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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
ZREKONSTRUOVANÉHO KULTURNÍHO DOMU

Veselé prožití svátků vánočních a mnoho osobních
i pracovních úspěchů v novém roce 2016
vám přejí

Pavel Smolka
starosta města

Oldřich Huška
místostarosta města

Lenka Sonnková
místostarostka města

Šárka Petrtýlová
tajemnice

S etkání s pr ezidentem
Setkání
ez identem
Dále jsme se zabývali meziobecní spoluprací, rozšířením kompetencí NKÚ ve vztahu
k obcím a městům a změnou ústavy. Rozšíření ústavní ochrany samosprávy patří
mezi schválené priority svazu. Názory pana
prezidenta byly velice blízké našim. Pouze
v otázce rozšíření kompetencí NKÚ jsme se
s panem prezidentem zcela neshodli.
Setkání probíhalo v příjemné a otevřené
atmosféře. Na závěr, před oficiálním ukončením, jsem předal panu prezidentovi pozvánku na udílení Ceny Jana Zajíce, které
proběhne ve Vítkově v únoru příštího roku.
Svou účast sice nepotvrdil, ale určitě bude
při sestavování svého programu v pracovním kalendáři moji pozvánku zvažovat.
Pavel Smolka
starosta města
Foto: KPR / Hana Brožková

19. listopadu jsem se společně s ostatními členy Předsednictva Svazu měst a obcí ČR zúčastnil jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Pracovní schůzka se uskutečnila přímo na Pražském hradě.
Měli jsme připraveno pět témat, která považuje svaz za stěžejní.
Jeho předseda František Lukl otevřel první oblast, kterou je změna
volebního systému do obecních a městských zastupitelstev a přímá
volba starostů. Pan prezident nám řekl svoji představu. Ta spočívá
v tom, že starostou by se měl stát kandidát z vítězné strany, který
by měl nejvíce preferenčních hlasů. Také naším cílem je posílení
většinového volebního systému.
Primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová seznámila pana
prezidenta s požadavkem svazu, aby obcím a městům byl navrácen
podíl z výnosů DPH, který nám byl v roce 2011 ponížen s ohledem
na zavedení II. pilíře důchodové reformy, který však byl zrušen, ale
podíl na dani nám navrácen nebyl. I v tomto požadavku máme prezidentovu podporu.

AKTUALITY Z RADNICE
Zprávy z jednání rady města 3.11.2015
a jednání zastupitelstva ze 4.11.2015.
Nejvíce diskutovaným bodem jednání zastupitelstva bylo vydání OZV města Vítkova
č.3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Předmětem diskuse nebyl samotný
obsah vyhlášky, ale stanovení výše poplatku za komunální odpad pro rok 2016, tedy
částka, kterou bude občan za svoz platit. Při
výpočtu nákladů jsme vycházeli z roku 2014,
kdy náklady na svoz netříděného odpadu
byly ve výši 3 998 500 Kč, na jednoho občana tedy vychází částka 625 Kč. Zastupitelé
však rozhodli, že současná cena 540 Kč za
občana a rok zůstane zachována a ztráta
půjde na vrub města.
16. 3. 2016 proběhne v kulturním domě
divadelní představení „Postaven(i)í mimo
hru“, rada schválila uzavření smlouvy mezi
městem a Divadlem Radka Brzobohatého,
Praha.
Rada města vzala na vědomí a následně
zastupitelstvo schválilo návrh komise na
udělení ocenění „Nejlepší sportovec města
Vítkova“ a “Cena starosty města Vítkova“
v jednotlivých kategoriích. K samotnému
předání ocenění dojde 4. 12. 2015 v 19 hodin v Kulturním domě ve Vítkově.
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě
doporučení rady o zapojení do výzvy ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
- Inkluzivní vzdělávání. Cílem výzvy je sociální integrace žáků včetně romských dětí
do vzdělávání. Na realizaci projektu se bude
podílet Centrum inkluze o.s. p. Samotný projekt může trvat maximálně 36 měsíců.
Za účelem dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů rozhodla rada města o přijetí daru v celkové hodnotě 484.422,20 Kč
od Moravskoslezského kraje (hydraulické
vyprošťovací zařízení a mobilní zástěna).
Zastupitelstvo vyhlásilo program pro poskytování dotací města Vítkova v roce 2016.
Bližší informace jsou zveřejněny na úřední
desce, ve Vítkovském zpravodaji a na webových stránkách města.

Rada města doporučila a zastupitelstvo
města schválilo Mateřské škole Vítkov investiční příspěvek na projekt „Dětské hřiště
a zahrada v přírodním stylu“ v Husově ulici, účelový příspěvek na akci „S Montessori hračkami za lepším poznáním světa“, na
akci „Štětečkem a motyčkou prokopem se
uličkou“ a na akci „Jak se staví hrady“. Dále
schválilo ZŠG Vítkov příspěvek na stavební
dozor akce „Vnitřní vodoinstalace v objektu
ZŠG Vítkov“, příspěvek na autobusovou dopravu do Kalet (sportovní závody žáků „Běh
o zlatý dub“) a příspěvek na zajištění materiálního vybavení pěveckého sboru školy.
Středisku volného času Vítkov byly schváleny příspěvky na akce „Podzimní prázdniny“, „Vánoční dílna“ a obnovu výbavy automodelářského kroužku. Byly tedy schváleny
příspěvky na všechny akce, o které si tyto
organizace požádaly.
Zastupitelstvo města vydalo Zásady prodeje
a pronájmů nemovitých věcí v majetku města Vítkova, které nabudou účinností od 1. 1.
2016. Zásady upravují prodeje a pronájmy
pozemků města, bytů, stanoví jejich ceny,
případně upravují další postupy.
Dále bylo schváleno přijetí řady dotací pro

SENIOR TAXI,

nově s finančním příspěvkem města
Na základě požadavků občanů našeho města, kteří se zajímali
o možnou dopravu do nemocnice, k lékařům či do lékárny, je dohodnuta s Charitou Odry forma „jakéhosi“ senior taxi. Tuto službu
mají již v řadě měst. U nás doposud fungovala zkušebně, avšak bez
příspěvku města, kdy jedna cesta ve Vítkově stála 45 Kč.
Od 1. 1. 2016 bude nově stanovena cena tak, že dovoz nebo odvoz
v rámci města bude za paušální částku 25 Kč. Občané z místních
částí uhradí částku 12 Kč za kilometr – počítá se jen cesta, kdy je
klient ve vozidle. Z celkové platby bude odečtena částka 20 Kč za
jízdu, kterou za občany žijící v místních částech uhradí město, neboť
pro občany z Vítkova je již příspěvek města započten v ceně.
Na základě přání klienta je možno využít i dopravu mimo Vítkov
a místní části. Cena za tuto službu činí 5 Kč na kilometr, k platbě za

SVČ Vítkov v celkové výši 88.000 Kč, např.
na financování sociální služby SASRD Tunnel. Nemalé výše dosáhly dotace na projekty energetických úspor, a to na objekt
KD Vítkov - Jelenice v částce 1 606 421 Kč
a objekt čekárny autobusového nádraží ve
Vítkově v částce 1 099 035 Kč.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště, o vymáhání
nedoplatků SBF Vítkov, zprávu o hospodaření v městských lesích a souhlasilo s navýšením těžby dříví (jedná se o těžbu nahodilou).
ZM schválilo žádost osadního výboru Klokočov na zpracování barevných grafických
návrhů znaku, vlajky a pečeti místní části
Klokočov a čerpání z finančních prostředků
osadního výboru 15 000 Kč dle jejich návrhu.
Radní a zastupitelé také schválili plán práce
na rok 2016.
Součástí jednání rady a zastupitelstva města je mimo jiné také schvalování záměrů na
pronájem či prodej pozemků. Přijatá rozhodnutí lze dohledat na stránkách města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

jízdné musí klient uhradit i mzdu řidiče 128 Kč na hodinu. Prostřednictvím této služby lze také zajistit i doprovod např. do ordinace po
celou dobu vyšetření. Tento doprovod by stál 128 Kč za hodinu.
Službu je možno využívat od 6.00 do 14.30 hodin v pracovní dny.
Mimo tuto dobu se lze domluvit, a to i na sobotu a neděli. Službu je
třeba objednat nejméně den předem.
S dotazy a připomínkami je možno se obracet na Mgr. Oldřicha Hušku, 1. místostarostu.
Kontakty pro objednání služby:
p. Martina Hezinová, mobil: 731 075 802, email: martina.hezinova@
odry.charita.cz
p. Lenka Miková, mobil: 605 063 880
p. Magda Palmeová, mobil: 731 889 322
Oldřich Huška
1. místostarosta

Větrné elektrárny - ANO nebo NE?
V první polovině letošního roku jsme byli osloveni společností TCN
nová energie s.r.o., která projevila zájem vystavět na katastru místní
části Klokočov dvě větrné elektrárny. Aby se k touto záměru mohli vyjádřit také občané našeho města, konalo se 21. 11. 2015 v kulturním
domě setkání občanů se zástupci této společnosti. Sešlo se kolem
padesáti občanů převážně z Klokočova a také několik zastupitelů.
Zástupci společnosti stručně představili svůj záměr na vybudování
elektráren. Ty by měly stát na kopci nad Vítkovem směrem ke Klokočovu. Následně proběhla diskuse, ze které vyplynulo, že ze strany
občanů není zájem o elektrárny na našem území budovat. Vzhledem
k tomu, že tato problematika se týkala především občanů Klokočova, vystoupil zde předseda osadního výboru Ing. Zdeněk Petrů, který
jednak sdělil, že již mají petici s 350 podpisy občanů proti výstavbě
větrných elektráren a uvedl, že jako osadní výbor tuto stavbu nedoporučují. Závěrem jsem vystoupil také já a občanům jsem dal jasně
najevo, že zastupitelstvo města se sice ještě nezabývalo možnosti vybudování těchto větrných elektráren, ale na toto téma jsme již
diskutovali. Zatím se nenašel jediný zastupitel, který by s takovýmto
projektem souhlasil. Na svém prosincovém zasedání budou zastupitelé hlasovat o záměru, ale již dnes si dovolím předjímat, že záměr
budovat u nás elektrárny bude jednoznačně zamítnut.
Oldřich Huška
1. místostarosta

