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Historicky první místní referendum
ve Vítkově se bude
konat dne 22. března 2013
Zastupitelstvo města na
svém zasedání projednávalo dva návrhy dvou různých přípravných výborů
na uspořádání místního
referenda. Oba se týkají
školství. Konkrétně sloučením gymnázia se Základní
školou, Komenského ulice
a sloučením našich dvou
základních škol.
Již několikrát jsme vás
ve Zpravodaji informovali
o situaci kolem gymnázia
a střední školy v Podhradí.
Zastupitelstvo města zastávalo více něž rok a půl názor, že nebudeme přebírat
gymnázium a dokonce podpořilo sloučení gymnázia se
střední školou, které připravoval Moravskoslezský kraj jako zřizovatel obou škol. Na základě návrhu přípravného výboru, který nám
byl doručen v prosinci a podporoval převzetí gymnázia pod město,
změnili zastupitelé názor a souhlasili s převzetím gymnázia. Na
základě toho vznikl druhý přípravný výbor, který s tímto krokem
nesouhlasí, protože vidí budoucnost obou středních škol v jejich
sloučení.
Vzhledem k předloženým návrhům vyhlásilo zastupitelstvo města
místní referendum. Datum konání bylo stanoveno na 22. 3. 2013
v době od 10 do 20.30 hodin. Občané se budou moci vyjádřit
k těmto dvěma otázkám:
1) Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov převzalo od stávajícího zřizovatele Moravskoslezského kraje zřizovatelské funkce ke Gymnáziu, Vítkov, Komenského 145, p.o., a to ke dni 1. 7. 2013 a současně aby Gymnázium, Vítkov sloučilo se Základní školou Vítkov,
Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace?
2) Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov sloučilo své základní školy,
Základní školu Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace a Základní školu Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace do jednoho subjektu?

nou variantu. A to tak, že na hlasovacím lístku, který obdrží ve volebních místnostech (nebudou roznášeny do domácností) označí
u každé otázky odpověď ANO nebo NE.

Co je vlastně místní referendu? Je to jediná možnost, kdy mohou
občané přímo rozhodnout o dané věci. Výsledek referenda je pro
zastupitele města závazný a musí se jím řídit. K tomu je však třeba
splnit dvě podmínky. Referenda se musí zúčastnit minimálně 1 725
voličů a minimálně 1 232 z nich musí podpořit tu či onu předlože-

Pokud vám není otázka budoucnosti základního a středního školství ve Vítkově lhostejná, přijďte a v místním referendu vyjádřete
svůj názor.
Pavel Smolka
starosta města

V první otázce se budete moci vyjádřit k tomu, zda má naše město
převzít gymnázium a sloučit ho se Základní školou Komenského
(odpověď ANO). Nebo gymnázium zůstane pod Moravskoslezským krajem a bude sloučeno se střední školou v Podhradí (odpověď NE).
Druhá otázka řeší sloučení našich dvou základních škol, Opavské a Komenské. Pokud souhlasíte se sloučením, označte odpověď ANO, pokud nesouhlasíte a chcete, aby zůstaly samostatné,
označte NE.
Jaké varianty mohou nastat?
Při odpovědi ANO na obě otázky dojde k tomu, že gymnázium převezmeme, sloučíme ho se Základní školou Komenského
a Základní školou Opavská do jednoho subjektu. Ze ZŠ Opavská
budou žáci i učitelé přestěhováni do spojeného areálu gymnázia
a ZŠ Komenská. Prázdnou budovu ZŠ Opavská nabídneme Moravskoslezskému kraji, který by do ní měl přestěhovat střední školu
z Podhradí.
Při odpovědi ANO na první a NE na druhou otázku město převezme gymnázium, sloučí ho se ZŠ Komenská do jednoho subjektu.
ZŠ Opavská zůstane samostatná ve stávající budově. Střední škola se z Podhradí do Vítkova stěhovat nebude, ale je nutno říct, že
kraj již několikrát avizoval, že chce opustit areál na Podhradí. Je
pak otázkou, co by bylo se střední školou, zda by v našem městě
do budoucna zůstala.
Při odpovědi NE na první a ANO na druhou otázku nedojde k převzetí gymnázia pod město. Kraj by pak sloučil gymnázium se střední školou, přičemž by se teoretická výuka přesunula z Podhradí do
budovy gymnázia. Naše základní školy by se sloučily do jednoho
subjektu, ale využívaly by obě stávající budovy, protože do areálu
ZŠ Komenská by se všichni žáci nevešli.
Pokud by NE bylo u obou otázek, došlo by ke sloučení gymnázia
se střední školou tak, jak je uvedeno v předcházející variantě, přičemž by zůstaly pod Moravskoslezským krajem. Ke sloučení našich dvou základních škol by nedošlo a zůstaly by tam, kde jsou
nyní.
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Udíleli jsme Cenu Jana Zajíce
Letos tomu bude již 21 let, kdy byla ve Vítkově založena Nadace
Ceny Jana Zajíce, která byla později přeměněna na nadační fond.
Každý rok o tomto čase oceňuje město žáky a studenty Vítkovska
za mimořádné pracovní a studijní výsledky, za vítězství v soutěžích
a olympiádách na národní úrovni, za publikační, vědeckou a charitativní činnost, v neposlední řadě pak za záchranu lidského života.
Nadační fond nese jméno vítkovského rodáka Jana Zajíce, jehož
nesmírná mravní čistota a síla i velikost oběti, kterou přinesl pro
své bližní, zůstane navždy uložena v našich myslích i srdcích. Prostřednictvím nadačního fondu se každoročně obracíme k mladým
lidem, kteří se mimořádně angažují v nejrůznějších oblastech činnosti a dosahují v nich výjimečných výsledků.
Za uplynulých dvacet let bylo ve Vítkově oceněno již 33 mladých
lidí, jejichž práce si zaslouží obdiv a uznání. Žijí svůj každodenní
život se spoustou snů a očekávání, jak už to u mladých bývá. Odvádět dobré studijní výsledky považují za samozřejmost, mají řadu
zájmů a koníčků, jimž obětují spoustu času a úsilí, protože tuší, že
nic není zadarmo. Stane-li se součástí jejich práce cílevědomost
a vytrvalost, začnou se přibližovat k cíli. A přidá-li se k píli trocha
talentu, dobré zázemí a podpora ze strany rodičů, stanou na stupních nejvyšších.
Před sebou mají celý život, se kterým si budou muset poradit. Výsledky jejich práce však již dnes ukazují, že jsou na té nejlepší
cestě. Chtěli bychom věřit tomu, že k jejich budoucím úspěchům
a vítězstvím pomůže také ocenění města, kterého se jim dnes dostává.
V letošním roce se správní rada Nadačního fondu Ceny Jana Zajíce rozhodla udělit cenu v I. kategorii Kristýně Havlické.
Kristýna je žákyní 8. ročníku Masarykovy základní školy v Melči.
Ve škole dosahuje výborných výsledků, kromě toho má mnoho mimoškolních aktivit a koníčků. Jedním z největších je sport, v němž
získala mnoho výrazných úspěchů. Od loňského roku je členkou
lehkoatletického oddílu Sokol Opava, kde se několikrát týdně připravuje na víceboj. Její píle byla již mnohokrát oceněna.
V loňském roce obsadila několikrát první místa v celostátních soutěžích: Horská kola – MTb maraton Kouty, Bike Cross Tošovice,
a Cross Sele Slezská Harta. Úspěšná byla také na mezinárodních
závodech „Polské-české dny sportu“, kde obsadila: 1. místo v turnaji Skate Jam (rampa) a tři třetí místa ve štafetě, běhu na 60 m
a na in-line bruslích. Ze zimních sportů se Kristýna věnuje především sjezdovému lyžování – slalomu, kde obsadila v krajském
závodě v Karlově 1. a 2. místo.
Kristýna však nedosahuje vynikajících výsledků pouze ve sportu,
ale také při výtvarných činnostech, kde za své umělecké výtvory
sklidila také několik ocenění.
Po celou dobu své školní docházky je příkladem všem ostatním žákům nejenom svým nadprůměrným prospěchem a vlídným a přátelským chováním, ale především svou pečlivostí, cílevědomostí
a nezdolnou vůli, jež ji právě vynesly velmi vysoko v řadě soutěží.
Právě tyto vlastnosti a vynikající úspěchy i obrovská píle a úsilí
delegovaly Kristýnu na místo kandidátky pro udělení Ceny Jana
Zajíce v I. kategorii.

HLEDÁ SE KRONIKÁŘ

Ve II. kategorii rozhodla správní rada Nadačního fondu Ceny Jana
Zajíce udělit cenu Matěji Ruckému.
Matěj je žákem 8. ročníku víceletého Gymnázia ve Vítkově. Od
primy patří k vynikajícím studentům. Všechny ročníky gymnázia
absolvoval se studijním průměrem 1,0.
V loňském školním roce získal 1. místo v celorepublikové esejistické soutěži České Iberoamerické společnosti. Účastnil se celostátní
soutěže NATO – simulace jednání v angličtině. O tom, že angličtina
je pro něj něco víc, než jen jedním z mnoha předmětů ve škole,
svědčí několik předních míst v okresních a krajských olympiádách
v anglickém jazyce.
Pravidelně obsazuje již několik let přední místa v okresních a krajských kolech „Pišqvorek“.
O tom, že je také skvělým týmovým hráčem svědčí 2. místo v krajské soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje, kde
byl členem tříčlenného soutěžního týmu.
Matěj je úspěšný nejen ve vědomostních, ale také ve sportovních
soutěžích. Svědčí o tom 3. místo v okresní soutěži v plážovém
volejbalu z loňského roku.
Aktivně se podílí na spolupráci s Domovem Vítkov v rámci dobrovolnické činnosti. Jeho životním cílem je stát se lékařem a pomáhat
tak lidem, k čemuž má všechny předpoklady.
Pozvání na letošní předávání ceny přijala řada významných
osobností: paní Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu
Parlamentu České republiky, pan Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, paní Marta Fišerová z oddělení protokolu
kanceláře předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, zástupci města Šumperka, partnerského města Kalety
a zástupci ﬁrmy Moser, která vyrobila a věnovala hlavní cenu pro
oceněné. Slavnostnímu udělení cen byli přítomni také Janovi sourozenci paní Marta Janasová a pan Jaroslav Zajíc s rodinami.

