronkou soutěže byla již
druhým rokem známá divadelní, televizní a
filmová herečka paní Hana Maciuchová. Za
Domov Vítkov, p.o. byla nominována paní
Anna Pastyříková. Odborná komise vybrala
a ocenila v kategorii Pobytové služby prvním místem právě ji. Paní Pastyříková poskytla pro kroniku následující rozhovor.
Paní Pastyříková, překvapila vás nominace za Domov Vítkov? Nevím, zda
to nazvat překvapením. K nominaci bylo
totiž zapotřebí mého souhlasu. Že mne
naše vedoucí paní Kukolová navrhuje, mi
řekla osobně. Než začala dělat vedoucí,
pracovaly jsme spolu v přímé péči 15 let.
Zná mne tedy dobře, takže když mi sdělila důvody svého rozhodnutí, dá se říct, že
jsem překvapená byla, samozřejmě mile.
S nominací jsem souhlasila, protože jsem
předpokládala, že vybraná stejně nebudu a
nebudu tedy muset nikam jezdit.
Když jste jela do Prahy, tak už jste věděla, že ve své kategorii zvítězíte, nebo
to bylo pro vás překvapení až na místě? Kdepak, nevěděla. Pozváni byli všichni, kteří se dostali do užšího výběru, tedy
z každé kategorie pět pracovníků. Těch pět
z mé kategorie jsem znala z profilů zveřejněných na internetu, a tak jsem si říkala,
kdo ví, která z nich získá tu hlavní cenu…
Soutěž probíhala v několika kategoriích:
terénní služby, ambulantní služby, pobytové služby a sociální pracovník. Kolik
lidí bylo ve vaší kategorii nominováno?
To nevím. Když jsem byla dodatečně požádána o zaslání fotografie pro zveřejnění
na internetu, ptala jsem se na to. Řekli mi
jen, že v kategorii pobytových služeb bývá
přihlášených tradičně nejvíce, a v letošním
roce to bylo zase víc než loni. Ptala jsem
se, zda tak dvacet, a to prý bylo rozhodně
více.
Cenu vám předala ministryně práce
a sociálních věcí paní Michaela Marksová. Jaký to byl pocit převzít cenu od
ministryně? On už jen pocit tam stát a slyšet svoje jméno jako vítězky, byl pro mne
strašně silný. Silný v tom, že si někdo všiml
obyčejného člověka a jeho práce a ocenil ji.
A tím, že šlo o převzetí ceny z rukou ministryně, byl ten pocit silnější. Paní ministryně
mi poblahopřála a řekla, že si tu cenu zasloužím. Emoce byly silné, měla jsem slzy
v očích.
Ve Vítkovském zpravodaji je uveřejněna vaše fotografie s paní Maciuchovou.
Povězte nám, jak na vás tato osobnost