CHCETE ZMĚNY
V ÚZEMNÍM PLÁNU?
Územní plán Vítkova byl schválen zastupitelstvem města Vítkova
16. 7. 2014 a nabyl účinnosti 1. 8. 2014. Územní plán je zpracován
pro katastrální území Vítkov, Klokočov, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice a Jelenice.
V současné době eviduje odbor výstavby a územního plánování,
jako pořizovatel územního plánu Vítkova, žádosti na pořízení změny
územního plánu. Tyto změny jsou však malého rozsahu a jejich pořízení by bylo neúměrné nákladům na zpracování územního plánu.
Ke změně územního plánu dochází buď na základě předložených
návrhů, nebo na základě vyhodnocení územního plánu a zprávy
o uplatňování, kterou předkládá pořizovatel jednou za 4 roky. K zahájení projednávání změny územního plánu dochází vždy pouze na
základě rozhodnutí zastupitelstva města.
Zastupitelstvo na svém zasedání 4. listopadu uložilo pořizovateli
předložit v únoru roku 2016 zprávu o evidovaných návrzích na změny a na základě této zprávy rozhodne o jejich pořízení.
Z tohoto důvodu vyzýváme občany, fyzické a právnické osoby
i investory k předkládání nových podnětů a požadavků, které bude
možné zapracovat do územního plánu.
Veškeré požadavky budou posouzeny a předloženy zastupitelstvu.
Lhůtu pro podávání návrhů stanovujeme do 31.1.2016.
Chtěli bychom upozornit, že územní plán je základním podkladem
pro územní rozhodování. Občané by měli před jakýmkoliv záměrem
výstavby, změny užívání stavby, změny využití území či koupí pozemku za účelem výstavby, nahlédnout do územního plánu, zda je
záměr dle územního plánu vůbec možný.
Do územního plánu můžete nahlížet na Městském úřadě ve Vítkově, odboru výstavby a územního plánování, nebo na internetových
stránkách města Vítkova http://www.vitkov.info/mestsky-urad/uzemni-planovani/textove-informace-o-uzemnich-planech-jednotlivych-obci/vitkov/. V grafické části je vhodné nahlédnout do koordinačního
výkresu, v jeho levé dolní části je legenda k jednotlivým barevným
plochám. V textové části územního plánu jsou vypsány stavby, které
je možné v jednotlivých plochách umístit.
Jakékoliv informace o územním plánu vám rádi podáme na odboru

výstavby a územního plánování městského úřadu. O vyjádření k záměru je rovněž možné požádat písemně, formulář žádosti o vyjádření je také na internetových stránkách města http://www.vitkov.info/
mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-vystavby-a-up-uzemni-planovani/.
Odbor výstavby a územního plánování dává také možnost občanům
nahlédnout do územního plánu na schůzce s výkladem, která se
bude konat 14. 12. 2015 ve velkém sále městského úřadu v době od
14.00 hod. do 17.00 hod. Na této schůzce pořizovatel zodpoví veškeré dotazy ohledně jednotlivých ploch, vysvětlí možnosti umístění
staveb a vysvětlí navrženou koncepci města.
Ivana Oršová
odbor výstavby a ÚP

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

16. prosince od 14.00 hodin

v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově.
Program zasedání nalezenete na úřední desce
města Vítkova a na webových stránkách města
www.vitkov.info

ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍD
na Základní školu a gymnázium Vítkov
proběhne dne 29. 1. 2016 od 13,00 hod.
do 18,00 hod.

INFORMATIVNÍ
ZNAČENÍ PRO
FIRMY
Na základě požadavků podnikatelů sídlících ve městě bylo dohodnuto, že město jim umožní instalovat jednotné směrové tabule na předem dohodnutých místech. Předmětné tabule budou
vyrobeny stanovenou firmou za poplatek cca 2500 Kč za kus.
Firmy a podnikatelé, kteří mají zájem o toto značení, nechť se
obrátí na odbor služeb, příp. místostarostu do 31. 12. 2015.

MĚSTO VÍTKOV
VYHLAŠUJE ZÁMĚRY
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Možnost pronájmu ihned po projednání v radě města.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636 Vítkov, velikost 57,19 m2 na podatelnu Městského
úřadu Vítkov do 15. 12. 2015, 10.00 hodin.
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 495,45 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Možnost pronájmu od 1. 2. 2016.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636 Vítkov, velikost 495,45 m2 na podatelnu na Městského úřadu Vítkov do 15. 12. 2015, 10.00 hodin.
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 157,37 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Možnost pronájmu od 1. 2. 2016.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636 Vítkov, velikost 157,37 m2 na podatelnu Městského
úřadu Vítkov do 15. 12. 2015, 10.00 hodin.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách.
Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města Vítkova na
základě předložených písemných návrhů 15. 12. 2015.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

KRÁTCE Z
FINANČNÍHO ODBORU
PŮJČKY Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ V ROCE 2016
Město Vítkov poskytuje občanům půjčky z Fondu rozvoje bydlení, tj.
finanční prostředky na různé účely (viz Pravidla tvorby a užití Fondu
rozvoje bydlení města Vítkova - uveřejněná na webových stránkách
města, odkaz: 23_2015_pravidla tvorby a užití frb města vítkova.
pdf). Žádost o půjčku je nutno podat i s dalšími požadovanými dokumenty na příslušném formuláři, který je uveřejněn na webových
stránkách města v oddílu Formuláře finančního odboru, nejpozději
do konce března 2016.
PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2016
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2016 zůstává pro občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech,
stejný jako v roce 2015, 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. 2016.
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA V ROCE 2016
V roce 2016 budou dotace z rozpočtu města poskytovány spolkům
na jejich činnost a další akce formou individuálních dotací, tj. na jejich žádost. K podání žádosti je nutno použit formulář na individuální
dotace, který je uveřejněn na webových stránkách města v oddílu
Formuláře finančního odboru. Žádosti na I. pololetí budou přijímány
do konce ledna 2016.

Bližší informace o záměrech obdržíte na odboru služeb na Městském úřadu Vítkov, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je také možno dohodnout prohlídku NP, e-mail: kubon@ vitkov.info, (tel. 556 312
240).

KOTLÍKOVÉ
DOTACE
Vážení občané, v souvislosti s připravovaným poskytováním kotlíkových dotací, které budou financovány z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, vám oznamujeme, že se bude konat druhý
konzultační den s pracovníky Krajského úřadu MSK Ostrava.
Konzultační den se bude konat:
ve čtvrtek 14. ledna 2016, v čase od 15.00 do 17.00 hodin, budova městského úřadu, místnost rady města - přízemí, náměstí
Jana Zajíce 7.
Pracovníci Krajského úřadu budou připraveni v konkrétních případech poradit při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace. Doporučujeme občanům vzít si s sebou doklady, se kterými budou potřebovat
pomoci (žádosti, přílohy, souhlasy spoluvlastníků, smlouvy o bankovním účtu, fotodokumentace apod.). Pracovníci KÚ budou mít
k dispozici vytištěné žádosti pro ty občany, kteří nemají přístup k internetu nebo tisku.
Informace k dotaci jsou k dispozici na stránkách města:
www.vitkov.info → o městě → kotlíkové dotace.

ODSTÁVKA SYSTÉMU
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Vážení občané,
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad by vás touto cestou chtěl informovat, že v souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a také zákona o cestovních dokladech bude ve
dnech 24. až 31. prosince 2015 provedena odstávka systému pro
nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů
a jejich předávání.
Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které odstávku systému vyžadují.
Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
a předávat vyrobené doklady tedy bude možné na obecních úřadech
obcí s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze na úřadech
městských částí) nejpozději do 23. prosince 2015 včetně.

ZKONTROLUJTE SI DOBU
PLATNOSTI VAŠEHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny
občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme vám
ověřit si, zda nekončí platnost i vašeho občanského průkazu.

O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě
Praze u úřadu městské části Prahy 1 a 22, viz též http://www.mvcr.
cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

V době odstávky bude možné pouze požádat o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za
jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
Dotazy k této problematice vám rády zodpoví referentky odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Vítkov, pracující na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů,
kancelář č. 102, budova MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 7; telefonní
čísla: 556 312 212 nebo 556 312 211.
Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

MĚSTO VÍTKOV ZVEŘEJŇUJE
ZÁMĚRY PRODAT POZEMKY:
- pozemky parc. č. 769 zastavěná plocha a nádvoří - zbor o výměře 619 m2 a parc. č. 770 zahrada o výměře 183 m2 v kat.
území Vítkov, za účelem výstavby prodejny drogerie TETA, za
podmínky předložení zastavovací studie prodejny za základní
kupní cenu ve výši 200 Kč/m2.
- pozemek parc. č. 809/1 ostpl. o výměře 285 m2 a část pozemku
parc. č. 808 ostpl. o výměře cca 410 m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území Vítkov za účelem výstavby ordinace praktického lékaře za základní kupní cenu ve výši
200 Kč/m2.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický,
osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na čísle 556 312 274.
Osobně můžete žádost o prodej pozemku přednést nejpozději na
zasedání zastupitelstva města 16. prosince 2015.

Dotazy k této problematice vám rády zodpoví referentky odboru
správních činností a obecního živnostenského úřadu Městského
úřadu Vítkov, pracující na úseku občanských průkazů a cestovních
dokladů, kancelář č. 102, budova MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 7;
telefonní čísla: 556 312 212 nebo 556 312 211.
Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

DAŇ
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
21. ledna 2016 od 8 do 15 hod. budou na MěÚ
Vítkov v místnosti rady pracovníci FÚ Opava
vybírat přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve
daň z nemovitosti).