Zajímá vás, co se v našem městě a jeho místních částech děje? Chcete přispět k tomu, aby tyto informace zůstaly zachovány
také pro příští generace?
Pak hledáme právě vás a nabízíme vám možnost práce dopisovatele městské kroniky. Mezi jednu z nejdůležitějších činností kronikáře
a jeho týmu patří sběr a zpracování materiálů ze současného života ve městě a v jeho místních částech. Každý z členů pracovního
týmu pracuje podle svých časových možností a zájmů (kultura, sport, spolková činnost apod.).
Budeme rádi, když pracovní skupinu dopisovatelů rozšíříte a budete se spolupodílet na tvorbě městské kroniky a uchovávání historických událostí na Vítkovsku.
Více informací získáte na oddělení kultury MěÚ Vítkov, kontaktní osoba Daniela Olbertová; tel. 556 312 253, 737 238 728; e-mail:
olbertova@vitkov.info.
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Krátce z radnice
V tomto období proběhla dvě zasedání městské rady a jedno zasedání zastupitelstva města. Na jednání rady 29. ledna bylo projednáno 25 bodů programu. Převážně se jednalo o celoroční zprávy jednotlivých odborů městského úřadu. Dále byl schválen ceník
služeb v našem informačním centru, rozpočtové opatření č. 7, tedy
mimořádné přidělení bytu a dar oceněným žákům jako součást
Ceny Jana Zajíce. Byly vyhlášeny záměry na pronájem nebytových prostor, a to kiosku na městském koupališti a prostor bývalé
oční optiky v ulici Vodní, č.p. 636. Rada se zabývala připomínkami
občanů, které se týkají České pošty ve Vítkově, zejména obtížného
přístupu do budovy a změny režimu provozu, kdy pošta dochází
pozdě apod. Po vyhodnocení všech připomínek oslovíme vedení
České pošty. Jednání rady města 19. února mělo na programu 45
bodů. Rada projednala a vzala na vědomí zbytek ročních zpráv
o činnosti odborů městského úřadu, schválila rozbory hospodaření
příspěvkových organizací zřízených městem. Naše příspěvkové
organizace hospodařily v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Současně byly
schváleny mimořádné odměny ředitelům TS Vítkov a SBF Vítkov
za rok 2012. Doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí
dotací na projekty realizované v 1. pololetí 2013. V našem rozpočtu
máme pro tento účel připraveno 400 tis. Kč. Obvykle schvalujeme v 1. pololetí částku vyšší než poloviční. Zbytek necháváme na
2. pololetí. Letos se pro 1. pololetí sešlo 25 žádostí s požadovanou
částkou 623.671 Kč. Nakonec, po prostudování všech materiálů,
rada doporučila schválit dotace ve výši 250 tis. Kč. Na 2. pololetí
nám zbývá již jen 150 tis. Kč.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 20. února projednalo
43 bodů programu. Vzalo na vědomí celoroční zprávy o činnosti všech odborů našeho úřadu, rozbory hospodaření všech pří-

spěvkových organizací zřízených městem a výsledky hospodaření
v městských lesích. Schválilo podání žádosti o dotaci na akci
„Ošetření lipové aleje Dubová – Radkov“ a na údržbu lokality „ Pod
Františkovým dvorem“, kde rostou 3 druhy vzácných chráněných
rostlin. Dále schválilo aktualizaci Akčního plánu města na roky
2011 až 2014. Každý rok jsou z akčního plánu vyřazeny již splněné
úkoly a akce a současně jsou doplněny o podněty občanů, institucí a podnikatelských subjektů. Akční plán je důležitý dokument,
který slouží k usměrňování aktivit a také jako podklad k realizaci
různých žádostí o dotace, povolení apod., nejen pro potřeby města, ale i podnikatelů a občanských sdružení. Schválena byla také
Koncepce prevence kriminality na léta 2013 až 2017. V souvislosti
s řešením školství byly projednány dva důležité body. Byl vyhlášen
záměr na darování nemovitostí a pozemků ZŠ Opavská Moravskoslezskému kraji jako reciproční krok záměru MSK darovat městu nemovitosti a pozemky Gymnázia Vítkov. Zastupitelstvo také
rozhodlo o konání místního referenda na téma slučování škol. Ve
městě jsou dvě skupiny občanů, kteří mají zcela odlišné představy
o řešení základního a středního školství ve Vítkově. Neustálé protahování situace nás donutilo vyhlásit místní referendum, protože
stávající nejistota zvyšuje nervozitu všech, kterých se to dotýká.
Referendum se bude konat v pátek 22. 3. 2013 od 10.00 do 20.30
hodin. Hlasovat se bude ve stejných místech jako u voleb. Otázky
v referendu jsou se souhlasem petičních výborů převzaty z jejich
petičních listin. Výsledek referenda rozhodne o potvrzení nebo zrušení již stávajících usnesení zastupitelstva města.

MP Vítkov v lednu 2013
11. ledna dopoledne přijala MP Vítkov oznámení o zcizení části oplocení kolem městského
koupaliště ve Vítkově. Strážníci na místě zjistili, že ze strany sportovního areálu byly zcizeny
2 plechové části oplocení, které však neskončily v místní sběrně. Vzhledem k poloze místa,
kde došlo k poškození oplocení, nebyli zjištěni žádní svědci. Událost byla po zadokumentování postoupena správnímu orgánu. V případě, že bude pachatel krádeže zjištěn, hrozí mu
za přestupek proti majetku pokuta až do výše 15.000 Kč.
11. ledna kolem tří hodin odpoledne přijali strážníci oznámení, že před jednou z garáží v Komenského ulici ve Vítkově zřejmě podnapilá žena neudržela obsah svého žaludku, přičemž
místo zůstalo neuklizeno. Strážníci zjistili, že znečištění veřejného prostranství má na svědomí 58letá žena z Vítkova, která nyní přebývá na jedné z ubytoven ve Vítkově. Za přestupek
proti veřejnému pořádku ženě hrozí u správního orgánu pokuta do výše 20.000 Kč.
Z přestupku proti občanskému soužití byl obviněn 45letý občan Vítkova, který pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 12. ledna kolem půl osmé večer v jednom z domů v Budišovské ulici hrubým způsobem slovně napadl 48letou ženu z Vítkova, která mu poskytla zázemí
domova. Přivolaní strážníci zjistili, že muž se na místě již nenachází, což však nic nemění na
skutečnosti, že ze svého chování se bude zodpovídat u správního orgánu. V případě, že bude
uznán vinným, může mu být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč.
15. ledna v pravé poledne přijali strážníci oznámení, že na komunikaci Švermova ve Vítkově
se volně pohybuje kůň, čímž dochází k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Po příjezdu hlídky MP Vítkov na místo byl kůň zjištěn v okolí vlakového nádraží, kde byl již se
svou majitelkou. 20letá žena z Klokočova uvedla, že koně zřejmě špatně uvázala u obchodu
a tento se poté volně pohyboval po okolí. Za přestupek v dopravě jí byla uložena bloková
pokuta.
Z přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství se bude zodpovídat 54letý muž
z Vítkova, který minimálně od 25. ledna odstavil své zjevně nepojízdné vozidlo bez registračních značek na veřejně přístupném pozemku v okolí ulice Stará ve Vítkově. Vzhledem
ke skutečnosti, že k odstavení vozidla na pozemku města Vítkova neměl povolení, strážníci
zjištěné skutečnosti zadokumentovali a postoupili správnímu orgánu. Zde muži hrozí za jeho
opakovaný přestupek pokuta až do výše 50.000 Kč.