zapůsobila. Paní Maciuchová už v úvodu
celé akce přednesla několik veršů o andělech, ty verše mne ve spojení s jejím hlasem uklidňovaly. Vlastně po celou dobu na
mne působila paní Maciuchová velice přátelsky. Po skončení akce dokonce tak, jako
bychom se dávno znaly. Já ji samozřejmě
znám z televize, ale ona mne ne. Přesto
jsme si hezky, i když krátce, popovídali.
Stejně příjemná byla i paní Marie Retková,
známá televizní hlasatelka, která celou akci
moderovala.
Dovolte mi, abych se zmínila o vlastní zkušeností s Domovem Vítkov. Před
několika lety jsem tam měla jako klientku svou tetičku. Dost často jsem za ní
chodila, takže jsem měla možnost vidět
při práci personál. Obdivovala jsem
bravurní práci většiny zaměstnanců.
Skládala jsem jim poklonu za to, jak citlivě zacházejí i s lidmi, kteří snad díky
věku či nemocem nebyli třeba dvakrát
příjemní. Také řešení některých hygienických problémů klientů bych zřejmě
těžce zvládala... Zajímalo by mě, jestli
se dá na tyto věci zvyknout, naučit se
je profesionálně zvládat. Nebo musí mít
člověk v sobě něco, co mu umožňuje,
aby tuto práci mohl vykonávat. Zkrátka - může to dělat každý? Každý si musí
najít na té práci něco dobrého sám. A není
toho málo. Ti lidé, o které pečujeme, mají
za sebou dlouhý život, a my nevíme, co se
v nich odehrává, jaké mají bolesti nejen na
těle, ale i na duši. My jsme tady pro ně, abychom jim dělali průvodce a věnovali se jim.
Při tom se sami učíme být víc a víc lidmi.
Není to jen o hygieně a nepříjemných pocitech s ní spojených, ale také o duši. Tím,
že něco dáváme, přece hlavně získáváme.
Jen to musíme vnímat. Jednou budeme na
jejich místě my.
Jak jste se k této těžké práci dostala?
A jak dlouho ji děláte? Už jsem někde
uvedla, že jsem vlastně od svých 23 let pracovala v jeslích, takže jsem byla v kontaktu
s malými dětmi. Nejdříve jsem tam prala
prádlo, ale byla jsem i v kuchyni, když chyběla kuchařka, v zimě jsem topila, anebo
když bylo potřeba dát do pořádku zahradu,
tak jsem dělala zahradnici. Měla jsem sanitářský kurz, a tak jsem byla i u dětí, když
bylo málo sester. Když mi ale moje dcery
odrostly, chtěla jsem poznat lidský život
z opačného konce. Tenkrát se internát Hedvy přestavoval na Domov důchodců. Dala
jsem si žádost a nastoupila do Domova,
když se otevíral v květnu roku 1994. Takže
se seniory pracuji více jak dvacet let, z toho
asi deset let s osobami s demencí.
Na vašem profilu na stránkách soutěže
je napsáno, že aplikujete při práci s klienty dotekovou terapii. O co jde? Doteková terapie není nic jiného, než obyčejný
lidský dotek. Obecně jsou lidem doteky příjemné. Říká se, že dlaně jsou léčivé a doteky uzdravují, ale nevěříme tomu. Když nás

něco bolí, nebo máme splín, máme chuť se
nechat pohladit, položit hlavu na rameno,
nebo i obejmout, nebo si sami třít či hladit
bolavé místo. Ale tihle staří lidé to mnohdy
sami nedokážou a své blízké mají daleko.
Proto jsme tady my. Někdy je i to obejmutí
hodně důležité, dává pocítit blízkost druhého člověka a snad i lásku. To neplatí pro
všechny, každý má rád něco jiného a nic
se nemá přehánět. Někdo si nechá chvilku masírovat ramena, někomu dělá dobře, když sedím vedle něj a jen mu během
hovoru lehce protahuji a masíruji jednotlivé prsty. Ani neví, že jde vlastně o jakési
cvičení a aktivizaci, aby prsty nezůstaly
ztuhlé. V dnešní době se hodně píše o konceptu bazální stimulace, který se uplatňuje
především u osob těžko pohyblivých. Jde
například o masáže, nebo ukládání osob
do konkrétních příjemných poloh. Tomu se
u nás snažíme věnovat.
Sama z vlastní zkušenosti vím, že lidé
v pomáhajících profesích jsou ohroženi
syndromem vyhoření, pokud si berou
osudy lidí příliš k srdci a nedovedou
správně relaxovat. Na druhé straně zase
asi není dost možné dělat práci dobře,
pokud by člověk nebyl dost empatický.
Jde o to, aby se našla rovnováha. Jaký
recept proti vyhoření máte vy? Nemám
recept. Snažím se najít si na všem něco
dobrého, na každé situaci. I ta špatná nás
má někam nasměrovat a posunout, má nás
něco naučit anebo pomoct něco pochopit.
A jak relaxuji? Dlouho mi pomáhal náš pes
Bobíček, byl to člen rodiny. Teď už psa nemáme, abych s ním chodila na procházky.
Ráda pobývám na zahrádce, kterou se
snažím zvelebovat. Mám ale také dobré
kamarádky, bývalé kolegyně, které jsou
už v důchodu. Chodíme spolu na výšlapy
po okolí, nebo občas zajedeme na nějaký
víkendový pobyt. Už se těším, až se příští
rok také zařadím mezi důchodkyně, i když
případnou brigádu v Domově neodmítnu.
Co říká na vaši vyčerpávající práci vaše
rodina? O rodině jsem se dosud nezmínila,
ale bez ní by to nešlo, vždycky mě podporovala. Ví, že se mi ta práce líbí, a že ji dělám
ráda. Nevzpomínám si, že by kdy někdo
z rodiny řekl na moji práci něco nepěkného.
Jsem už sice starší, takže už víc unavená,
ale vždycky jsem se snažila všechno dělat
poctivě a nic nezanedbat. Manžel i dcery
mne vždy podporovali. A s oceněním, které
jsem dostala jako Pečovatelka roku, jsou
na mne i trochu pyšní. Vědí, že jsem do
toho šla ne pro sebe, ale abych reprezentovala Domov, ve kterém pracuji, protože
tam jsem dostala příležitost lépe porozumět životu. A tak jsem moc ráda, že to vyšlo
a Domov Vítkov jsem získáním hlavní ceny
reprezentovala nejlépe, jak jsem jen mohla.
A samozřejmě i město Vítkov.
Přeji vám hodně sil do vaší nelehké práce. Děkuji za rozhovor.
Dáša Dušková