Nové ceny prodejů
a pronájmů pozemků
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 4. 11. 2015 vydalo
nové „Zásady prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku města
Vítkova“.
Účelem těchto zásad je stanovení závazných pravidel pro hospodárné nakládání s obecním majetkem - nemovitými věcmi, a to včetně
jejich součástí a příslušenství.
Jednotlivé ceny pozemků určených k prodeji jsou stanoveny
takto:
a) Pozemky zastavěné rekreační stavbou,
pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný funkční celek nebo pozemky užívané k
rekreaci ve všech kat. územích spravovaných
městem:

250 Kč / m2

b) Pozemky zastavěné garážemi nebo pozemky určené k výstavbě garáží ve všech katastrálních územích spravovaných městem:

200 Kč / m2

c) Zasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu (např. RD, k podnikání) nebo
pozemky tvořící jednotný funkční celek se
stavbou (např. RD, k podnikání) v kat. území
Vítkov:

200 Kč / m2

d) Nezasíťované pozemky nebo jejich části určené pro stavbu (např. RD, k podnikání)
nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek
se stavbou (např. RD, k podnikání) v kat. území Vítkov:

125 Kč / m2

e) Pozemky nebo jejich části určené pro stavbu (např. RD, k podnikání) nebo pozemky tvořící jednotný funkční celek se stavbou (např.
RD, k podnikání) v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova,
Nové Těchanovice, Zálužné, Prostřední Dvůr,
Podhradí)
a lokalitách (Veselka, Nýtek):

50 Kč / m2

Jednotlivé ceny pozemků určených k pronájmu (propachtování)
jsou stanoveny takto:
a) Pozemky zastavěné rekreační stavbou a
pozemky tvořící s rekreační stavbou jednotný
10 Kč / m2 / rok
funkční celek ve všech katastrálních územích
spravovaných městem:
b) Zastavěné pozemky a pozemky sloužící k
7 Kč / m2 / rok
zastavění v katastrálním území Vítkov:
c) Ostatní pozemky v katastrálním území Vít3 Kč / m2 / rok
kov:
d) Ostatní pozemky v místních částech (Klokočov u Vítkova, Jelenice, Lhotka u Vítkova,
2 Kč / m2 / rok
Nové Těchanovice, Zálužné, Prostřední Dvůr,
Podhradí) a lokalitách (Veselka, Nýtek):
e) Pozemky sloužící jako vodní plocha ve
všech katastrálních územích spravovaných 1 Kč / m2 / rok
městem:
f) Pozemky sloužící k zemědělské činnosti ve
900 - 1500 Kč / ha
všech katastrálních územích spravovaných
/ rok
městem:
Konkrétní výše nájemného/pachtovného bude radou města stanovena individuálně na základě pomocných kritérií, jako např.: velikost
pronajímané výměry, druh pozemku, lokalita.
Celé znění „Zásad prodeje a pronájmů nemovitých věcí v majetku
města Vítkova“ najdete na webových stránkách města.
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015
Za přestupek proti majetku uložili strážníci blokovou pokutu ve
výši 500 Kč 60letému muži z Budišova nad Budišovkou, který 2.
října odcizil v jedné z provozoven v Opavské ulici konzervu rybiček
v hodnotě 25 Kč. Muž byl zajištěn při pokusu o pronesení zboží bez
placení přes pokladní zónu. Na místo pokusu o krádež zboží byla
kolem jedné hodiny odpoledne přivolána hlídka MP Vítkov. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodeje zcela neporušené.
Stejného přestupku se v téže provozovně dopustil 7. října kolem
páté hodiny odpoledne i 38letý muž z Vítkova, který se přes pokladnu bez placení pokusil pronést láhev vína v hodnotě 70 Kč.
Přivolaní strážníci museli značně agresivního muže, který byl navíc
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, zpacifikovat pomocí
donucovacích prostředků a v poutech jej naložili do služebního vozidla MP Vítkov. Kontrolní dechová zkouška na přítomnost alkoholu
byla u muže pozitivní s naměřenou hodnotou převyšující 3,5 promile. Z uvedeného důvodu musel být muž převezen k vystřízlivění
na PZS Opava. I přes skutečnost, že škoda na majetku nevznikla,
jelikož zcizené zboží bylo následně vráceno zpět do prodeje, bude
se muž ze svého jednání zodpovídat u správního orgánu, kde mu
za přestupek proti majetku hrozí v případě uznání viny pokuta až do
výše 15.000 Kč.
Z přestupku řízení motorového vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky byli obviněni 41letý
muž z Radkova a 42letý muž z Vítkova, které 2. října mezi devátou
až jedenáctou hodinou večerní kontrolovali strážníci v místní části Klokočov. V obou případech byla při řízení motorového vozidla
prokázána hodnota alkoholu v dechu přes 1 promile. Oba řidiči byli
předání Policii ČR k provedení dalších opatření a u správního orgánu jim v případě uznání viny hrozí pokuta od 2.500 Kč do 20.000
Kč včetně zákazu řízení motorových vozidel v rozsahu 6 měsíců až
1 roku.
Při jízdě na kole bezprostředně po požití alkoholického nápoje
nebo jiné návykové látky přistihli strážníci v měsíci říjnu i tři cyklisty.
První cyklista, 58letý muž z Dolních Studének, byl zjištěn 14. října
po sedmé hodině večerní, když na svém kole kličkoval po celé šíři
Budišovské ulice a strážníci mu naměřili téměř 2 promile alkoholu
v dechu. Dalšího cyklistu ve věku 54 let pocházejícího ze Lhotky,
strážníci zjistili 18. října kolem deváté hodiny večerní při jízdě po
silnici Těchanovická, přičemž mu bylo naměřeno více než 1 promile
alkoholu v dechu. Ve třetím případě zjistila hlídka MP Vítkov 29.
října kolem půl páté odpoledne 48letého muže ze Lhotky, který na
jízdním kole jel na silnici mezi místními částmi Nové Těchanovice
a Lhotka a bylo mu naměřeno téměř jedno promile alkoholu v dechu. Všichni muži se ze svého jednání budou zodpovídat u správního orgánu, kde jim v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše
20.000 Kč.
Za přestupek ve smyslu zákona o odpadech, spáchaného porušením povinnosti při nakládání s autovraky a přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného neoprávněným záborem veřejného prostranství, hrozí 26letému muži z Melče pokuta až do výše 20.000
Kč. Dotyčný je totiž zodpovědný za odložení autovraku na veřejně
přístupném pozemku v majetku města Vítkova v místní části Lhotka. Strážníci tuto skutečnost zjistili 19. října kolem čtvrté hodiny odpoledne na základě upozornění občanů.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

Severomoravské vodovody a kanalizace informují ...
CO PATŘÍ DO KANALIZACE, A CO NE?
BUĎME OHLEDUPLNÍ K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ I VLASTNÍ PENĚŽENCE

525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic
a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za
den, což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů
na životní prostředí komplikuje a prodražuje proces odkanalizování
a čištění.

VÍTKOV MÁ 585 METRŮ
ZREKONSTRUOVANÉ KANALIZACE,
PŮVODNÍ BYLA STARÁ VÍCE NEŽ 100 LET

Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové
částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad.
Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku
a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují
a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi.

Ve Vítkově byla dokončena investiční akce do kanalizační sítě za
18,5 milionu korun.

Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na
sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném
případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky
a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen tím
přispíváme k jejímu možnému ucpání.
Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin
a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody,
mohou narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.
„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také
na naši provozní činnost. Tyto látky způsobují technické problémy,
proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních
vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To,
co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička.
Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončila významnou investiční akci ve Vítkově, když zrekonstruovala
zhruba 585 metrů kanalizace ve Fučíkově ulici. Zároveň bylo vyměněno devět revizních kanalizačních šachet, jedna nová vybudována
a přepojeno více než 70 kanalizačních přípojek. Nové kameninové
potrubí, které nahradí stávající betonovou kanalizaci, zamezí eventuálnímu přítoku balastních vod, případně jakémukoliv úniku splaškových odpadních vod mimo potrubí.
„Stávající betonová kanalizace pocházela z roku 1910. Na úseku
zhruba 312 metrů jsme ji vyměnili za kameninové potrubí. Na dalších 273 metrech jsme původní kanalizaci sanovali jejím vyvložkováním textilní vystýlkou plněnou polyesterovou pryskyřicí,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka.
Původní kanalizace byla v nevyhovujícím technickém stavu a způsobovala problémy především proto, že úlomky betonu ze stěn opotřebovaného potrubí směřovaly spolu s odváděnou vodou do jímky
čerpací stanice, kam je voda odváděna, a docházelo ke značnému
opotřebení oběžných kol čerpadel. To ve svém důsledku vedlo k nárůstu provozních nákladů.
Část kanalizace také procházela v krajní části komunikace pod silniční obrubou, což nevyhovovalo správci komunikace.
Rekonstrukce byla v délce 450 metrů provedena v původní trase
kanalizace, v délce 135 metrů byla kanalizace zafoukána a nová
vedena v jiné trase. S výjimkou nejmenšího profilu 200 milimetrů,
který byl rozšířen na 250 milimetrů (171 metrů), byly ostatní profily
(300 a 400 milimetrů) v trase kanalizace zachovány.