Zdeněk Hegar
místostarosta

MĚSTO VÍTKOV
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POSKYTNUTÍ
PŮJČEK Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ
PRO ROK 2013.
Podmínky výběrového řízení, včetně
programů, na které budou půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly
k poskytování půjček, tvorbě a užití
účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Vítkova.
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na internetové
schránce města www.vitkov.info
nebo u vedoucího ﬁnančního odboru Ing. René Kyšáka na Městském
úřadě ve Vítkově, IV. podlaží, blok A,
dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými
příslušnými doklady je stanovena na
1. dubna 2013 do 17:00 hod.
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Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí za rok 2012
Úsek péče o občany, sociální služby, prevence a zdravotnictví
Na odboru sociálních věcí se vykonává sociální práce, jejímž základním cílem je pomoci lidem žít v jejich přirozeném prostředí.
Odbor sociálních věcí zajišťuje výkon státní správy v oblasti péče
o osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, o osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, o osoby
s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby
ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené rizikovým způsobem života, o oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí,
o osoby bez přístřeší, nezaměstnané a rodiny s dětmi a v oblasti
zdravotnictví. Odbor sociálních věcí poskytuje občanům poradenství ve všech uvedených oblastech na území obce s rozšířenou
působností. Sociální práce je vykonávána převážně v přirozeném
prostředí klienta a je na bázi spolupráce občana a sociálního pracovníka. Pokud občané vyjádří nezájem a neochotu spolupracovat
s naším odborem, je jim sociální pomoc poskytována jen v případě
ohrožení jejich života a zdraví. Při výkonu sociální práce sociální
pracovníci spolupracují s Českou a Okresní správou sociálního zabezpečení, domovy pro seniory, zdravotnickými zařízeními a lékaři,
Českou poštou, Úřadem práce ČR, s organizacemi a osobami poskytující pobytové služby, se společnostmi poskytujícími ﬁnanční
půjčky, bankami, pojišťovnami, exekutory, policií, obecními úřady,
soudy, Probační a mediační službou, dodavateli elektrické energie
a plynu, Charitou, Bílým kruhem bezpečí, chráněným bydlením,
samostatným bydlením, neziskovou organizací Eurotopia.
V rámci sociální práce jsme provedli 1526 intervencí a pomoc jsme
poskytli 846 klientům, z toho 628 jednorázově a 218 opakovaně.
Během celého roku jsme klientům pomáhali při vyřizování žádostí
o sociální dávky a poskytovali jim odborné poradenství nejen v této
oblasti. Při řešení exekucí klientů se nám podařilo zajistit osobám
potřebné doklady, dohodnout splátkové kalendáře a ve spolupráci s neziskovými organizacemi vyřizovat podklady na oddlužení
a podání žádosti o osobní bankrot. V roce 2012 byla poskytnuta
pomoc 19 občanům, kteří se vrátili z výkonu trestu odnětí svobody
a 4 osobám propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy po dosažení zletilosti. Sociální kurátor spolupracuje
s probačním úředníkem u klientů, kteří byli podmínečně propuštěni
z VTOS a kterým byl uložen alternativní trest obecně prospěšných
prací. Rovněž sociální kurátor spolupracuje s rodinou odsouzených
a propuštěných osob v rámci obnovení či udržení rodinných vztahů. Odborem sociálních věcí byla provedena výměna 174 zvláštních označení vozidel za parkovací průkazy pro přepravu osob
těžce zdravotně postižených. Parkovací průkazy se vydávají na
základě předložení průkazu TP – ZTP/P.
V samosprávné činnosti je na odboru sociálních věcí prováděn
výkon opatrovnictví u nesvéprávných osob. Ke konci roku je Město Vítkov opatrovníkem 3 osob zbavených způsobilosti k právním
úkonům. Pečovatelská služba byla během minulého roku průběžně poskytována 83 občanům města Vítkova a jeho místních částí.
Pečovatelská služba byla zajišťována Charitou Odry, které byl na
provoz pečovatelských služeb v roce 2012 poskytnut příspěvek ve
výši 530 000,- Kč. K 31. 12. 2012 bylo na odboru sociálních věcí
evidováno celkem 32 žádostí do domů s pečovatelskou službou
a domu pro seniory. Byty se žadatelům přidělují se souhlasem
Rady města Vítkova. Pracovnice odboru spolupracovala s paní
Barborou Mikulenkovou, která zajišťovala činnost Klubu důchodců,
jehož sídlo se nachází na Budišovské 877 ve Vítkově. V roce 2012
byly využívány prostory Azylové ubytovny ve Vítkově na Selské
312. Ubytovnu obývaly v měsíci únor, duben, květen, červenec
2 osoby, v měsíci březen, červen 3 osoby a v říjnu a listopadu
1 osoba. Podmínky ubytování v azylové ubytovně jsou uvedeny
ve vnitřní směrnici č.18/2012 Pravidla využívání Azylové ubytovny
ve Vítkově.

Z ﬁnančních prostředků města byla poskytnuta částka ve výši
3 000,- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, o.s. Klub Zvoneček v Odrách na provozní náklady. Toto sdružení poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s mentálně
postiženými dětmi. Na prevenci sociálně patologických jevů bylo
Středisku volného času poskytnuto 6 046,- Kč.
V roce 2012 se komunitním plánováním sociálních služeb zabývala hlavně řídící a realizační skupina. V průběhu celého roku se tato
skupiny aktivně účastnila projektu KÚ MSK – Plánování sociálních
služeb – cesta k vytvoření místně a typově dostupných sociálních
služeb na území Moravskoslezského kraje“. V rámci projektu byly
v měsíci lednu 2012 sbírány a zpracovávány podklady pro Katalog
sociálních služeb, členové řídící skupiny se účastnili akreditovaného vzdělávání zaměřeného na téma komunitního plánování. V roce
2012 probíhala ve Vítkově dobrovolnická činnosti ve spolupráci
s Dobrovolnickým centrem Vítkov, které provozuje Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. V loňském
roce pracovalo celkem 14 dobrovolníků. Většina dobrovolníků je
tvořena z řad studentů, 2 dobrovolníci jsou v evidenci úřadů práce
a 1 dobrovolník je aktivní v pracovním procesu. V současné době
je 1 dobrovolník zapojen do programu 3G – soužití tří generací,
náhradní babička, náhradní dědeček. V letošním roce byl na dobrovolnickou činnost poskytnut příspěvek ve výši 20.000,- Kč. 31.
května 2012 proběhl Den Města ve spolupráci s odborem kultury.
27. června 2012 byla Zastupitelstvem města schválena Smlouva
o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji mezi Moravskoslezským krajem a Městem Vítkov na období 2013 – 2016,
na základě které vznikne v průběhu letošního roku nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež.
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Pracovnice tohoto úseku pomáhají rodičům, kteří se ocitli v krizových situacích, zajistit vhodné bydlení a poskytují sociální poradenství. V roce 2012 byla poskytnuta pomoc s azylovým ubytováním
v 12 případech, dále byla 216 rodinám poskytována poradenská
pomoc v případech, kdy jsou narušeny základní rodinné funkce,
není dobrá komunikace mezi rodiči, či dochází k domácímu násilí
ze strany jednoho z rodičů vůči druhému rodiči, v otázkách výživného. Úsek sociálně-právní ochrany spolupracuje s Fondem ohrožených dětí a jeho Asistenčním, mediačním a terapeutickým centrem. Pracovnice řešily v roce 2012 celkem 371 případů. V loňském
roce byly 3 děti umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc a následně, po změně poměrů na straně rodičů, propuštěny
zpět do rodinného prostředí. Okresnímu sodu v Opavě byl ve 2 případech podán návrh na předběžné opatření dle §76a občanského
soudního řádu, jelikož se celkem 5 dětí ocitlo v ohrožení života
a zdraví.
Na odboru bylo v roce 2012 projednáno 8 přestupků podle § 31
na úseku školství a výchovy mládeže zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, kterých se dopustili
rodiče nezletilých dětí tím, že zanedbávali péči o povinnou školní
docházku. V roce 2012 bylo provedeno celkem 87 návštěv dětí,
které jsou svěřeny do péče jiné fyzické osoby, pěstounské péče či
mají ustanoveného poručníka. Ve správním obvodu máme celkem
17 pěstounských rodin, z nichž jedna rodina pěstounskou péči vykonává v zařízení pro výkon pěstounské péče. Zřizovatelem tohoto
zařízení je krajský úřad. Na odboru sociálních věcí jsme k 31. 12.
2012 měli v evidenci 8 zájemců o náhradní rodinnou péči.
Mladiství během loňského roku spáchali 12 provinění a 14 přestupků, děti mladší 15ti let se v roce 2012 dopustily 19 činů jinak
trestných. Ve vazební věznici byl umístěn 1 mladistvý, v ústavním
zařízení máme umístěno k 31. 12. 2012 celkem 25 dětí, u kterých
jsme provedli 67 návštěv. V roce 2012 byla provedena přednáška
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na Základní škole Melč pro žáky 6. tříd o trestní odpovědnosti mládeže a 1 přednáška pro ZŠ Větřkovice. Pracovnice sociálně-právní
ochrany dětí pravidelně spolupracují se školami, kde je častější
výskyt výchovných problémů, policií a neziskovými organizacemi.
Pracovnice OSPOD byly v 93 případech ustanoveny opatrovníkem
nezletilých dětí, účastnily se 31 přestupkových jednání, 47 výslechů na PČR a 70 soudních jednání. V roce 2012 bylo provedeno
638 sociálních šetření. Pro potřeby soudů, PČR a ostatních insti-

tucí bylo odesláno 332 zpráv. Pracovnice tohoto úseku provádí ve
spolupráci s MP a PČR minimálně 1x za měsíc večerní kontrolu
restauračních zařízení a heren se zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým. Při těchto kontrolách nebyla zjištěna
nezletilá osoba, která by požila alkoholické nápoje.
Hana Klapetková
odbor sociálních věcí

Co přinesla novela stavebního zákona?
Novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb., byla provedená zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013.
Součástí novely stavebního zákona je řada podstatných změn.
Mezi ně patří rozšíření typů staveb, kde nebude potřebné územní
řízení, zjednodušení výměny technické infrastruktury energetických staveb, integrace vlivu stavby na životní prostředí do územního řízení, úprava poplatků spojených s vydáním stavebního
povolení, územního rozhodnutí a dalších dokumentů, zásah do
kompetencí a zodpovědnosti autorizovaných inspektorů.
Jedním z hlavních cílů novely je i zjednodušení o případy, o kterých z hlediska veřejných zájmů není třeba rozhodovat v územním
řízení. Záměrem novely je především zjednodušit život stavebníkům, a to zejména u doplňkových staveb na pozemcích rodinných
a bytových domů.
V oblasti povolování staveb si novela klade za cíl sjednocení procesních postupů při ohlašování a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb. Novela rozšiřuje i
výčet případů, které pro své provedení nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Současná praxe složitého vyřizování stavebních řízení zbytečně zpomaluje i některé
velmi jednoduché stavby.
Stavební zákon např. rozšiřuje výčet případů, kdy se u stavby nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas (ani žádné jiné

povolení stavebního úřadu). Zde patří i stavba, která dle ust. §
79 odst.(2) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) o zastavěné ploše do 25 m2 a do 5 m výšky
s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky
3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou
činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků
nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové
vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, nebo
bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. Při
splnění uvedených podmínek může stavebník stavět tyto stavby
bez povolení stavebního úřadu.
Dalším zjednodušením je mimo jiné i návrat k možnosti tzv. společného územního a stavebního řízení (§ 94a SZ) .
... pokračování příště