AKCE
EXKLUZIVNĚ U NÁS

Platnost akční nabídky:

Od 01.02.2015–28.02.2015

SLEVA min. 40%

Zdarma a nezávazně Vám
zpracujeme cenovou nabídku,
kontaktujte nás.

NA VAŠE NOVÁ
PLASTOVÁ OKNA
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

e-mail: okna@ravin.cz
tel.: 739 662 155
web: www.ravin.cz
Najdete nás na adrese:
Oderská 172, Vítkov
(v budově firmy Sectron Plus)

mobil1:
mobil2:
mail:
web:

+420 777 754 471
+420 605 004 351
office@bestaccount.cz
www.bestaccount.cz

ÚČETNICTVÍ ROKU 2015
Čas na změnu, čas na BEST ACCOUNT
- společnost nabízí zcela nový přístup vedení účetnictví a daňové evidence
- nabízíme kompletní servis z hlediska ekonomické agendy
- usilujeme o sjednocení všech ekonomických a provozních činností
- soustředíme se na zastřešení všech ekonomických služeb
Proč právě my:
- jsme komplexní ekonomická kancelář, nikoliv pouze řadoví účetní
- víme, kde a jak Vám ušetříme peníze
- nalézat efektivitu tam kde není, je našim prvořadým cílem
- rozbory a analýzy Vašeho hospodaření jsou naší předností
- naší přidanou hodnotou je flexibilní sběr účetních dokladů vedoucí
k okamžité informovanosti směřující k daňové optimalizaci

Naše služby:

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 2014
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
CIZOJAZYČNÁ EKONOMICKÁ AGENDA
PERSONALISTIKA
MZDOVÁ AGENDA
DANĚ

S námi vykročíte tím správným směrem

www.bestaccount.cz
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SPORTOVNÍ ZIMA
V KLOKOČOVĚ

V minulém čísle zpravodaje jsem vám slíbila, že vás budu informovat o poslední akci TJ Sokol Klokočov loňského roku – turnaji
ve stolním tenisu, který jsme pořádali 27. prosince. Je to již třetí
ročník, který se odehrává v klokočovské sokolovně. V tělocvičně
jsme postavili stoly, pan Topiař sestavil herní plán, zkontroloval přihlášené hráče a po třetí hodině se začalo. Kategorie byly tři – ženy,
muži a děti. Všichni bojovali jako o život, protože na konci jsou
předávány krásné putovní poháry a ceny. Hráčů bylo celkem dvacet, více bylo pozorovatelů a fandících diváků. Po šesté hodině se
turnaje ukončily a byli již známi vítězové.
V kategorii žen 1. místo obsadila Sylva Topiářová, 2. místo Lucie
Štipčáková a 3. místo Michaela Dlouhá.
V kategorii mužů zvítězil Dominik Oborný, 2. byl Ladislav Leher
a na 3. místě Pavel Kučerka.
V dětské kategorii obsadil 1. místo Jan Leher, 2. místo Filip Leher
a 3. místo Dominik Mader.
I když já sama jsem získala bramborovou medaili, vůbec mi to nevadilo. Byla jsem ráda, že jsem vánoční sobotu netrávila jen doma
u stromečku a cukroví, ale něco jsem udělala pro zdraví. A takto to
cítili určitě i ostatní, protože za odpoledne se v sokolovně protočilo
určitě více jak 60 lidí. Pro ostatní je to výzva na příští rok, protože
pohár je putovní. Stolní tenis má v Klokočově své místo. Pravidelně se každý čtvrtek scházejí hráči v sokolovně a trénují i díky tomu,
že jsme si mohli z grantu města zakoupit nový stůl.
Další „sportovně - zábavná“ aktivita nás čeká 14. února, kdy pořádáme Masopust. Obejít s průvodem všechny chalupy od dolního
konce po léčebnu se zakončením na Františkově Dvoře, tak to je