DOMOV VÍTKOV NA VÝLETĚ V ZOO OSTRAVA

Výlet do ostravské zoologické zahrady jsme měli naplánovaný již na léto. Vzhledem k panujícím teplotám jsme jej ale posunuli do období
babího léta. A nebylo čeho litovat. Počasí bylo velmi příjemné a zvířata v ZOO byla plná energie. Novým zážitkem pro nás byla návštěva
Selského dvora. Krávy s telaty, vepři, kozy, slepice, králíci, to vše patřilo do života našich uživatelů a ti si prohlídku v tomto dvoře opravdu
užívali. Náš obdiv patřil statným jelenům, načepýřeným pávům, neposedným opicím či nádherné soví rodině včetně výrů. Nevídaná podívaná se nám naskytla u výběhu lvice se lvem. Jeho mohutné volání nám připomnělo část děje z filmu Lvice Elsa. Fascinoval nás pohled
na dokonalost a sílu těchto zvířat a Elsa, jako by vycítila náš obdiv,
se začala ke svému zvířecímu partnerovi tulit a tlapami ho škádlit.
Ne nadarmo se říká, že lev je králem zvířat. V dolní části zahrady
se nám rozprostřel další, doslova živý obraz stáda velbloudů. Dívali
jsme se, jak nehybně pózují fotoaparátům, a vůbec všem obdivovatelům. Zpáteční trasu volila většina z nás výletním vláčkem, ze
kterého bylo ještě jednou vidět celou krásu zahrady, ovšem z jiného
úhlu. Před odjezdem jsme se zastavili v obchůdku s upomínkovými
předměty. Každý si vybral něco pro potěšení, nebo chtěl udělat radost někomu blízkému. Musíme se zmínit, že takovýto výlet by vůbec nešel zrealizovat bez dobrovolníků jako doprovodu k vozíkům
s našimi uživateli. Letos jsme uvítali pomoc nejen našich zaměstnanců, ale i pomoc seniorek z místního klubu SPCCH. Všem ještě
jednou moc děkujeme. Zároveň děkujeme našemu městu, které poskytlo finance na zajištění přepravy našich uživatelů na tento krásný
výlet.

Pár slov k Chráněnému bydlení Vítkov
Transformací organizace Zámek Dolní Životice, Zámecká 1, vznikla
tato služba v domě na ulici Boženy Němcové ve Vítkově, kde začala
svou činnost jako Podpora samostatného bydlení 1. 7. 2011 s počtem 9 uživatelů a 6 zaměstnanců. Prvotním záměrem bylo poskytování služby Chráněného bydlení v nevyužitém okálu na ulici Boženy
Němcové. Služba se však potýkala s nepřijetím v místní komunitě.
Naskytla se možnost zakoupení rodinného domku v ulici Boženy
Němcové 786, kde byla tato služba zřízena místo okálu. V domě
proběhla částečná rekonstrukce a v roce 2013 byla realizována
půdní vestavba, která začala sloužit 1. 10. téhož roku. Na začátku
roku 2013 byl zakoupen byt v panelové zástavbě v ulici Wolkerova
č. 838. K dalšímu rozšíření sociální služby došlo zakoupením dalšího bytu v ulici Wolkerova č. 836 s poskytováním služby od srpna
2014. Oba dva byty v panelové zástavbě spadaly pod službu Chráněného bydlení Budišov nad Budišovkou, ale obslužnost byla zajišťována zaměstnanci Podpory samostatného bydlení Vítkov. Přeregistrací k 1. 1. 2015 jsme se vrátili k původnímu záměru a začali
jsme poskytovat službu chráněného bydlení s místem poskytování
v ulici Boženy Němcové 786 s 8 uživateli, Wolkerova 836 se 2 uživateli a Wolkerova 838 také se 2 uživateli. Celkem je v naší službě
12 uživatelů, 4 pracovníci PSS, 1 sociální pracovník a jeden vedoucí
služby. Zřizovatelem chráněného bydlení je KÚ MSK. Budovy včetně vybavení pořizuje Krajský úřad MSK za spoluúčasti zdrojů EU,
hlavním zdrojem příjmů pro financování provozu jsou platby od uživatelů a zbytek činí dotace kraje.
Základní informace o sociální službě poskytované v chráněném
bydlení
Chráněné bydlení je zařízením sociálních služeb podle § 51 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem našeho chráněného bydlení je zajišťovat pobytové služby sociální péče s celoročním provozem osobám se zdravotním postižením. Individuálně podporujeme uživatele v jejich samostatnosti
při zvládání běžných denních potřeb.
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením - mladí dospělí (19
- 27 let), dospělí (28 - 65 let), mladší senioři (66 - 80 let). Služba
není určena lidem s primární diagnózou v oblasti agresivního chování. Posláním naší sociální služby je umožnit dospělým lidem se
zdravotním postižením žít v přirozeném prostředí svých vrstevníků
na území města Vítkova. Umožňujeme dospělým mužům a ženám
využívat svého potenciálu k vedení plnohodnotného a důstojného života v bezpečném prostředí vlastních bytů. Služba usiluje o začlenění lidí se zdravotním postižením do společnosti, o zkvalitnění jejich
života při zachování důstojných podmínek. Cílem služby je podpořit
uživatele k získání a udržení takových dovedností a schopností, které mu umožní bezpečně bydlet, navazovat a udržet vztahy s přáteli,
rodinou a okolím svého bydliště, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu.
Petr Kubesa
vedoucí sociální služby

NOVÁ ŠANCE
Den otevřených dveří v Chráněném bydlení ve Vítkově jsem využila
jako jeden z mála občanů města k návštěvě tohoto poměrně nového
zařízení. Byla jsem již delší dobu zvědavá, jak taková instituce funguje. Při svých studiích speciální pedagogiky ještě v minulém století
jsem prošla řadu ústavů sociální péče. Viděla jsem nedůstojný život
lidí za zdmi ústavu. Lidé v nich byli postiženi hned dvakrát. Jednak
svým handicapem, ale také naprostou izolací od ostatního světa.
Jaksi se tehdy neslušelo být člověkem s postižením a pohybovat se
mezi zdravou populací. Tyto zážitky z praxe byly pak v rámci přednášek podpořeny i teorií, že to jinak nejde.
V pěkném domku na ulici Boženy Němcové mě čekal příjemný šok.
Klienti si zrovna sami připravovali oběd. Vůbec jim nevadila návštěva, stačili u toho i povídat. Byli velice přívětiví a ochotní ukázat, jak
v domku žijí. Paní Boženka mi s pýchou ukázala i svou sbírku poko-

jových květin, zebřičku v kleci a kočku. O všechno se sama dokáže
postarat. Za domkem je i udržovaná zahrada, o kterou se rovněž
starají klienti. Další obyvatele Chráněného bydlení Vítkov jsem navštívila v běžném panelákovém bytě na Wolkerově ulici. I tam byla
návštěva přivítána srdečně, přesto, že i zde vrcholily přípravy na
oběd. Všichni ti lidé, s kterými jsem se setkala, byli viditelně spokojeni s tím, jak žijí, a svůj nový způsob života si pochvalovali. Srovnávala jsem to v duchu se svými nezapomenutelnými vzpomínkami na
prázdné pohledy klientů ústavů sociální péče a byla jsem šťastná,
že právě ve Vítkově dostali tito lidé šanci žít normální běžný život.
Dáša Dušková

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Vítkov, Husova
629, děkuje touto cestou firmě MODEL
OBALY a.s, Opava za výtvarný materiál
a firmě Hutník Štěpán s.r.o. za jeho dovoz z Opavy do Vítkova.
Miluše Špoková
ředitelka školy

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA V ZIMNÍM OBDOBÍ
(1.11.2015 - 31.3.2015)
SOBOTA

8:00 – 12:00

V období vánočních svátků 2015 bude o sobotách sběrný
dvůr uzavřen.

Téměř
celý
profesní
život jsi strávila
vzděláváním
mladých lidí.
Zájem o učitelskou
profesi
neklesá. Jaká
největší úskalí
spatřuješ
u této profese
dnes? A v době
tvých začátků?
Co se týká zájmu o učitelskou
profesi?
Je dobře, že
je stále dosta1969 – 2012 – vyučující biologie a zeměpisu v místním gymnáziu
tek
zájemců
o tento obor. Ne
Dlouholeté působení v oblasti ochrany životního prostředí vč. biologicze všech však
kých hodnocení krajiny, publikační činnost, řada úspěšných absolvenbudou
„dobří
tů, v letech 1998-2002 členka rady a zastupitelstva města, v r. 2005
kantoři“. Někteří
krajské ocenění za pedagogickou práci.
šli studovat učitelství proto, že
se třeba nikam
jinam nedostali,
Možná trochu atypická otázka na úvod.
dosáhnou
vysokoškolského
vzdělání a pak
Co by nás mělo dnes vážně zneklidňovat,
pohlédneme-li na dění prizmatem tvého stejně zvolí jiné zaměstnání, což taky leccos
vypovídá o stále diskutované společenské
oboru?
Složitá otázka…Doba se změnila, vše se a ekonomické prestiži oboru. Vysoké školy
vyvíjí, což je nutno chápat v souvislostech. pedagogického zaměření by se měly více
Všeobecně mi vadí jistá zploštělost a po- přizpůsobit současným trendům ve výuce
vrchnost společnosti, taktéž v mém oboru. a studenti by měli rozhodně absolvovat více
hodin praxe.
Pochopitelně ne u všech a všude.
Vadí mi neustálé změny v koncepci školství,
Dlouhodobě se zabýváš problematikou „hokusy pokusy“ s rámcovými vzdělávacími
životního prostředí. Domnívám se, že programy i maturitními zkouškami, slučovájsme u nás dosáhli určitého zlepšení, ní škol v kolosy, navrhované nekoncepční
ovšem tvůj pohled bude možná méně a nepřipravené rušení praktických škol - zamilosrdný…A jak vidíš situaci v našem čleňování ano, ale citlivé, a ne plošné.
Vítám roční předškolní výuku – všichni buměstě?
Celý život se zabývám ekologií, a to nejen dou mít stejnou startovací čáru.
teoreticky. Od osmdesátých let jsem vedla A jak to bylo v době mých začátků? Nena gymnáziu ČSOP (Český svaz ochránců vhodné učebnice plné dogmat, zkreslování
přírody). V té době jsme se spolu s několi- skutečností, vědecké nepravdy v rámci norka dospělými a řadou studentů aktivně, za- malizace. Nucená uniformita (nikdo nesměl
darmo, ve volném čase a s láskou věnovali vyčnívat) atd. Je dobře, že je ta doba za
ochraně životního prostředí ve městě a oko- námi, i když to mladistvé nadšení se bohužel
lí. Vyznačovali jsme rezervace, vyhledávali žádnému z nás nevrátí…
a uklízeli černé skládky a zanedbaná místa
ve městě, sázeli stromy, mapovali a zachra- Za těch bezmála čtyřicet let jsi vychovaňovali chráněné živočichy a rostliny, pořádali la stovky studentů. Máš mezi absolventy řadu opravdu úspěšných odborníků
přednášky, soutěže a výlety…
Jsem velmi ráda, že se po revoluci situa- v přírodovědných oborech, ovšem vyce v ochraně přírody a životního prostředí, pěstovat i v ostatních dětech vztah
sice pomalu, ale výrazně lepšila. Byl přijat k přírodě je naprosto klíčové, a to se ti,
nový zákon, na úrovni státní správy vznikly troufám si říci, dařilo. Možná je to i tím,
funkční referáty, stav přírody i krajiny byl ce- že jsi zdatný praktik, a to učitel má být.
lostátně postupně zmapován a vyhodnocen Neúnavně jsi stále něco nového vymýša o přírodu se začali zajímat kompetentní lela, organizovala, jak už jsi výše vzpomía v oboru vzdělaní pracovníci. Konečně byla nala, exkurze, expedice, vedla jsi skvělá
zajištěna i tolik potřebná ekonomická pod- biologická praktika…, prostě věci, které
se dnes zdají samozřejmé, ale dříve tomu
pora.
Všechny tyto změny se výrazně promítly tak nebylo. Asi jsi měla i štěstí na vstřícdo celkového zlepšení životního prostředí né lidi kolem sebe.
v celé zemi. S velkou radostí sleduji, jak se Měla jsem v životě velké štěstí, že jsem
po této stránce neustále mění k lepšímu i mohla po profesní stránce dělat to, co mne
naše malé město. Je čím dále hezčí, upra- bavilo. Škola - to byl můj život. Jistě, že si
nemohu svoji práci malovat jen v růžových
venější a čistší…Dík.