„Podpora obnovy kultur ních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“
za rok 2012
V roce 2012 byla zajišťována příprava podkladů a koordinace s vlastníky kulturních památek a Ministerstvem kultury ČR k žádostem
o dotace z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. V termínu předložily žádost
na předepsaném formuláři a se všemi potřebnými přílohami celkem dva subjekty:
Žadatel

Objekt

Obnova

Požadovaná
částka

Získaná
částka

Celkové
náklady

Spoluúčast
žadatele
min. 10%

ŘKF Březová u
Vítkova

kostel sv. Mikuláše
v Březové u Vítkova

restaurování
kamenného
portálu s erbem

106.000 Kč

106.000 Kč

117.876 Kč

11.876 Kč

ŘKF Vítkov

kaple sv. Josefa
v Prostředním Dvoře

obnova střechy
kaple – I. etapa

155.000 Kč

155.000 Kč

172.614 Kč

17.614 Kč

Celkové
náklady:

261.000 Kč

261.000 Kč

290.490 Kč

29.490 Kč

(ŘKF = Římskokatolická farnost)
Veškeré zdroje ﬁnancování obnovy kulturní památky v roce 2012:

•

příspěvek z Ministerstva kultury ve výši 261.000 Kč

Z hlediska orgánu památkové péče lze konstatovat, že všechny stavební práce proběhly zcela v souladu s vydanými rozhodnutími
a celkovou vzájemnou spolupráci se všemi subjekty hodnotíme jako velmi dobrou.
Všechny akce byly v roce 2012 úspěšně dokončeny.

STRANA 6

In fo rm ace pro občany

BŘEZEN 2013

Světový den vody
Znovu si po roce na stránkách VZ připomínáme Světový den vody,
který připadá na 22. březen. OSN vyhlásila celý rok 2013 „Mezinárodním rokem vodní spolupráce“, což je i hlavní téma Světového
dne vody.
Ačkoliv to v našich zeměpisných šířkách tak nevypadá, je třeba si
uvědomit, že vodní zdroje na naší planetě jsou omezené a jsou nerovnoměrně rozmístěné. Požadavky na spotřebu vody se neustále
zvyšují v souvislosti se stoupajícími potřebami rostoucí světové populace. Nyní již více než sedm miliard lidí potřebuje stále více vody
pro výrobu a zajištění potravin, energie a pro průmyslové a domácí
použití. Další tlak na spotřebu vody je způsoben rychlým rozvojem
urbanizace, znečištěním životního prostředí a změnami klimatu,
které ohrožují vodní zdroje. Tyto výzvy poskytují velkou příležitost
k mezinárodní spolupráci a pro řešení problémů s nedostatkem
pitné vody a odpovídající sanitace.
Z tohoto důvodu byl rok 2013 vyhlášen Mezinárodním rokem vodní spolupráce a v jeho průběhu se nejvyšší státní představitelé
a odborníci na vodní problematiku budou setkávat, aby si vyměnili
informace a dohodli spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavní akcí budou oslavy Světového dne vody 22. 3. v nizozemském Haagu, dalším velkým setkáním vodařů bude „Světový
týden vody“ začátkem září ve Stockholmu a celosvětové setkání
v Budapešti v říjnu.
Někdo může namítnout, proč se zabývat touto globální problematiMěsto Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,

kou, když nás se to přece tolik netýká? Již dnes však existují teorie,
že za 20 let bude Morava na okraji suchého pásma s nedostatkem
vody (je třeba brát s rezervou – stále se jedná pouze o teorii). Lidé
žijící na vesnicích si jistě vzpomenou na dlouhá letní období bez
dešťů, kdy ve svých studních již někteří pocítili nedostatek podzemní vody a lidé z měst si určitě vzpomenou na nepříjemnou situaci, když kvůli poruše na vodovodním potrubí chvíli netekla voda.
A úplně každý již na vlastní kůži (peněžence) pocítil zvyšování cen
vodného a stočného. Každý jednotlivec jistě cítí, jak je voda vysoce
ceněnou komoditou, bez které se v životě nelze obejít. Proto není
radno globální problémy s vodou podceňovat – člověk nikdy neví,
jestli se něco podobného nemůže v budoucnu týkat i jeho.
V našich končinách si můžeme světový den vody připomenout
třeba při dni otevřených dveří, který v sobotu 23. března pořádá
Povodí Odry, státní podnik, v rámci kterého si může veřejnost prohlédnout vodní díla Slezská Harta, Kružberk, Morávka a Žermanice, rybné hospodářství Kružberk a Žermanice a také vodohospodářský dispečink a laboratoře v Ostravě. Prohlídky budou probíhat
v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. (poslední vstup ve 14.30 hod.)
Použité zdroje: www.unwater.org, www.pod.cz
Slavomír Jaššo
odbor životního prostředí

výstavbě RD na Sadové ul. ve Vítkově za základní kupní cenu Kč
350,-/m2 dle přiloženého nákresu.

ZÁMĚRY NA PRODEJE
NEMOVITOSTÍ
- záměr prodat budovu čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojící
na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2
v kat. území Nové Těchanovice za sníženou kupní cenu ve výši
600.000 Kč.

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický,
osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

MĚSTO VÍTKOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR

- záměr prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2 a část
pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře cca 1000
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova, jako pozemky určené k výstavbě RD za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2.
- záměr prodat část pozemku parc. č. 2120 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 2657/31/2011 pozemek parc. č. 2120/2
zahrada o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek k

- na prodej bytové jednotky č. 688/23 na Opavské ul. č. p.
687 a č. p. 688 ve Vítkově o velikosti 1+1, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy výběrem kupujícího
obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely
za minimální základní kupní cenu ve výši 200 000,00 Kč.
- na prodej bytové jednotky č. 642/3 na Husově ul. č. p. 642
ve Vítkově o velikosti 2+1, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy výběrem kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 300 000,00 Kč.
Bližší informace o záměrech naleznete na www.vitkov.info
a na úřední desce Města Vítkova.
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MĚSTO VÍTKOV VZDĚLÁVÁ ÚŘEDNÍKY A ČLENY SAMOSPRÁVY S PODPOROU
EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU – OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
Na stránkách Vítkovského zpravodaje vás pravidelně informujeme o projektu, prostřednictvím kterého vzděláváme úředníky a členy
samosprávy s podporou Evropského sociálního fondu – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt nese název „Komplexní vzdělávání pro Město Vítkov“ a jeho cílem je vytvořit ucelený systém vzdělávání a tím zlepšit kvalitu profesního rozvoje úředníků.
V lednu 2013 proběhlo celkem 5 vzdělávacích akcí: po jednom dni na téma veřejné zakázky, a právo na informace a celkem 3 školicí dny
na téma ochrana osobních údajů. V únoru pak ještě jeden školicí den na téma právo na informace. Na měsíc březen jsou připraveny
další vzdělávací akce na téma veřejné zakázky a oběh účetních dokladů. V dubnu nebo nejpozději v květnu se budou realizovat vzdělávací akce na téma organizační řád a pracovní právo a pracovní řád.
Všechny tyto kurzy přináší svým účastníkům informace, důležité pro jejich každodenní práci a jsou účastníky kladně hodnoceny.
Marcela Dubová
realizační tým projektu

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
NA KASTRACI KOČEK
A KOCOURŮ V ROCE
2013
Město Vítkov v letošním roce opět poskytuje ﬁnanční příspěvky
na kastraci koček a kocourů.
Jedná se o preventivní opatření k regulaci populace toulavých
a opuštěných zvířat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která:
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve městě Vítkově nebo jeho místních částech
(Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr, Zálužné),

- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2013 vykastrovat u veterinárního lékaře.
Výše ﬁnančního příspěvku
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- ﬁnanční příspěvek bude chovateli v poskytnut maximálně pro
5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný ﬁnanční
příspěvek města, bude chovateli poskytnut příspěvek pouze ve
výši ceny za provedený veterinární úkon.
Způsob platby
O ﬁnanční příspěvek může chovatel požádat u Městského úřadu
Vítkov, odboru životního prostředí. Předloží svůj průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za provedenou kastraci kočky nebo
kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí
dohodě na služebně Městské policie Vítkov, telefon 556 312 277.

V DOMOVĚ VÍTKOV HRAJEME
V KOSTKY
Za okny sviští meluzína, padá sníh a pořádně mrzne. Takové odpoledne nejlépe ubíhá při chutném šálku horkého čaje nebo kávy a nějaké zajímavé hře,
např. v kostky. Soutěžili jsme celkem u šesti stolů s pěti hráči. Do hracího
týmu jsme přizvali i členky místního Klubu důchodců, které jsou vždy úžasně
naladěné. Potěšilo nás, že první místo obsadil náš uživatel pan Šober, který
hrál kostky vůbec poprvé.

Domov Vítkov

OZNAMUJE
zahájení vaření obědů
pro veřejnost.