někdy velký výkon. V březnu by pak mělo probíhat třídenní setkání a zápolení boxerů. Pokud připadne sněhu, uspořádali bychom
sáňkařské závody na čemkoliv.
Děkuji všem, kteří i v zimních měsících přikládají ruku k dílu a pomáhají s organizací akcí.
Nakonec bych se ráda omluvila za „písařského šotka“ v minulém
čísle zpravodaje, kdy se někam zatoulalo jméno paní Marie Jančálkové, která nám opětovně přijela na vánoční dílnu ukázat tvoření vánočních ozdob z mašliček. Velmi si ceníme všech, kteří nám
přijíždějí zpříjemnit náš kulturní život bez ohledu na vlastní volný
čas, i když nejsou Klokočováci.
Za TJ Sokol Klokočov
Šárka Petrtýlová

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 2.
14.30 hod.

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

6. a 7. 2.

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Kulturní dům Vítkov – učebna
Přihlášky a platba prostřednictvím IC Vítkov
(pouze na základě předchozího přihlášení v
IC). Cena 270 Kč (v ceně jsou zahrnuty
náklady na materiál)

10. 2.
16.30 hod.

13. 2.
18.30 hod.

14. 2.
14.00 hod.

17. 2.
16.30 hod.

CELOSTNÍ MEDICÍNA
Přednáška MUDr. Martiny Janečkové
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.
CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA
Ostrov Bali – můj druhý domov
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC.
Cena vstupenky v předprodeji 150 Kč, na místě
190 Kč.
MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC
Vítkov nebo na místě půl hodiny před začátkem
plesu.
EMILIA - ROMAGNA
Kultura, gastronomie a rychlá auta.
Přednáška v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

20. 2.
15.30 hod.

16.30 hod.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
Zahájení výstavy fotografií Imricha Vebera
HOMOurban. V rámci programu vystoupí Dívčí
smyčcový kvartet ZUŠ Vítkov
Velká výstavní síň kulturního domu
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Městský hřbitov
Udílení Ceny Jana Zajíce
Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce
V rámci koncertu vystoupí vokální soubor
Gentlemen Singers.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC
Vítkov.

23. 2.
8.30 - 15.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY
Přijďte se podívat, co se změnilo v mateřských
školách.
Srdečně zvou pracovníci MŠ.

25. 2.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov zve všechny děti. Můžete si
zajezdit na autodráze, která je svou velikostí
jediná v našem kraji. Vstupné: dobrovolné

26. 2.
14.00 hod.

TURNAJ VE FLORBALU
SVČ Vítkov pořádá pro chlapce i děvčata
místních základních škol v sokolovně turnaj ve
florbalu. Sestavení družstev 3 + 1.
S sebou pokud možno vlastní hokejku.
Kdo nemá, zapůjčíme.

13. 3.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Ve spolupráci s Městkou knihovnou Vítkov

Volný č as

STRANA 16

ÚNOR 2015

KALENDÁŘ AKCÍ
bude SVČ promítat další sérii outdoorových
filmů. KAMERA je celovečerní promítání
dobrodružných filmů o divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích i
sportech. Začátek v 17.00 hod., vstupné 50 Kč.
Občerstvení zajištěno.
13. 3.
20.00 hod.

PLES SPORTOVCŮ TJ VÍTKOV
Hraje skupina „SÁGA“
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru
MěÚ Vítkov, tel. č. 556 312 255

JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ (9. 2. – 13. 2. 2015)
SPORTOVNÍ POBYT SE SPANÍM (9. 2. – 11. 2.)
Nástup 9. 2. v 7.00 - 8.30 hod. v sokolovně, ukončení 11. 2. v
16.00 hod. v sokolovně, cena 185 Kč. S sebou spací pytel, polštářek, hygienické potřeby, sportovní obuv do sokolovny (ne s
černou podrážkou), pyžamo, papuče, kopie zdravotní kartičky. V
malém batůžku budou mít děti přezůvky, pití a dopolední svačinu
na pondělí. Na obědy budeme chodit do školní jídelny. Rodiče
si musí obědy pro své děti přihlásit a zaplatit ve školní jídelně.
V ceně je zahrnuto ubytování, pití a jídlo kromě obědů, odměny,
materiál,…
Pondělí: Střelecký den, bojová hra v parku,…
Úterý: Bláznivá sportovní olympiáda, vycházka do okolí Vítkova…
Středa: Závody na autodráze, hry s míčem v sokolovně
SPORTOVNÍ DEN (12. 2. )
Nástup v 7.00 - 8.30 hod. v SVČ, ukončení v 16.00 hod. tamtéž.
Jízda na kole v parku, míčové a pálkové hry v sokolovně. S sebou
přezůvky, sportovní obuv (ne s černou podrážkou), pití a svačinku. Cena: 30 Kč (oběd pro dítě si musíte přihlásit a zaplatit ve
školní jídelně)
ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ (13. 2. )
Nástup v 7.00 - 8.30 hod. ve středisku, ukončení v 16.00 hod. v
SVČ, cena 30 Kč.
13. 2. Nástup v 7.00 – 8.30 hod. do Střediska volného času Vítkov, anebo můžete přijít rovnou na vlak. nádraží v 9.45 hod. S
sebou jídlo a pití na celý den, plavky a 10 Kč na šatnu. Cena: 200
Kč.
Na jednotlivé akce se přihlaste v SVČ nebo na e-mail: svc.skurkova@seznam.cz, tel: 553 038 200, 732 607 373
JARNÍ TÁBOR V JESENÍKU SE SVČ
9. 2. – 13. 2. 2015
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Za cenu 1500 Kč si užijeme týden ve Faunaparku v Horní Lipové
u Jeseníku, zařádíme si na sněhu, pohrajeme si se zvířátky a
protáhneme těla po Jeseníkách. Pro děti od 6 do 15 let, počet
míst je omezen. Více info na svc.chudiova@gmail.com nebo na
telefonu 731 950 636.
PŘEHLED POBYTOVÝCH A PŘÍMĚSTSKÝCH LETNÍCH
TÁBORŮ 2015 V SVČ VÍTKOV
6. 7. – 16. 7.
POBYTOVÝ TÁBOR „BOJ O PŘEŽITÍ“ - JÁNSKÉ KOUPELE
V HASIČSKÉ ŠKOLE. Tábor pro silnější povahy. Máš odvahu a
pro strach uděláno? Poradíš si s každou nesnází a nic tě nerozhodí? V tom případě neváhej a přihlas se! Cena: 2 800 Kč
13. 7. – 17. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ HRAVÝ TÝDEN V SVČ“ Cena: 235,Kč. Výlety do okolí, soutěže, sportovní hry, koupání atd.
19. 7. – 25. 7.
POBYTOVÝ TÁBOR „ KOVBOJSKÉ PRÁZDNINY ANEB SVĚT
ZE SEDLA KONĚ“ - TZ Klokočov. Cena: 2 150 Kč. Každodenní
projížďky na koních, plnění kovbojských zkoušek, zábavný táborový program a závěrečný kovbojský bál.
27. 7. – 31. 7.
POBYTOVÝ TÁBOR „CYKLISTICKÝ“ V SVČ ODRY. Nový putovní tábor na kolech. Spaní pod širákem i na půdě. Cena: 1 500
Kč.
27. 7. – 31. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „HRAVÝ TÝDEN V SVČ VÍTKOV“. Cena:
235 Kč. Výlety do okolí, soutěže, sportovní hry, koupání atd.
2. 8. – 8. 8.
POBYTOVÝ TÁBOR „ DOBRODRUŽNÁ PLAVBA NA TAJUPLNÉ OSTROVY“ – TZ Klokočov. Cena: 1 950 Kč. Zažijeme nejedno dobrodružství, najdeme tajuplné ostrovy, budeme
jezdit na koni, střílet z luku, složíme věrnostní přísahu.
10. 8. – 14. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ HRAVÝ TÝDEN V SVČ VÍTKOV“ Cena:
235 Kč. Výlety do okolí, soutěže, sportovní hry, koupání atd.
17. 8. – 21. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „ HRAVÝ TÝDEN V SVČ VÍTKOV“ Cena:
235 Kč. Výlety do okolí, soutěže, sportovní hry, koupání atd.
Podrobnější informace o táborech naleznete v únoru na stránkách www.svc-vitkov.cz. Rodiče, přihlaste své děti na tábory včas.

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
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