RNDr. Alexandra Mikošková

barvách a ne všichni studenti byli andílkové…Ale měla jsem je ráda. Jejich touhu po
poznání, bezprostřednost, snahu vyjádřit
vlastní názor, jejich optimizmus. Velmi jsem
si vážila toho, jak byli někteří samostatní,
schopní, cílevědomí a ochotni se ve vybraném oboru vzdělávat.
Dnes, když se s nimi setkávám a vidím,
čeho v profesním životě dosáhli, jsem na ně
pyšná.
Měla jsem štěstí i na školu, ve které jsem
mohla vyučovat. Naše gymnázium bylo
vyhlášenou školou, a to i proto, že mívalo
„dobré kantory“ a většinou vstřícné vedení,
které jim umožňovalo samostatnou a kreativní práci, čehož jsem si velmi vážila.
To, že se tví absolventi věnovali a věnují
vědecké práci, není jen tak. Byla jsi vlastně zakladatelkou tradice Středoškolské
odborné činnosti na gymnáziu, máš vítěze krajské, pět republikových a škola na
tu tvoji průkopnickou práci navazuje. Ty
začátky asi nebyly jednoduché…
Středoškolská odborná činnost zahrnuje
vlastně samostatné odborné práce studentů
pod vedením pedagoga. Začátky byly velmi
pozvolné – zápisy studentů z biologických
a ekologických exkurzí a praktických cvičení v terénu, zájem o určitý obor, posléze
prezentace v semináři či praktiku. Zpočátku,
tedy v osmdesátých letech, šlo o práce monotematické, jednodušší, na školní úrovni.
Když byla vyhlášena celostátní soutěž SOČ,
začaly vznikat práce odbornější, a to už
jsme se účastnili okresních kol, která jsme
většinou vyhrávali. Nejlepší práce předvedli
studenti v krajských a pak i celostátních kolech. Nejvíc mne těší, že si řada studentů
zvolila vybraný biologický obor i k dalšímu
studiu a stal se pak i jejich profesí.
Na škole se později do SOČ zapojila postupně řada kolegů s pracemi studentů ze svých
oborů, a tak vznikla dlouholetá tradice, která
trvá dodnes. S radostí si vždy o úspěších
gymnazistů přečtu ve zpravodaji.
Co ti dnes vlastně přináší největší radost?
Zdraví, pobyt v přírodě.
Máš vůbec volný čas? Jak ho trávíš?
Volný čas občas mívám. Trávím jej se svými blízkými, s přáteli, na zahrádce, se psem
Kukim, vycházkami a výlety do přírody
v okolí Vítkova, poznáváním, cestováním
a četbou.
Prostě jako každý aktivní důchodce.
Máš svá oblíbená místa či zákoutí?
Ano, několik!
Starý kostelík u hřbitova ve Vítkově.
Pohled z klokočovské cesty na Vítkov, a to
v kteroukoliv roční dobu, nejvíc ale v zimě.
Platan a jasmíny u mojí bývalé školy.
Vikštejn, Moravice, rybníky za Balatonem,
příroda Vítkovska, která mi učarovala a kterou znám a miluji.
Rozhovor vedla Marie Mikulíková

...Z
...
Z KULTURY
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU TROŠKA
NOSTALGIE NIKOHO NEZABIJE
Znovuotevření Kulturního domu ve Vítkově po opravě se těšilo nebývalé pozornosti občanů. Ráda bych se vrátila k výstavě starých
a novodobých fotografií Vítkova, která byla součástí tohoto slavnostního dne. Na výstavě spolupracovali paní Eva Königová, Jan Dušek
a já. Bylo nutno prohlédnout asi 700 starých fotografií, určit o jaké
objekty jde, lokalizovat je, posoudit, zda je možné nafotit novodobé
fotografie. Dále vše vyfotit, upravit. Staré fotky bylo třeba také upravit a zvětšit. To všechno vypisuji, abych snáze mohla reagovat na
některé připomínky. Vzhledem k vysokému počtu fotografií nebylo
možno dát na výstavu všechno. To na adresu těch, kteří se ptali,
proč tam není ta či ona fotka. Také nebylo možné použít všechny
fotografie při dodržení záměru fotit nové fotografie ze stejného úhlu,
jako byly foceny staré. Například ty, kde již neexistovalo místo, odkud by bylo možno fotit (nová výstavba, vzrostlá zeleň apod.) Paní
Königová napsala k výstavě průvodce Procházka Vítkovem, kde
byly fotografie očíslovány postupně tak, jak se prochází městem od
nádraží. Dodržet pořadí ve výstavní síni bylo nad naše síly vzhledem k různým formátům fotografií, klipů a různým rozměrům zdí výstavních ploch. Další návštěvníci se dožadovali dat pořízení starých
fotek. Pouze výjimečně bylo datum na fotkách uvedeno. Nikdo z nás
není historik a nedokázal by správné datum přiřadit. Také nebyl čas
pátrat v archivech, či spolupracovat s odborníky. Konečně, naše výstava neměla historické ambice, měla působit na city, zkrátka šlo
o tu nostalgii. A to se podařilo, protože drtivá většina návštěvníků
byla nadmíru spokojená.
Výstava byla zpřístupněna velmi krátce. Ozývá se hodně občanů
města, že ji nestihli navštívit. Všichni mohou výstavu zhlédnout ještě
v příštím roce. Pravděpodobně se do výstavní síně vrátí v únoru.
A pro všechny, kteří si rádi zavzpomínají na staré podoby Vítkovska,
další dobrá zpráva. Ve stejném duchu připravujeme výstavu fotografií místních částí Vítkova a jeho okolí. Zároveň vyzýváme vlastníky starých fotek - máte-li doma materiály, které byste byli ochotni
zapůjčit pro účely nové výstavy, velmi bychom to přivítali.
Dáša Dušková
za realizační tým výstavy

Novinka letošních Vánoc – Nadílka zábavy
pod vánočním stromečkem

Už pomalu nakupujete vánoční dárky pro své nejbližší? Pak máme
pro vás tip na skvělý vánoční dárek, kterým určitě potěšíte. V našem
informačním centru si můžete zakoupit vstupenky na akce připravované městem Vítkov v kulturním domě.
Již nyní jsou pro vás v informačním centru připraveny hezké dárkové
poukázky, které můžete nadělovat přímo pod stromeček. A na jaké
pořady můžete tuto mimořádnou vánoční sérií vstupenek nakupovat?
12. 1. – Veselá trojka – Hit televize Šlágr
19. 1. – Divadelní představení Biostory
30. 1. – Ples města
8. 1., 21. 2. a 26. 3. – Tři představení ochotnických divadel
Již nyní můžete předkládat

NOMINACE NA UDĚLENÍ CENY JANA ZAJÍCE

Pomalu se blíží závěr roku a s ním i termín uzávěrky pro podávání
nominací na ocenění úspěšných mladých lidí Cenou Jana Zajíce.
Cena může být udělena za hrdinský čin, záchranu lidského života, charitativní činnost, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství a úspěchy v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem
a stupňů, publikační a uměleckou činnost.
Návrhy se podávají do 5. ledna na podatelnu Městského úřadu ve
Vítkově.
Věřím, že v oblasti Vítkova, Budišova nad Budišovkou, Březové,
Nových Lublic, Radkova, Čermné ve Slezsku, Starých Těchanovic,
Kružberku, Svatoňovic, Moravice, Větřkovic i Melče žije hodně šikovných a statečných mladých lidí, kteří si toto ocenění zaslouží.
Pravidla pro udílení Ceny Jana Zajíce, ve kterých jsou uvedeny podmínky pro udělení ceny i postup pro podání nominace, najdete na
http://www.vitkov.info/o-meste/cena-jana-zajice-/pravidla-pro-udileni-ceny/.
Těšíme se na vaše návrhy a na setkání 26. února 2016 v slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově při příležitosti udílení cen.