Obědy je možno odebrat do vlastních
jídlonosičů nebo se v době od 12:00 –
13:00 stravovat přímo v jídelně Domova.
Vaříme pondělí - pátek
Cena obědu 55 Kč.
Vaříme chutnou stravu a máme vždy
výběr ze dvou nabídek jídel.
Pro bližší informace prosím kontaktujte p.
Knotkovou na tel. 556 312 060(69), www.
domov-vitkov.cz nebo se přijďte osobně
domluvit, rádi Vás uvidíme.
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Daň z příjmu

ZÁMĚR
- na pronájem nebytových prostor – kiosek s občerstvením
na koupališti ve Vítkově.
Možnost pronájmu od 1. 5. 2013.
Písemné návrhy předložte na odbor služeb do 12.00 hodin dne
2. 4. 2013.
- na pronájem nebytových prostor v budově Vodní 636 ve
Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č.2077/2 v k.ú. Vítkov (původně zde byl optik).
Písemné návrhy předložte na odbor služeb do 10 hodin dne 12.
3. 2013.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis hlavního využití nebytového prostoru - zajištění občerstvení.
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.

14. a 19. března 2013 od 8.00 do 17.00 hodin
budou na Městském úřadě ve Vítkově, přízemí,
místnost č. 113, pracovníci Finančního úřadu
Opava vybírat daňová přiznání za rok 2012.

Nabídka
kalendářů města
Město Vítkov vydalo na rok 2012 stolní kalendáře
s historickými snímky Vítkova a okolí.
Ne všechny se prodaly a v letošním roce již nejsou
aktuální. V současné době jsou kalendáře zdarma
nabízeny prostřednictvím informačního centra.

OZNÁMENÍ

Na Městském úřadu Vítkov, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň,
je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).

Městský úřad Vítkov, oddělení dopravy oznamuje
občanům, že ve čtvrtek 14. března a v pátek 15.
března 2013 bude z technických důvodů uzavřen
registr vozidel. Provoz ostatních agend bude nezměněn.

Připomínáme, že výběr bude prováděn na základě předložených písemných návrhů.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.
Okresní hospodářská komora Opava vyhlašuje
2.ročník soutěže o cenu

MERKUROVA KŘÍDLA
v kategoriích
- Podnikatel regionu
- Živnostník regionu
- Osobnost regionu
Hospodářská komora tímto způsobem vyzdvihuje a veřejně oceňuje osobnosti, které svou činností, způsobem podnikání a prozíravým jednáním napomáhají rozvoji opavského regionu, vytvářejí
pracovní místa a jsou příkladem občanům, ať už jako představitelé

velkých ﬁrem a organizací nebo provozovatelé řádných živností.
Kategorie „podnikatel regionu“ je určena pro podnikatele s více než
50 zaměstnanci, kategorie „živnostník regionu“ pro podnikatele do
50 zaměstnanců. Do kategorie „osobnost regionu“ lze přihlásit výrazného jedince, jehož působení jakýmkoliv způsobem podporuje
podnikatelské prostředí, nebo který má zásluhu na jeho rozvoji.
Přihlášky do soutěže lze zaslat na adresu: OHK Opava, Nádražní
okruh 27, 746 01 Opava nebo na e-mail: ohk@okpb.cz
Přihláška musí obsahovat:
- jméno, adresu, ﬁrmu a kontaktní údaje přihlašované osoby
- stručné zdůvodnění, proč je tato osoba navrhována
- emailový nebo telefonický kontakt na navrhovatele
Uzávěrka přihlášek: 31.3.2013
V roce 2011 cenu získali Anna Kolichová, Břetislav Tůma a Walo
Hinterberger.

Valentýnské počteníčko v místní knihovně ve Vítkově
„Dotek lásky učiní z každého člověka básníka“ (Platon)
Slyšíte-li slovo láska, vybaví se vám hned srdce, květiny, objetí, romantika ..., něco něžného a krásného, trošku i plachého, neboť jistě všichni
znají ten nádherný pocit, o který se bojíte a přejete si, aby trval věčně.
Na toto krásné téma jsme si předčítaly v předvečer svátku svatého Valentýna 14. února ve zdejší knihovně z nejrůznějších knížek.
Sešlost vítkovských dam si valentýnské dostaveníčko dokázala velmi
hezky užít. K dobré pohodě přispělo pohoštění - kávička, čaj a výborný
domácí zákusek. Sladkou tečku pro nás připravila Martinka Šostá, která každou z nás obdarovala milým dárečkem.
Děkujeme za velmi pěkně prožité chvíle.
Iveta Panáčková
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NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSÍLÍ
PRÁVA SPOTŘEBITELŮ
11. února podepsal prezident České republiky novelu Zákona o spotřebitelském úvěru, Nová právní úprava, jež v brzké době nabyde
účinnosti, přináší řadu opatření, jejichž cílem je zlepšit postavení spotřebitelů jako slabší smluvní strany, předcházet jejich předlužení
a eliminovat některé neférové praktiky ﬁrem poskytujících či zprostředkujících úvěry.
Více informací naleznete na www.vitkov.info

CO NOVÉHO V KLOKOČOVĚ?
V říjnu 2012 proběhly nové volby do výboru TJ Sokol Klokočov.
Ve vedení sportovní organizace vystřídal odstupujícího Jaroslava
Unzeitiga nový předseda Petr Hlavna. Po volbách se neprodleně
sešel i výbor, aby naplánoval svou budoucí činnost a byla přijata
nová pravidla pro pronájem a užívání sokolovny, budovy v majetku
Města Vítkova. Byl sestaven plán nezbytných oprav a úprav nemovitosti tak, aby mohla sloužit občanům Klokočova ke sportovnímu
a společenskému životu. Díky městu Vítkov byly provedeny drobné
úpravy, které umožní lepší využívání sokolovny a na kterých se
svépomocí podílejí i sami členové TJ Sokol. Díky těmto počátečním opravám tak mohla začít i realizace plánovaného využití. Co je
však velkým problémem, je celkový stav budovy. Město proto nechalo zpracovat statický posudek, v němž jsou navrženy nezbytné
zásahy, které zajistí stabilitu budovy.
A jak využívají občané sokolovnu a co sám dělá sokol pro klokočovské občany?
Během posledních dvou měsíců v roce 2012 se uskutečnilo mnoho krásných akcí. V sokolovně proběhly gulášové hody, kde jsme
soutěžili o nejlepší guláš. Pořadateli akce byli nájemci restaurace
sokolovny manželé Topiařovi. Potom se začal přibližovat čas adventu a bylo potřeba se na něj připravit. Uspořádali jsme vánoční dílnu, kterou navštívila stovka občanů a dětí. Všichni si mohli
vyrobit svícny, vánoční věnce, mohli se naučit háčkovat vánoční
ozdoby a krásně balit vánoční dárky. Děti si vyrobily vánoční řetěz, který využily na další akci, a to na mikulášské hrátky, kde si
v průběhu her a soutěží nazdobily vánoční stromeček. Samozřejmostí adventního času byly i návštěvy Mikuláše, čerta a anděla
v domech, kde zjišťovali, zda děti byly v předchozím roce hodné.
Mezi vánočními svátky jsme uspořádali první ročník vánočního turnaje o putovní pohár ve stolním tenisu. Zájemců bylo tolik, že jsme
končili až ve večerních hodinách, kdy jsme předali drobné ceny
a vytoužený pohár. Akce se zúčastnili jak děti, tak dospělí. Bohužel
jiné plánované akce nám z důvodu nestálosti počasí nevyšly. Mnoho času jsme věnovali úpravě hřiště za obchodem, kde jsme při-

pravovali zimní kluziště. Počasí nás bohužel opakovaně zrazovalo.
V únoru byl plánován sjezd na čemkoliv z Horky k myslivecké chatě
a soutěž ve stavění sněhuláků. Akce byly připraveny a sníh… roztál. Ale stále je ještě velká šance tyto akce uskutečnit, protože zima
přece nekončí. Zatím poslední akcí byl masopustní pochod vesnicí
a večerní pochování basy spojené s taneční zábavou. Velice nás
těší skutečnost, že tato tradice trvá již osmnáct let a její obliba roste. O tom svědčí letošních 55 masek v průvodu. O posledním únorovém víkendu jsme ještě uspořádali dětský maškarní ples. Jaksi
mimoděk a potichu se během těchto několika posledních měsíců
rozběhlo také několik nových sportovních aktivit - cvičení pro ženy,
stolní tenis, volejbal a box. O všechny tyto činnosti je velký zájem
nejen mezi domácími, ale také mezi přespolními. Závěrem je potřeba poděkovat všem „sokolům“, kteří v rámci svého volného času
a nezištně pořádají tolik akcí a dobrovolně se starají se o chod, pořádek a údržbu sokolovny. Věříme, že i nadále se budou všechny
volnočasové aktivity rozvíjet a obohacovat život v Klokočově.
Šárka Petrtýlová

Zájezd na nejvyšší horu Jeseníků - Praděd
Mezi aktivity ZO SPCCH Vítkov patři i zájezdy. Ten poslední loňský se
uskutečnil 25. září do oblasti Hrubého Jeseníku. Výletníci si prohlédli perlu
severomoravského baroka, a to kapli „V Lipkách“ v Rýmařově, kde se nachází skvostná fresková výzdoba. Fresky jsou dílem olomouckého mistra
Ferdinanda Nabotha a jeho nástupce, janovického rodáka Jana Kryštofa
Handkeho.
Pak pokračovala naše cesta na nejvyšší horu Jeseníků - Praděd.
Účastníci zájezdu se dostali autobusem až k úpatí rozhledny, kde pak výtahem dojeli až k vyhlídkovému ochozu do výšky 1.566 metrů. Odměnou jim
byl krásný výhled do širokého okolí.
Poté jsme pokračovali do lázní Karlova Studánka, kde jsme ochutnali léčebný pramen a nakoupili si lázeňské oplatky.
Pak jsme se vydali do Karlova s jeho muzeem lesního hospodářství.
Našeho zájezdu se zúčastnilo 36 členů, kteří byli maximálně spokojeni
s pestrým programem, který probíhal za krásného počasí a přinesl nám
velmi zajímavé zážitky.
Jan Nahodil
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Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické
Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době jeden z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné a ekonomické řešení
vytápění a ohřev teplé vody. Nyní je nejvhodnější doba k využití
dotace ve výši 40 000 Kč na výměnu stávajících kotlů za nové
nízkoemisní automatické v Moravskoslezském kraji.
Obsluha automatických kotlů spočívá pouze v doplňování paliva
do zásobníku jednou za tři dny a ve vysypání popela.
Zásobníky jsou umístěny převážně mimo kotel, ze kterého je palivo
dopravováno šnekovým podavačem až k hořáku kotle. Automatické kotle jsou řízeny jednotkami, podle kterých přikládají takové
množství paliva, kolik je potřeba.
Automatický kotel má v návodu uveden doporučený druh paliva,
které v něm lze spalovat dle normy ČSN EN 303-5. Vytápění tuhými palivy je minimálně o polovinu levnější než vytápění plynem.
Kotle na tuhá paliva spalující černé, hnědé uhlí a koks, které jsou
provozovány v Moravskoslezském kraji, nejčastěji 1. a 2. emisní
třídy, jsou často již na pokraji své životnosti. Počet těchto starých
a neekologických kotlů je odhadován na 55 000 kusů.

Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší,
ale také i vzhledem dnes již platné legislativě v podobě zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost
pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat
co dva roky. Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady a budou vymáhat eventuální
ﬁnanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje podmínky pro jeho další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotel nahradit novým, který bude zařazen do
3. emisní třídy, nebo může být postižen ﬁnanční pokutou až do
výše 20 000 Kč.
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá
paliva o výkonu od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní
třídy.
Dotace byla vyhlášena 1. 11. 2012 s koncem příjmu žádosti buď
28. 6. 2013, nebo v den vyčerpání počtu 1 000 dotací.

BLÍŽÍ SE TERMÍN PRO
ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ S
TÉMATEM REPORTÁŽ A SPORT
Vážení příznivci fotograﬁe, v loňském roce jsme vyhlásili
termíny společných výstav fotograﬁí s námětem „REPORTÁŽ“
a „SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE“.
Termín pro odevzdání fotograﬁí je 31. března 2013.
Výstava se uskuteční 10. dubna 2013 v 17.30 hodin
v Kulturním domě ve Vítkově.
Více informací naleznete na www.vitkov.info nebo na tel. 556
312 256.

Historie prezidentů
– oprava z minulého čísla
1918 – 1935
1935 – 1938
1938 – 1945
1945 – 1948
1948 – 1953
1953 – 1957

Tomáš Garrigue
Masaryk
Edvard Beneš
Emil Hácha
Edvard Beneš
Klement Gottwald
Antonín Zápotocký

1957 – 1968
1968 – 1975
1975 – 1989
1989 – 2003
2003 – 2013
2013

Antonín Novotný
Ludvík Svoboda
Gustav Husák
Václav Havel
Václav Klaus
Miloš Zeman

V pátek 19.4.2013 se v

OČNÍ AMBULANCI
ve Vítkově neordinuje,
objednaní pacienti volejte na
telefon 556 773 204
nebo 702 026 424
pro nový termín.
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Životní podmínky 2013 - výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2013 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, výběrové šetřeni o životních podmínkách domácnosti
v České republice - EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťováni je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším
cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální
chudoby.
Šetření se uskutečni na území celé České republiky v 10 127 domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetřeni zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem ta-

zatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedeni šetření Životní podmínky 2013
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastněni na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali
na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetřeni Životní podmínky 2013, paní Ing. Eva Kramolišová, tel. 595 131 212,
e-mail: eva.kramolisova@czso.cz.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
20. – 27. 7.
„Kovbojové a indiáni“
Pořádáme již III. ročník tohoto tábora pro děti a mládež od 7 let.
Tábor je vhodný pro úplné nováčky na táboře, pro milovníky koní
a pro všechny děti, které si s námi chtějí užít hezký týden plný
zábavy. Ubytování je na turistické základně v Klokočově, kde děti
mohou vyzkoušet i spaní ve stanu na zahradě. Cena: 2.500 Kč.
10. – 24. 8.
„Cesta kolem světa“
Zveme vás na náš tradiční stanový tábor v Olšovci, který funguje již
několik let a kam se rádi vracíte. Tentokrát naše etapová hra nese
jméno „Cesta kolem světa“ a doufáme, že se k nám připojí i nové
děti, které si s námi užijí 14 krásných dní v přírodě. Tábor je určen
pro děti od 7 let. Cena: 3.500 Kč.
1.8. – 18. 8.
Malý táborník
Nebyli jste ještě na táboře a nemáte žádné zkušenosti? Tento tábor
je určený právě pro vás, ale i pro ostatní táborníky. Budeme poznávat přírodu, učit se tábornickým dovednostem, samostatnosti,
podnikneme výpravy po okolí. Ubytováni budeme v naši turistické
základně v Klokočově, kde si můžeme vyzkoušíme i spaní ve stanech na zahradě. Tábor je určený pro děti ve věku od 7 – 12 let.
Cena: 2 500,- Kč

BAZAR
KOMISNÍ PRODEJ
náměstí Jana Zajíce 1 (Bílá sova),
Vítkov, tel.: 605 284 050

V prodejně i nové zboží. Papírnictví,
hračky, galanterie.
Kontakt:
Jiřina Barabášová
Otevřeno:
Pondělí - Pátek
8.00 - 16.00 hodin

Srpen 2013
Příměstský tábor „S námi se nudit nebudete II.“
Týden plný zážitků a her ve Vítkově a jeho okolí pro děti od 6 – 15
let. Cena: 750 Kč
Podrobnější informace o všech táborech se připravují na našich internetových stránkách www.svc-vitkov.cz nebo je získáte ve SVČ Vítkov.
Nudíte se a nevíte co s volným časem?
Ve Středisku volného času Vítkov máme pro děti a mládež nabídku nových her. Můžete si k nám přijít zahrát a strávit svůj volný čas se s svými kamarády, a to od pondělí do pátku do 18.00
hod. (kromě čtvrtku). Od dubna si u nás můžete v klubovně hrát
do 19.00 hod.
Nabídka her:
Hry na herní konzole Nintento Wii: dvojhra v tenise, kuželky,
golf, bowling, …
Stolní tenis, vzdušný hokej, dáma, šachy, malý kulečník, karetní hry, kostky, ...
Stolní hry: aktivity, monopoly, párty alias, dostihy a sázky,
scrabble,
Víceúčelové hřiště budeme otvírat od 1. 4. 2013.

NOVÝ ZVERIMEX
na náměstí Jana Zajíce 3 ve Vítkově, vchod zezadu
rohového domu - Drogerie Teta
Nabízíme krmiva pro nosnice, králíky, psy, kočky, ptáky,
hlodavce a rybičky.
Zastoupení značek - Royal Canin, Firstmate, Eukanuba,
Chicopee, Akana, Brit, Bosch a další.
Věrnostní karty k nákupu zboží se slevou.
Rozvoz krmiv po Vítkově a okolí zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Pavlína Plavcová

Školst ví
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Gymnázium Vítkov
Zmařené osudy aneb Hanin kufřík
V rámci hodiny dějepisu jsme 8. února navštívili v Městské knihovně Vítkov výstavu „Zmařené osudy“, zaměřenou na život české židovské rodiny v době druhé světové války.
Tato výstava pojednávala především o Haně Brady, která byla
spolu se svým bratrem dva dny po svých jedenáctých narozeninách odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde nakonec
zahynula v plynové komoře. Hanin osud, na rozdíl od mnohých
jiných, nezůstal neznámým díky Fumiko Išioku z Tokijského centra
pro studium holocaustu, která v roce 1998 začala hledat způsob,
jak poučit mladé Japonce o historii vyvražďování Židů v Evropě. V
Osvětimi získala kufřík se jménem Hany Brady a následně začala
pátrat...

Je mi do pláče, kdykoliv čtu knihy nebo sleduji dokumenty a ﬁlmy
s touto tématikou. Nedokážu si představit, že by se něco podobného mělo stát mě, nebo mému bratrovi. Myslím si, že tato výstava
rozhodně na každého musí zapůsobit. Byla velice zajímavá, informativní a samozřejmě i dojemná. Mohli jsme se zamyslet a uvědomit si, že žijeme v naprosto jiné době a měli bychom si vážit lidí
a všeho co dnes máme.
A pro ty, kteří tuto výstavu nestihli navštívit, mám doporučení – určitě si přečtěte knihu od Karen Levine „Hanin kufřík. Příběh dívky,
která se nevrátila.“
Klára Kubicová
kvinta

Ze základní školy v Opavské ulici
Svědectví lidské paměti
Dne 29. 1. a 30. 1. 2013 se žáci devátého a osmého ročníku naší
školy zúčastnili výstavy Pavel Tigrid, instalované v Gymnáziu
Vítkov. Na dvanácti panelech se seznámili s životem a prací spisovatele, novináře a politika Pavla Tigrida, a to jak textovou, tak
i obrazovou formou. Významnou složkou výstavy byl také výklad
o historicko - společenském vývoji 2. poloviny 20. století, doplněný
historií rádia Svobodná Evropa.
Po zhlédnutí dokumentárních materiálů obdržely dvojice žáků pracovní listy a odpovídaly na otázky. Většina odpovědí byla obsažena v obsahu výstavy. Některé otázky byl obtížné, přesto na vyhledávání správných odpovědí žáci intenzivně pracovali. Návštěvu
výstavy zakončila beseda o nedávné minulosti v rámci výuky dějepisu.
Tématika moderních dějin je pro mladé lidi zajímavá a aktuální –
proto každou podobnou akci kvitují s povděkem.

Let the World Come to You – Nechte svět
přijít za Vámi
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do prezentační
soutěže Let the World Come to You. Tuto akci pořádá The 1st International School of Ostrava. Letošní pátý ročník soutěže, která
je celá vedena v anglickém jazyce, je zaměřen na popularizaci tématu Teorie velkého třesku. Téma Let the Big Bang Come to You
je inspirováno populárním americkým sitcomem The Bing Bang
Theory. Úkolem žáků z 12 účastnických škol je připravit co nejo-

riginálnější prezentaci v angličtině, a to na zadané téma z oblasti
vesmíru, vesmírných pojmů a objevů, se vztahem k výše zmíněnému seriálu.
Zástupci The 1st International School of Ostrava navštívili 30.
ledna 2013 naši školu. Studenti Michael Segeťa a Won Jun Lee
předvedli poutavou modelovou prezentaci v angličtině, která žáky
motivovala k vlastní práci. Po prezentaci následoval krátký kvíz,
jehož vítězem se stal Jakub Hanslík. Vysloužil si tak právo vytvořit
tým, který bude naši školu reprezentovat v soutěži přímo na mezinárodní škole v Ostravě 27. 2. 2013. Vítěze soutěže čekají hodnotné ceny.

Recyklohrátky
V roce 2012 získala naše škola titul Ekoškola Moravskoslezského
kraje. Protože jsme nadále věrni koncepci ochrany přírody a popularizaci třídění odpadu, navštívili žáci 5. třídy spolu s paní učitelkou
Prokšovou Mateřskou školu Vítkov, Opavská. Nenásilnou formou
se snažili zasvětit malé kamarády ze školky do problematiky správného třídění odpadů. Nejprve předvedli dětem pohádku O perníkové chaloupce, kterou sami „ekologicky“ upravili, takže Jeníček
a Mařenka neloupali perníček, ale sbírali v lese odpadky a třídili
je. Poté děti házely nasbíraný odpad do tří oddělených popelnic
– Papírožrouta, Plastožrouta a Skložrouta. Setkání pokračovalo
několika hrami ve skupinách, kde děti z MŠ tvořily pod vedením
školáků například obrázky z víček od PET lahví apod. Odměnou
byly omalovánky a příslib, že znovu přijdeme. Těšíme se tedy na
další setkání.
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ZŠ v Komenského ulici informuje
Úspěchy našich žáků
Přijali jsme pozvání účastnit se výtvarné soutěže SPŠ stavební Opava s tématem: „Dům snů“. Jakub Vašut a Daniel Koval se
se svou prací umístili mezi nejlepšími a byli oceněni. Vzhledem
k tomu, že výtvarné komisi se díla velmi líbila, chtějí organizátoři
posunout talent žáků a nadšení pro věc ještě nad rámec výtvarné
soutěže. Připravili pro oceněné žáky „Malování vítězů“ pod odborným vedením výtvarníka Mgr. Ondřeje Kočára. Gratulujeme.
Naši žáci slavili úspěchy i ve vědomostních soutěžích, např. Matěj Jakubec z 8. ročníku obsadil krásné 3. místo v okresním kole
olympiády z německého jazyka.

Škola udržitelného rozvoje I. stupně
Slavnostního předání ocenění Škola udržitelného rozvoje I. stupně
na období 2013 – 2015 se účastnili zástupci naší školy v úterý 19.
února 2013 ve velkém zasedacím sále MŠMT v Praze za účasti
představitelů politického a kulturního života. Titul je kategorizován
do třech stupňů. 1.stupeň (nejvyšší) získá škola s dlouhodobými
zkušenostmi s komplexní realizací environmentální výchovy, kdy
jsou zapojeni téměř všichni pedagogové, na škole působí koordinátor EV (absolvent specializačního studia), je zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV, škola
realizuje programy k EV v průběhu školního roku a zapojuje do
svých aktivit i veřejnost. Postupně se stává centrem vzdělávání
pro udržitelný rozvoj v rámci regionu, kdy spolupracuje se školami
v okolí a podílí se na dalším vzdělávání pedagogů z okolních škol.
Ve třech kategoriích bylo oceněno 40 škol v rámci České republiky.
Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace

JARNÍ AKADEMIE
22. března 2013
v 15,30 hod.
v sále Kulturního domu ve Vítkově
Srdečně Vás zveme.

Zřízení NOVÉ pobočky stavebně inženýrské společnosti

MH Stavební par tner, s.r.o.
na ulici Masarykova 359, ve Fulneku (1NP)

oslovujeme STAVEBNÍKY z Fulneku, Oder, Bílovce, Vítkova, Nového Jičína a okolních obcí
Naše společnost poskytuje komplexní spektrum služeb v oboru zajišťování výstavby a inženýrské činnosti. Provádíme jak řešení
dílčích úkonů, tak komplexní zajištění realizace až po vyhodnocení nákladovosti a úspor stavby, které jsou vyžadovány po přidělení
jakékoliv dotace po dobu 5-ti let.
Zajistíme pro vás novou dotaci na zateplení, výměnu oken, snížení celkové energetické náročnosti budovy a snížení znečištění
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - start v roce 2013!
CÍLOVÁ SKUPINA PRO PŘIDĚLENÍ DOTACE V OBJEMU 28 MLD. KČ JSOU:
Pro rok 2013
komplexní rekonstrukce RD (rodinných domů) a soukromých budov:
- objekty k bydlení - rekonstrukce 55% (stávající RD a bytové domy)
- objekty k bydlení - nová výstavba 15% - (pro rozestavěné RD, bytové domy a nově postavené v roce 2013)
Pro léta 2013-2019
na budovy veřejné služby:
- objekty veřejných služeb - rekonstrukce 24%
- objekty veřejných služeb - nová výstavba 6%
Neváhejte se svými záměry a informujte se bezplatně u nás, a to IHNED!!! Připravené žádosti včas, mají 100% úspěšnost. Schůzku
je možné si sjednat individuálně po telefonické dohodě u Vás doma nebo v naší kanceláři v Ostravě, ve Fulneku nebo Kopřivnici.
Pracujte s profesionály, KTEŘÍ JSOU NA TRHU JIŽ NĚKOLIK LET A MAJÍ VELKÉ ZKUŠENOSTI S VELKÝMI I DROBNÝMI
STAVBAMI, DOZORY NA STAVBÁCH, INŽENÝRSKOU ČINNOSTÍ!
Nepracujte s dodavatelskými společnostmi, kterým jde jen o realizaci, prodej oken a zateplení!!
Kontakt:

www.mhstavebnipartner.cz, www.mhsp.cz,
TELEFON: +420 734 674 662, +420 731 580 599, +420 739 413 946, email: info@mhsp.cz

STRANA 14

Volný čas

BŘEZEN 2013

Nový prostor pro mládež z Vítkova – NZDM TUNNEL!
V září
áří a říj
říjnu 2011 b
byll proveden
d ve vítkovských
ítk
ký h šk
školách
lá h a v tteréé
nu občanským sdružením OPEN HOUSE průzkum zaměřený na
zmapování výskytu drog. Z provedeného průzkumu bylo zřejmé,
že počet děti užívající omamné látky ve Vítkově a jeho místních
částech není vysoký, proto zavedení samostatné služby pro drogově závislé není na Vítkovsku nutné zřizovat. Chybí zde však nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), kde by mohli trávit děti
a mladí lidé volný čas po vyučování i o víkendech Vznikem tohoto zařízení se zabývala v rámci komunitního plánování sociálních
služeb pracovní skupina Rodina, děti a mládež na svém jednání a
doporučila vytvořit zázemí pro spontánní aktivity dětí a mládeže.
Se vznikem nízkoprahového zařízení souhlasila Rada města Vítkova, proto se cesty všech zainteresovaných osob zaměřily na
hledání ﬁnančních možností pro vznik tohoto zařízení. Na jednání
s představiteli Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) jsme byli
informováni, že na vznik nového zařízení je možné čerpat ﬁnanční
dotaci z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci tohoto projektu má MSK zpracovaný individuální projekt na podporu služeb
sociální prevence na léta 2013 -2014 s názvem „Optimalizace sítě
služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ (dále jen IP).
V rámci tohoto IP by z ﬁnančních prostředků MSK byly plně hrazeny provozní a mzdové náklady po dobu prvních dvou let, v dalších
dvou letech je nutné, aby se obec na nákladech podílela ve výši
50% nákladů.
V červnu 2012 byla Zastupitelstvem města Vítkov schválena
Smlouva o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
mezi MSK a Městem Vítkov na období 2013 – 2016 v rámci individuálního projektu „Optimalizace sítě služeb sociální prevence
v Moravskoslezském kraji“. 12. 10. 2012 byla zveřejněna veřejná
zakázka MSK na poskytovatele sociálních služeb a provozování
Nízkoprahového zařízení ve městě Vítkov v období od 1. 3. 2013
do 31. 12. 2016.
Do veřejné zakázky se přihlásilo také Středisko volného času Vítkov (SVČ), příspěvková organizace města, která v tomto viděla
možnost rozšíření své volnočasové činnosti. Veřejnou zakázku
SVČ vyhrálo a v průběhu měsíce března bude NZDM neboli „nízkoprah“ otevírat.
Pro NZDM jsme zvolili speciﬁcký název TUNNEL. Název představuje určitou symboliku průchodu tmavým životním tunelem, na jehož konci může být světlo, naděje, zlepšení.