Omezení parkování na náměstí

Žádáme řidiče, aby v době adventu a silvestrovských oslav respektovali zákaz parkování na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.
Z důvodu pořádání akcí bude parkoviště uzavřeno pro parkování
vozidel v termínech 13. a 31. prosince.
Sledujte prosím pozorně mobilní značky na náměstí.
Děkujeme vám za pochopení.

Kalendáře akcí na webu města

Město Vítkov má na svých stránkách dlouhodobý výhled akcí, do
kterého mohou své plánované aktivity vkládat pořadatelé kulturních,
společenských i sportovních akcí. Zároveň slouží pořadatelům jako
pomůcka při plánování akcí.
Akce zde můžete vkládat prostřednictvím jednoduchého formuláře.
Tento kalendář slouží pouze jako orientační pro pořadatele a není
pozvánkou na konkrétní skutečně pořádané akce ve městě a jeho
místních částech. K tomuto účelů slouží kalendář umístěný hned na
úvodní stránce, kde už najdete pod jednotlivými daty konkrétní pozvánky.

Kopírování pro spolky

Troška nostalgie… pokračuje
… a pokračuje stejnojmenným STOLNÍM KALENDÁŘEM na
rok 2016, který si můžete od 11. prosince zakoupit v informačním
centru Vítkov nebo na vánočním jarmarku na náměstí 13. prosince. Najdete v něm současné fotografie a dobové pohlednice, které
byly zařazeny do výstavy. Pro ty z vás, kterým výstava v listopadu
unikla, máme dobrou zprávu. Od 5. února bude ještě jednou nainstalována ve velké výstavní síni kulturního domu.

Město Vítkov oznamuje všem spolkům, které působí na území města Vítkova a v jeho místních částech, že i v roce 2016 mohou bezúplatně využívat možnosti kopírování pro svou spolkovou činnost
a rozvoj volnočasových aktivit ve městě.
Oproti letošnímu roku došlo k navýšení počtu kopií z padesáti stran
na sto padesát stran černobílých a padesát stran barevných kopií
formátu A4.
Věříme, že tento krok přispěje k rozvoji aktivit na Vítkovsku a usnadní spolkům propagaci jejich akcí a činnosti.

20. ročník Vítkovské ligy
v malé kopané
21. listopadu odstartoval v hale Základní školy a gymnázia ve Vítkově již jubilejní 20. ročník Vítkovské ligy v malé kopané. Pořadatelé zvažovali, zda bude liga tentokrát naplněná, protože se obávali
nově dostavěné haly v Budišově nad Budišovkou, která svými rozměry vyhovuje lépe parametrům futsalu. Vzhledem k tomu, že se
ale zájem účastníků ligy z minulých let nijak nezměnil, liga se i letos
uskuteční. Hlavním důvodem (kromě toho, že se jedná o jubilejní
ročník) je skutečnost, že právě kvůli „atypičnosti“ haly se zde hráči
rádi vracejí. Vzhledem k menším rozměrům hřiště hrají pouze 4 hráči (normální je 1+4), hra je dynamičtější a padá více branek, což je
samozřejmě divácky atraktivnější.
Turnajů této ligy, které probíhají vždy v sobotu od 9:00 do 15:00, se
stejně jako loni zúčastní 12 týmů. Složení účastníků zůstalo oproti
loňskému ročníku téměř nezměněné, pouze tým z Budišova nad
Budišovkou nahradil tým Březové. Můžete se tedy přijít osobně podívat, zda se týmu FC Chodníčková v konkurenci dalších týmů z
Jakubčovic, Březové, Litultovic, Větřkovic, Otic a Opavy podaří dokončit hatrick. V prosinci se hraje v sobotu 5., 12. a 19., semifinálové
boje za účasti všech týmů se odehrají 2. ledna a finálové boje 8
nejlepších týmů proběhnou 9. ledna 2016.
Průběžné výsledky jednotlivých turnajů ligy budeme zveřejňovat
v informační skříňce fotbalového oddílu TJ Vítkov. Zájemci o podrobné výsledky a další informace o průběhu ligy se mohou rovněž
obrátit na mailovou adresu vasatko.vaclav@seznam.cz. Ve formě
XLSX souboru si mohou nechat zasílat průběžné informace na svou
mailovou adresu.
Za realizační tým bych chtěl na tomto místě ještě poděkovat Základní škole a gymnáziu Vítkov za poskytnutí haly. Věřím, že naše
spolupráce bude i v tomto ročníku bezproblémová a oboustranně
vstřícná.
Za realizační tým a organizátory VL
Václav Vašátko
předseda TJ Vítkov

Střední škola pořádá 10. prosince 2015
od 10:00 do 16:00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V budově bývalé základní školy na Opavské ulici jsme
pro vás připravili:
• Prohlídku budovy školy a jednotlivých učeben,
• Seznámení s obory,
• OTEVŘENÍ NOVÉ JÍDELNY A KUCHYNĚ,
• Lakování nehtů, líčení a jednoduché masáže rukou,
zad a šíje zdarma,
• Ukázky slavnostně prostřeného stolu,
• Workshop – příprava a následná konzumace
jednoduchých pokrmů; ozdobné skládání ubrousků
pro sváteční stůl.
V kadeřnictví na Oderské ulici na vás čekají
jednoduché úkony zdarma:
• Kulmování, foukání, žehlení a krepování,
• Zastřižení vlasů, a jednoduché účesy.
Telefon: 556 730 171, Webové stránky: www.ssodry.cz
Facebook: Střední škola Odry - oficiální stránka

Výsadba nových ovocných
alejí v Zálužném

Občanské sdružení Zálužné letos podalo žádost o přidělení grantu
na výsadbu dvou alejí ovocných stromů v obci. Náš projekt, nazvaný
„Stromy v Krajině břidlice,“ se dostal mezi ty nejlepší díky všem našim příznivcům, kteří jej podpořili v internetovém hlasování. V rámci
ČR jsme obsadili třetí místo a na konci prázdnin nám byl na výsadbu
přiznán grantový příspěvek Nadace Partnerství a společnosti Makro. Potom už nezbylo, než se pustit do práce.
A tak se v sobotu 7. listopadu 2015 v Zálužném odehrála událost dosud nevídaná. Při sázení 30 ovocných stromků se sešlo více než 27
dobrovolníků. Přišli občané Zálužného i naši přátelé z řad veřejnosti
z okolních obcí, z Vítkova i Opavy. Zvlášť rádi jsme přivítali také
vítkovského místostarostu Mgr. Oldřicha Hušku, člena vítkovské kulturní komise Radka Hušku a zasadit svůj stromek si přišly i děti z
Dětského domova v Melči. Přišly rodiny s dětmi a při práci asistovali
také čtyři psi. Počasí nám sice moc nepřálo (po půl roce zrovna
toho dne pršelo), ale to na dobré náladě nic neubralo. Všech třicet
stromků bylo zasazeno a k pozvednutí nálady i pracovní morálky
pomohl speciálně uvařený Šakalův dech (krajový energetický nápoj). Po dobře vykonané práci dostali všichni účastníci akce výborný
segedínský gulášek a na zapití záluženské pivo Moradorfer 11°.
Všem vám, kdo jste přišli pomoci, moc děkujeme. Odměnou pro nás
všechny bude zase o trochu hezčí obec Zálužné.
Petr Zahnaš
místopředseda OS Zálužné

Dotace na výměnu kotle
na tuhá paliva s ručním
přikládáním za nový
automatický kotel

Kotlíková dotace
začátek: 1. února 2016
Dotace EU až 80 %.
Dotace MS kraje 5 %.
CELKEM DOTACE 85 %.

Pro naše prodejny ve Vítkově a okolí hledáme
nové kolegy na pozice:
POKLADNÍ / PRODAVAČ
& ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
Co Vám nabízíme?
• zajímavé a motivující finanční ohodnocení,
• zaměstnání v silné, expandující společnosti.
• 1 týden dovolené navíc (5 týdnů),
• kartu Multisport,
• příspěvek na penzijní nebo životní připojištění,
• stravenky / příspěvek na stravování,
• zvýhodněný tarif volání,
• sleva na vitamínové doplňky,
• možnost kariérního růstu.

fa. BALAJ
VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO
servisní centrum fa. Benekov

Požadujeme:
• orientaci na zákazníka, pozitivní vztah k sortimentu potravin,
• orientaci na výsledek,
• schopnost vést a motivovat tým,
• flexibilitu, iniciativu a samostatnost,
• odolnost vůči stresu,
• vysoké pracovní nasazení,
• zkušenosti s prací v maloobchodě
výhodou,
• SŠ nebo vyučení v oboru,
• základní znalost práce na PC.

Berounská 401
Budišov nad Budišovkou
tel. 603 752 895
zdenekbalaj@seznam.cz

Zaujala Vás tato nabídka?
Neváhejte nás kontaktovat na
nabor@penny.cz, nebo volejte
284 096 165!