Kd
d NZDM provozováno?
á ?VK
lt í d
ě ve Vítk
ě na
Kde b
bude
Kulturním
domě
Vítkově
Dělnické ulici, v bývalém Night clubu. Prozatím máme stanoveny
otevírací hodiny pondělí až čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin, ty
se však budou měnit v závislosti na požadavcích a zkušenostech
s klienty ve Vítkově. Do otevření nás čeká ještě spousta práce,
město Vítkov již v loňském roce prostory přidělené nízkoprahu
opravilo dle požadavků Krajské hygienické stanice, musí se však
ještě vymalovat, pořádně uklidit, vybavit prostory zařízením a herními prvky. K činnosti NZDM nám stačí i starší nábytek a zařízení,
proto jsme rádi za možnost převodu opotřebeného majetku z městských organizací.
Pro koho je „nízkoprah“ určen? Nízkoprahový znamená, že nestavíme bariéry pro nikoho a fungujeme pro všechny. Finančně podporovaná skupina pro Vítkov a okolí je ve věkovém rozhraní 15-26
let, neznamená to, že zde nemohou přijít mladší či starší osoby,
avšak při naplnění kapacity klubu budou mít tyto osoby přednost.
Jakým zákonem se NZDM řídí? NZDM je službou sociální prevence podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů. NZDM poskytuje ambulantní, popř. terénní
služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společenskými nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života, umožnit
jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí. Služba může být
poskytována i anonymně. SVČ může tuto službu poskytovat na
základě Rozhodnutí Krajského úřadu MSK o registraci sociálních
služeb dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze
dne 11.10.2012.
Co je cílem NZDM? Tento prostor funguje jako místo k setkávání
s kamarády, k trávení volného času, prostor pro využití a vyzkoušení všech nabízených činností, aktivit a her, kde je možnost uplatnit i
své vlastní nápady. Také jako místo, kam si mohou přijít popovídat
s dospělým o čemkoli (rodina, škola, přátelé), který jim naslouchá,
kde mohou požádat o radu i o pomoc, kde násilí a agrese nemá
místo.
TUNNEL by měl být otevřen v průběhu měsíce března 2013
a všichni budete o otevření informováni. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Šárka Medunová
Hana Klapetková

DÍLNA
TRADIČNÍCH
ŘEMESEL
23. března 2013 od 9.00 do 13.00 hodin
v Kulturním domě ve Vítkově

Velikonoce a minijarmark
- výroba velikonočních dekorací
- pletení pomlázky
- výroba kraslic
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Školst ví

Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Součástí teoretické výuky všech studijních a učebních oborů jsou
i pravidelné návštěvy rozličných kulturních akcí, dále výuku doplňují exkurze i odborné soutěže různých úrovní.
Žáci učebních oborů se tradičně připravují na oborové soutěže regionální i celostátní. Tradičně se mechanici opraváři motorových
vozidel účastní soutěže Automechanik junior, která se v letošním
školním roce bude konat 21. 3. v Jablunkově. Zajímavostí je, že
se vybraní žáci připravovali na cvičném vozidle Hyundai i30, které
získala škola jako dar automobilky v Nošovicích. Vítěz školního

kola David Voldán, žák 3.A, bude reprezentovat školu v soutěži,
která prověřuje teoretické znalosti automechaniků prostřednictvím
testových úloh na počítači i praktické opravy na různých typech
automobilů.
Kadeřnice se dlouhodobě připravovaly na celostátní kadeřnickou
soutěž Kalibr cup 2013, jež proběhla 14. února v Lanškrouně.
Přes nepříznivé počasí a vysoké závěje sněhu zavládlo v místě
konání léto, neboť téma soutěže Dívka pláže vyvolalo zdání krásného letního dne. Mezi 47 soutěžícími se neztratila naše Romana
Vlašánková, žákyně třídy 2. E, která vytvořila modelce Veronice
Vopálecké extravagantní účes inspirovaný slunečními paprsky
a umístila se na krásném jedenáctém místě. Vedení školy tímto
děkuje všem za vzornou a obětavou přípravu a reprezentaci školy
i města Vítkova.
Pivo je typický český nápoj a správně načepovat třetinku nebo půllitr zlatavého moku je umění. Družstvo naších kuchařů-číšníků ve
složení Tereza Bajgarová, Adéla Polcíková a Vendula Illíková se
připravuje na soutěžní klání, jež proběhne v rámci soutěže Zlatovar
Cup Opava 2013 dne 22. 2. 2013. V dřívějších letech se naše škola
umístila v soutěži na předních místech a děvčata chtějí pokračovat
v daném trendu. Kromě praktických dovedností uplatní i teoretické
znalosti o historii, výrobě, skladování, slangu a čepování piva. Držíme palce a na zdraví!

NABÍDKA
- Máte zájem strávit dovolenou v krásném
prostředí údolí Moravice?
- Čeká vás oslava významného životního výročí a
nevíte jak na to?
- Potřebujete uspořádat rodinnou oslavu nebo
naopak uspořádat smuteční rozloučení ?
- Potřebujete vyřešit jednorázové ubytování pro
své známé (svatba, rodinná sešlost)?
OBRAŤTE SE NA NÁS, POMŮŽEME VÁM.
Na základě telefonické domluvy možnost prohlídky
prostorů.
STŘEDNÍ ŠKOLA VÍTKOV-PODHRADÍ, P.O.
www.ssvitkov-podhradi.cz
Kontakt: paní Grosová,
sekretariat@ssvitkov-podhradicz
telefon: 556 300 670, 602 383 220

PRODÁM ZAŘÍZENÉ
POHOSTINSTVÍ
v Čermné u Vítkova
Cena: 1.200.000 Kč
Dohoda možná.
Osobní jednání nutné.
Telefon: 556 300 426
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KALENDÁŘ AKCÍ
7. 3.
17.00 hod.

MASÁŽE DĚTÍ
Relaxační masáže a jejich praktikování
v běžném životě.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

12. 3.
16.30 hod.

„0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0“
Rok 2013 z pohledu numerologie - přednáška
Vstupné 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

23. 3.
9.00 - 13.00 h.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL
Velikonoce a minijarmark
- výroba velikonočních dekorací
- pletení pomlázky
- výroba kraslic
Kulturní dům Vítkov

25. 3.
8.30 - 15.00 h.

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

26. 3.
16.00 hod.

VÝROBA KERAMICKÝCH STOJÁNKŮ NA
TUŽKY
Akce je určena pro rodiče s dětmi a dospělé,
kteří se chtějí seznámit s keramickou hlínou
a vyrobit si něco hezkého.
Cena akce: 30 Kč
Středisko volného času Vítkov

26. 3.
16.30 hod.

NOVÝ ZÉLAND NA KOLE
Cestopisná přednáška.
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

březen

ZÁJEZD DO AQUA CENTRA V BOHUMÍNĚ
Sraz: 9.45 hod. na vlakovém nádraží.
Návrat v 18.00 hod. na vlak. nádraží.
S sebou plavky, ručník, pití, jídlo na celý den
a 10 Kč do šatny. Cena: 200 Kč (v ceně je
cestovné a vstupné)
Přihlášky v SVČ Vítkov do 14. 3. 2013
(tel: 556 300 362, mob: 604 357 609,
e-mail: svc.skurkova@seznam.cz)

VENKOVSKÝ ŽIVOT
Výstava fotograﬁí Barbory Haluškové
V měsíci březnu otevřena každou středu
od 16.00 do 17.00 hod.
Kulturní dům - malá výstavní síň

10. 4.
17.30 hod.

VÝSTAVA REPORTÁŽNÍ A SPORTOVNÍ
FOTOGRAFIE
Kulturní dům Vítkov

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
VE VÍTKOVĚ
Vstupné: 20 Kč, děti a studenti zdarma,
losování o šampus + celostátní soutěž
o hodnotné ceny.
Středisko volného času Vítkov

12. 3.
9.00 – 11. 30 h.

Hry v sokolovně
Sraz od 8.30 hod. S sebou botasky, sportovní
oblečení, svačinu, pití.

13. 3.
9.00 – 11. 30 h.

Lezení na umělé stěně v gymnáziu
Sraz od 8.30 hod. S sebou botasky, sportovní
oblečení, svačinu, pití.

14. 3.
9.00 – 11.30 h.

Hry v sokolovně
Sraz od 8.30 hod. S sebou botasky, sportovní
oblečení, svačinu, pití.

15. 3.
9.00 – 11.30 h.

Autodráha, keramické dopoledne
Sraz od 8.30 hod.
S sebou přezůvky, svačinu, pití.

15. 3.
18.00 hod.

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
V KLOKOČOVĚ
Oslavte s námi odvahu a dobrodružsví.
Expediční kamera je o skutečném životě,
o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích i sportech. Vstupné dobrovolné,
losování o šampus + celostátní soutěž
o hodnotné ceny.
Hospůdka u Topiářů, Klokočov

15. 3.
20.00 hod.

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

16. 3.

16. 3.
16.00 hod.

21. 3.
15.00 hod.
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ZÁVODY V JÍZDĚ AUTÍČEK
NA AUTODRÁZE
Zveme opět všechny kluky, tatínky a dědečky
na závody v jízdě autíček..
Využijte příležitost zajezdit si na autodráze,
která je svou velikostí jediná v našem kraji.
Na vítěze čeká sladká odměna.
Středisko volného času Vítkov

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
700 ks
3 / 2013
4. března 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

Akce SVČ Vítkov o jarních prázdninách
11. 3.
Autodráha, keramické dopoledne
9.00 – 11.30 h. Sraz od 8.30 hod.
S sebou přezůvky, svačinu a pití.

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Rada města Vítkova v měsíci prosinci 2009 schválila nový ceník
pro Vítkovský zpravodaj (k dispozici na www.vitkov.info).
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
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

Uzávěrka příšt ího čísla
je 20. března 2013 v 9: 00 h o d in