Vyřízení dotace a montáž vč. servisu provádí:

VENKOVNÍ FITNESS VE
SPORTOVNÍM AREÁLU
Středisko volného času Vítkov p. o. hledá možnosti optimálního využití sportovního areálu a využívá i názory široké veřejnosti. Jedním z
podnětů byl i požadavek na aktivní využití areálu mimo organizovanou
formu sportovního vyžití. Pohybové aktivity jsou v souladu s činnostmi
SVČ Vítkov p. o. a vycházejí i se zvýšené podpory sportovní činnosti na
státní úrovni. Tyto aspekty vedly ke spolupráci SVČ Vítkov p. o. s Nadací správného životního stylu, díky které došlo ke sdružení finančních
prostředků Nadace a Moravskoslezského kraje. Prostřednictvím firmy
Colmex s.r.o., jako partnera zmíněné Nadace, jsme zakoupili a nainstalovali několik venkovních fitness prvků, které umožňují procvičení a
protažení celého těla. Samozřejmě není možné srovnávat profesionální
posilovací stroje s venkovním fitness, ale pro potřeby aktivního využití sportovního areálu jsou naprosto ideální. Výhledem do budoucna je
jeho rozšíření o další prvky a workoutové hřiště, vše je však závislé na
možnosti získání finančních prostředků sponzorů, nadací či z EU.
Těší nás zájem veřejnosti o venkovní fitness a přejeme nejen pohybuchtivým občanům krásné prožití vánočních svátků, ale také dostatek času
na pohybové a volnočasové aktivity v nadcházejícím roce.

Půjčovní doba Městské knihovny ve Vítkově
v době vánočních svátků:
21. prosince 2015 (pondělí)
22. prosince 2015 (úterý)
23. prosince 2015 (středa)
28. prosince 2015 (pondělí)
29. prosince 2015 (úterý)
30. prosince 2015 (středa)
31. prosince 2015 (čtvrtek)

12.00 – 17.00 hod.
12.00 – 16.00 hod.
zavřeno
12.00 – 17.00 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno

Upozorňujeme čtenáře, kteří využijí v době vánočních svátků pro vrácení knih biblioschránku, že knihy budou odepsány ze čtenářského účtu až následující pracovní den, tedy
Kolektiv zaměstnanců SVČ Vítkov, p. o. 28.12.2015 a pak až 4.1.2016 !!!

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:

Pondělí 9.00- 11.30
Středa 9.00 - 11.30
Po telefonické domluvě kdykoliv.

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Nabízím tyto služby:
Geometrické plány pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních prací dle
projektové dokumentace

Dětský domov a školní jídelna
Radkov – Dubová 141
vás zve na:

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ,
který se koná 11. prosince 2015
v době od 9 do 14 hod.
Těšíme se na vaší návštěvu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Vážení spoluobčané, 1. - 14. ledna 2016 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří do vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň vám
nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší
vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme
za vaši dobrotu a štědrost.
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat na těchto kontaktech:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel.: 556 731 947, e-mail: info@odry.charita.cz,
web: www.odry.charita.cz
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2016:
65% připadá na činnost Charity Odry, 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské,
10% na humanitární pomoc v zahraničí, 5% na podporu projektů Charity Česká republika a
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
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OCENĚNÍ STŘÍBRNÁ KARABINA 2015

rodním úspěchu vědeckého týmu molekulárních biologů ze Západočeské university Plzeň. Poté nám poděkovala za příkladnou reprezentaci Moravskoslezského kraje a popřála mnoho dalších úspěchů.
Obdrželi jsme certifikáty, upomínkové předměty a převzali také dárkové poukazy na nákup zboží pro volný čas a sport.
Slavnostní předávání ocenění zpestřilo vystoupení studentů hudebně dramatického oboru Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kteří
připravili ukázku z dramatické a poetické tvorby W. Shakespeara,
a posléze předvedli studenti 8. ročníku tanečního oboru ohnivé flamenco.
Naše škola zde také byla oceněna jako „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji“. Obdrželi jsme finanční dar na údržbu školních
pozemků a živých okrasných dřevin, které převzal náš Ekotým ve
složení Lenka Bílková (oktáva), Lucie Pavlíčková (8. A) a Ondřej
Ječmenek (5. A). Po ukončení slavnostního předávání byl pro všechny nachystán bohatý raut, kde jsem měl možnost setkat se s mnoha
svými známými a podělit se s nimi o zážitky z této vydařené akce.
David Machač
oktáva

Co mi připomíná Francii…

5. listopadu se uskutečnilo v CEVRO institutu v Praze slavnostní
vyhlášení soutěže o nejlepšího zástupce ředitele školy Zlatá karabina 2015. Do této soutěže nominovala ředitelka školy Mgr. Blanka
Váňová Mgr. Romanu Fajmonovou, zástupkyni ředitelky školy, která
získala v konkurenci 60 nominovaných zástupců ředitelů 2. místo,
tedy stříbrnou karabinu.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Nejlepší prezentace v krajské soutěži
Voda a životní prostředí MSK

Na svatého Martina se v Ostravě na Vysoké škole báňské – TU konalo slavnostní finále soutěže Voda a životní prostředí MSK. Soutěž
má na naší škole dlouholetou tradici, a proto jsme ve finále nemohli
chybět. Soutěž začala na jaře odbornou přednáškou Ing. Tomáše
Dvorského na téma Hospodaření s vodou. Následovala série exkurzí - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, vodní nádrže Kružberk, Slezská Harta, Morávka, Bochemie Bohumín, ČOV Ostrava a
Úpravna vody Vítkov - Podhradí. Žáci tak získali celou řadu zkušeností, které následně využili pro přípravu seminární práce. V široké
konkurenci se neztratili. Tým septimy zaslouženě získal ocenění za
nejlepší prezentaci. Výhercům gratulujeme.
Milena Mačáková

David Machač mezi nejúspěšnějšími žáky
středních škol Moravskoslezského kraje

27. října jsem se zúčastnil slavnostního vyhlášení ceny „Nejúspěšnější žák v Moravskoslezském kraji za školní rok 2014/2015“. V kategorii jednotlivec získalo ocenění 25 nejúspěšnějších žáků středních škol, kteří byli rozděleni dle zaměření na kategorie přírodních
věd, výpočetní techniky – informatiky, sportu a kultury a umění.
Ceny se udílely na půdě Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde
slavnostní ceremoniál zahájila studentská hymna, která zazněla z
monumentálně vyhlížejících varhan.
V mé kategorii předávala ceny náměstkyně hejtmana paní Věra
Palková, která zahájila akci velmi zajímavým vyprávěním o meziná-

V září vyhlásila ostravská pobočka Alliance francaise, tedy organizace, která už téměř 140 let propaguje francouzskou kulturu a jazyk ve
140 zemích světa, již tradiční výtvarnou soutěž pro malíře-amatéry
z celé republiky, tentokrát na téma „Ca m´ évoque La France…“.
V této soutěži si autoři své práce sami prezentují a pak porota vybírá…
Zdánlivě jednoduché téma, ale jak ho poutavě uchopit? Cenné rady
studentům francouzštiny poskytla i jejich vyučující výtvarné výchovy Mgr. Kateřina Dumbrovská a výsledkem vstřícné spolupráce byly
zajímavé koláže. Studentka sexty Ester Nováková ve spolupráci s
Johankou Šostou a Alenou Poláškovou vytvořila zcela spontánně
koláž z materiálů ze satirického týdeníku Charlie Hebdo, až příliš
provokativního na naše poměry, na jehož redakci byl 7. ledna spáchán atentát, po němž zůstalo 12 mrtvých. A právě tato práce zaujala porotu, takže byla oceněna jako jedna ze tří nejlepších, tady
se totiž neurčovalo pořadí. Netušili jsme ovšem, když jsme 13. 11.
dostali výsledky, že za pár hodin se bude v Paříži opět rozléhat střelba, tentokrát s mnohem tragičtějšími následky…Přikládáme i text,
kterým děvčata svoji koláž (na www.zsgvitkov.cz) doprovodila, jeho
závěr jakoby předznamenával věci příští. Události se někdy řetězí
podle až iracionálních vnitřních souvislostí…
Ocenění si zaslouží i oktaván David Machač, jehož kresba se porotě velmi líbila pro svoji naprostou originalitu. Nezapřel své budoucí
studijní směřování, což můžete posoudit sami na následující stránce. Porota si totiž Davida všimla už před třemi roky, kdy nápaditě
představil svoji „kopii“ slavného obrazu J.- L. Davida Napoleonova
korunovace.
Těší nás, že studenty práce bavila a byli i po zásluze odměněni.
Marie Mikulíková
Řekne-li se Francie, tak se mi samozřejmě vybaví Eiffelovka, nápaditá móda, víno, skvělé sýry, ale taky vzhled typického Francouze,
který se jmenuje třeba Jean-Pierre. Je už postarší, odpočívá na lavičce na pobřeží, vyhlíží k moři, na hlavě má baret, pokuřuje dýmku…
Takhle jsem si to vždycky představovala. Když jsem vloni poprvé navštívila slunný jih Francie, tak jsem tam opravdu pár takových Francouzů viděla, většinou hráli pétanque a ten obrázek mne potěšil…
Dnes ovšem už vím, že mnohé z mých představ bohužel neplatí. Je
mi to líto, a tak jsem pro svoji koláž vybrala ilustrace ze známého
francouzského týdeníku Charlie Hebdo.
Ester Nováková
sexta
Paleontologická naleziště z období siluru nejsou pro Francii příliš
typická, avšak v naší zemi se o jejich průzkum z velké části zasloužil
význačný francouzský paleontolog Joachim Barrande, který popsal
velké množství fosilních druhů. Jedním z nich je i živočich z třídy
Trilobita – Deiphon forbesi, jenž byl objeven v roce 1850 právě Joachimem Barrandem. Jednalo se o trilobita žijícího nektonním způ-

sobem života – volně ve vodním sloupci, čemuž napovídá i jeho
odlehčená stavba těla. Joachim Barrande je tedy významným
pojítkem francouzské vědy s tuzemskou a mnozí by nám mohli
závidět jeho nepřekonatelné sbírky coby rekonstrukce pradávného života v naší zemi, které věnoval Národnímu muzeu v Praze.
Paleontologií se zabývám již dlouho a Joachima Barranda obdivuji, takže, řekne-li se tedy Francie, vybaví se mi právě jeho
jméno a jeho pozoruhodné dílo.
David Machač

Jazykový pobyt v Londýně a Berlíně 18. 10. – 24. 10.
2015
Kolik jazyků umíš…, CZ.1.07/1.1.00/56.0556
V rámci projektu Výzva č. 56 vycestovalo 18. - 24. 10. 2015 50 žáků
naší školy do Anglie, především do Londýna. Během pobytu byli ubytováni v hostitelských rodinách, aby poznali reálný anglický život a
procvičili si schopnost komunikovat s rodilými mluvčími. Absolvovali
rovněž 9 hodin výuky na jazykové škole Centre of English Studies
ve Wimbledonu. Nedílnou součástí výjezdu byly návštěvy známých
míst a památek v Londýně a rovněž půldenní výlet do přímořského
letoviska Brighton. S velikým nadšením se setkala návštěva ateliérů
společnosti Warner Bros, kde se natáčely slavné filmy ságy Harry
Potter, již mnozí z žáků s napětím sledovali už od dětství. Pobyt v
Londýně výrazně zvýšil motivaci dětí ke studiu angličtiny a přispěl ke
zvýšení jejich samostatnosti.
V rámci stejného projektu se dvacet žáků naší školy, studujících jako
druhý cizí jazyk němčinu, zúčastnilo jazykového a poznávacího pobytu v hlavním městě Spolkové republiky Německo, Berlíně. Cestou
navštívili kulturní a historickou perlu Německa, Drážďany. V Berlíně
si postupně prohlédli všechny nejdůležitější pamětihodnosti metropole. V odpoledních hodinách se žáci věnovali studiu německého
jazyka v jazykové škole Tandem. Kromě Berlína a Drážďan navštívili
také Postupim, kde poznali majestátní sídlo pruských králů, rokokový zámek Sanssouci. Také se vydali k pseudotudorovskému zámku

Cecilienhof, který se proslavil jako místo konání postupimské konference v roce 1945. A potom už je čekala jen cesta domů, ale s sebou
si odváželi spoustu zážitků z této pulzující metropole a v neposlední
řadě také motivaci ke studiu německého jazyka.

Úspěšná ryze česká společnost s mezinárodním zastoupením zabývající se výrobou a prodejem sportovního vybavení, hledá vhodného
uchazeče na pozici:

Servisní technik / technička
Středisko:
Místo výkonu práce:
Min. dosažené vzdělání:
Praxe:
Nástup:

Servis a reklamace
Vítkov
výuční list
podmínkou
ihned nebo dohodou

Náplň práce:
- montáž, údržba, servis a opravy veškerého výrobního sortimentu ﬁrmy
- servisní výjezdy na území ČR

Požadujeme:
-

vzdělání technického směru
dobré technické znalosti
pečlivý přístup, spolehlivost, samostatnost
vysoké pracovní nasazení
fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav
ŘP skupiny B
trestní bezúhonnost
praxe v opravách elektroniky výhodou
svářečský průkaz výhodou

Nabízíme:
-

zajímavou a různorodou práci v mladém perspektivním kolektivu
zázemí úspěšné společnosti
příjemné pracovní prostředí
zaměstnanecké beneﬁty

Pokud máte zájem pracovat a rozvíjet se v naší společnosti,
zašlete nám svůj životopis společně s průvodním dopisem
na emailovou adresu personálního oddělení zivotopisy@insportline.cz.
Nebudeme-li Vás kontaktovat do dvou týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole výběrového
řízení dána přednost jiným uchazečům, kteří na základě zaslaného životopisu lépe splňovali
požadavky na předmětné pracovní místo.
Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních
materiálů do společnosti SEVEN SPORT s.r.o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování
a uchování Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou.

www.inSPORTline.cz

VLČNOVJANKA

20. prosince 2015 v 19.30 hod.
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 100 Kč - Předprodej vstupenek v Informačním
centru (tel.č. 556 312 255).

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 12.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

4. 12.
15.00 hod.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM
JEŽÍŠKOVI
Balónky s přáním od nás obdržíte zdarma před
akcí. S sebou si vezměte tužku na vepsání
krátké věty do přání.
náměstí Jana Zajíce
Akce SVČ Vítkov

s mikulášskou nebo zimní tematikou.
Těší se na vás Mikuláš s andělem i čertíci.
5. 12.
7. 12.
15.00 hod.

5. 12.

MIKULÁŠ V KLOKOČOVĚ
Letos za vámi opět přijde Mikuláš s anděly a čerty.
Každé dítě dostane balíček. Mikuláš jej zanechá u
dveří nebo za oknem. Těšíme se na básničky a
písničky vašich ratolestí.

8. 12.
17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT BÁRY BASIKOVÉ
A SPS KOMENSKÝ
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově
(velký kostel)
Vstupné: 120 Kč (předprodej prostřednictvím IC
Vítkov)

9. 12.
17.00 hod.

ČERTOVA SKÁLA
Filmová pohádka Divadelní a šermířské
společnosti ARCUS Vítkov. Vstup zdarma.
Místenky si můžete vyzvednout v informačním
centru Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

4. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
16.30 a 17.30 h. Informace na: sosta@knihovna.eu
Účast nutno přihlásit v knihovně.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč/dítě
4. 12.
19.00 hod.

5. 12.
9.30 hod.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC MĚSTA VÍTKOVA
Udílení ocenění nejlepším sportovcům.
Součástí udílení bude vystoupení skupiny
Inflagranti.
Kulturní dům Vítkov – velký sál
Vstup zdarma - na tuto akci je potřeba si předem
vyzvednout místenky v IC Vítkov.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA NÁMĚSTÍ
Součástí mikulášské nadílky bude divadelní
pohádka „S námi čerty nejsou žerty“.
Nezapomeňte s sebou přinést hezký obrázek pro
nebeské posly a připravte i písničku

TEMATICKÁ EXKURZE - ADVENTNÍ VÍDEŇ
Bližší informace na internetových stránkách školy.
Akce ZŠaG Vítkov
BEZPEČNOST VE MĚSTĚ – SENIOŘI
Přijďte nám sdělit své nápady a podněty ke
zvýšení bezpečnosti ve městě.
Sál Městského úřadu ve Vítkově

KALENDÁŘ AKCÍ
11. 12.
19.30 hod.

MATURITNÍ PLES
Kulturní dům Vítkov
Akce ZŠaG Vítkov

11. – 12. 12.

VÁNOČNÍ GEOCACHING S DÁREČKY
Pro děti od 9 let. Dle počtu účastníků budou po
okolí Vítkova ukryty „cache“ s praktickým
dárečkem. Cena akce: 200 Kč. Nástup v pátek v
17.00 v SVČ; konec akce v sobotu v 17.00 rovněž
v SVČ. S sebou: teplé venkovní oblečení a obuv,
termosku, batůžek, fix, pyžamo, spacák, malý
polštářek a hygienické potřeby.
Hlaste se nejpozději do 8. 12. 2015 - Jiřina Černá,
731 950 636, svc.cerna@gmail.com

13. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

15. 12.
9.00 -17.00 h.
15. 12.
17.00 hod.

18. – 19. 12.

20. 12.
9.00 - 14.00 h.

Registrace proběhne v sokolovně, kde se bude
hrát na 4 stolech. Kategorie: ženy, muži a děti.
Občerstvení zajištěno. Přijďte se mezi svátky
pobavit a odreagovat od vánočního shonu.
Startovné: 50 Kč dospělí a 20 Kč děti
Sokolovna Klokočov
28. 12.
17.30 hod.

RELAXAČNÍ PODVEČER
Informace na: sosta@knihovna.eu
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

31. 12.
17.00 hod.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

AKCE TUNNELU NA PROSINEC 2015
1. 12.

Mikulášské odpoledne
Nadílka, posezení s klienty na vánoční téma

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Můžete si prohlédnout budovy základní školy
a gymnázia

2. 12.

Filmové odpoledne - Láska rohatá

3., 7. 12.

Odpočinková odpoledne

ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí pěvecký sbor při Základní škole a
gymnáziu Vítkov
Reprezentační sál MěÚ Vítkov

8. 12.

Hudební úterý s koledami

9. 12.

Filmové odpoledne - Fakjů pane učiteli 2

10., 14. 12.

Odpočinková odpoledne

15. 12.

Vánoční úterý
Dětský punč, cukroví, koledy a vánoční dílny

16. 12.

Filmové odpoledne - Grinch

17. 12.

Odpočinkové odpoledne

VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA
Pro děti od 7 do 10 let. Vyrábění vánočních
ozdob, zdobení stromečku, navštěva Slezského
muzea, dětský film v kině Cinestar Opava.
Začínáme v pátek od 18.00 hod. v sokolovně,
konec v sobotu v 16.00 hod. tamtéž. Přihlaste své
dítě v SVČ Vítkov nejpozději do 15. 12. 2015 tel.: 553 038 200, 732 607 373. Podrobné
informace k akci dostanete s přihláškou.
Cena: 165 Kč
TURNAJ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
SVČ Vítkov a TJ Vítkov pořádají v sokolovně
turnaj fotbalové přípravky k ukončení podzimní
fotbalové sezóny. Pro děti od 7 – 10 let. Na
programu bude turnaj trojic, dovednostní soutěže
pro děti a dospělé účastníky a vyhodnocení
podzimní soutěže.

Termíny vystoupení SPS Komenský
5. 12.
17.00 hod.

RYBOVA MŠE VÁNOČNÍ
kostel sv. Markéty v Čermné

8. 12.
17.00 hod.

KONCERT S BÁROU BASIKOVOU
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

9. 12.
16.00 hod.

„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ“
Domov Vítkov

20. 12.
19.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT VLČNOVJANKY
Kulturní dům Vítkov – velký sál
Vstupné: 100 Kč (předprodej prostřednictvím IC)

19. 12.
16.00 hod.

ODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ
kostel Nejsvětější Trojice v Kamence

26. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Zveme všechny na tradiční Vánoční turnaj.

27.12.
16.00 hod.

RYBOVA MŠE
kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Uzávěrka příštího čísla je 11. prosince 2015 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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