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Předávali jsme Cenu Jana Zajíce
21. února proběhlo již po dvaadvacáté slavnostní udílení Ceny
Jana Zajíce, na kterém se podílelo město Vítkov a Nadační fond
Ceny Jana Zajíce, jehož činnost byla ukončena v loňském roce.
Jako poslední předseda správní rady nadačního fondu Ceny Jana
Zajíce si dovolím malé ohlédnutí.
V roce 1992 byla ve Vítkově založena Nadace Ceny Jana Zajíce,
která byla později přeměněna na nadační fond nesoucí 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 jsme se každoročně obraceli k mladým lidem,
kteří se mimořádně angažovali v nejrůznějších oblastech činnosti
a dosahovali v nich výjimečných výsledků.

Ve II. kategorii získal cenu žák sexty Základní školy a gymnázia ve
Vítkově Vít Mužík. Již od primy patří k nejlepším žákům, po celou
dobu studia má vyznamenání.
Je neméně úspěšný v celé řadě soutěží. Hlavní oblastí jeho zájmu
jsou dějiny.
Má řadu koníčků, mezi nimiž dominuje filatelie, zajímá ho výpočetní
technika, numismatika, rovněž jeho psaní se vyznačuje originalitou
a bohatstvím myšlenek.
V závěru roku 2012 byl Vítek oceněn prestižní cenou Nadačního
fondu Jaroslava Heyrovského za celostátní vítězství v Dějepisné
olympiádě.
V lednu roku 2013 obsadil i přes výraznou konkurenci starších
žáků 4. místo v oblastním kole „Dějepisné soutěže“ pořádané pro
středoškolské studenty Moravskoslezského kraje a letos v této
soutěži zvítězil.
V tomto školním roce už dvakrát obsadil společně se svými týmy
1. místo v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského
kraje a Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí.
Oba ocenění převzali Cenu Jana Zajíce z rukou starosty města
Pavla Smolky. S gratulacemi se připojil místopředseda Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky Jan Bartošek, senátoři
Vladimír Plaček a Libor Michálek, poslanec Petr Kudela, hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a další významní hosté,
rodiče a přátelé oceněných.
Stejně jako v loňském převzali i letos oba ocenění krásné dary
firmy Moser, která před léty věnovala putovní Cenu Jana Zajíce.

Bezprostřední podnět pro vznik nadace, která by cenu udělovala,
dal televizní film Jan, jehož děj se vrátil k událostem počátku roku
1969. Scénáristou filmu je Vladislav Kučík, který byl po celou dobu
trvání fondu jeho čestným ředitelem a pravidelně se zúčastňoval
slavnostního udílení cen.
Za loňský rok byly uděleny ceny v obou kategoriích. V té první, do 15
let, byl oceněn Adam Straka, žák 6. ročníku Masarykovy základní
školy a mateřské školy v Melči. Svou ctižádostivost, cílevědomost
a nezdolnou vůli úročí zejména v oblasti sportu. Skvěle se mu daří
ve fotbalu i florbalu a částečně také v lehké atletice. Největších
úspěchů však dosahuje v motokrosu, kde sklízí úspěchy nejen
v rámci regionálních soutěží, ale také na mezinárodním poli.
Tento sport je Adamovou zálibou již od raného dětství. Už od
svých 6 let za vydatné podpory svých rodičů reprezentuje oblast
Vítkovska v regionálních a národních amatérských závodech
juniorů, a to s motocyklem o obsahu 50 ccm.
Díky své píli a silné vůli dosahuje Adam stabilně výborných
výsledků v národních i mezinárodních motokrosových soutěžích.

Pavel Smolka
starosta města
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V neděli 23. února zemřel pan Zdeněk Krejčíček. Jeho srdce dotlouklo po dlouhé, těžké nemoci.
Dovolte prosím, abychom touto cestou připomněli jeho dlouhodobé působení v zastupitelstvu
města, kde si svým věcným, uvážlivým vystupováním dokázal získat důvěru kolegů i občanů
města.
Řadu let se podílel na činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města, svými zkušenostmi
a zdravým úsudkem přispíval také k dobré práci redakční rady městského zpravodaje.
Svou poctivou prací se nesmazatelně zapsal do historie našeho města, za což mu patří upřímné
poděkování.

Krátce z radnice
Rada města zasedala v měsíci únoru dvakrát. Kromě běžné
agendy projednala a vzala na vědomí zprávy o celoroční činnosti
odborů městského úřadu a městské policie. Schválila poskytnutí
dotace 3 tis. Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, klub Zvoneček Odry. Jako každoročně byl i letos schválen
příspěvek na kastraci koček a kocourů. Na kastraci jedné kočky
500 Kč a kocoura 250 Kč. Vloni bylo na tento účel vyplaceno 13
750 Kč. Rada doporučila podání žádosti na poskytnutí finančních
prostředků na ošetření lipové aleje Radkov – Dubová a údržbu
lokality „Pod Františkovým Dvorem“ z Programu péče
o
krajinu, který vyhlašuje ministerstvo životního prostředí. Schválila
podání žádosti o dotaci z Operačního programu přeshraniční
spolupráce Slovenská republika – Česká republika na realizaci
mikroprojektu „Aby řemesla nezanikla“. Projekt se bude týkat
košíkářství, paličkování, drátování, zdobení kraslic a perníčků,
bude probíhat ve Vítkově a Vrbovém, účastnit by se ho mělo 80
našich občanů a 80 občanů z Vrbového. Projekt bude stát 10.896
EUR a podíl města činí 15%. Dále rada souhlasila s podáním
dvou žádostí SVČ o dotaci. Dotace z Operačního programu
přeshraniční spolupráce SR – ČR, Bílé Karpaty a MAS Opavsko
by pomohly zlepšit vybavenost základny a přispět k rekonstrukci a
modernizaci vnitřních i vnějších prostor. Byla schválena smlouva
mezi městem Vítkov a SBF na dodávku tepla a TUV pro objekty

v majetku města. Cena včetně DPH 15% je stanovena pro rok 2014
na 670 Kč za odběr 1 GJ pro vytápění a 580 Kč pro teplou vodu.
Rada schválila smlouvu na vypracování projektové dokumentace
na akci Energetické úspory autobusové čekárny. Předpokládáme
zateplení objektu a výměnu zdroje tepla. Souhlasila s uzavřením
školní družiny a školního klubu Základní školy a gymnázia
Vítkov v době školních prázdnin, pokud se přihlásí méně jak 10
žáků. Vydala Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., doplnění
bytového pořadníku na 1. pololetí 2014 a mimořádné přidělení bytu.
Vyhlásila záměr na pronájem sokolovny v Klokočově. Závěrem
schválila smlouvu na přeložku elektronických sítí související
s demolicí bytového domu Budišovská 254 a souhlasila s použitím
finančních prostředků na opravu sklepních prostor v Základní škole
a gymnáziu Vítkov. Na jednání rady 11.2., která se konala mimo
plánovaný termín, byl schválen dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na
pronájem městských lesů Technickými službami Vítkov, kterým se
mění výše nájemného, a poskytnutí finančního daru jako součásti
Ceny Jana Zajíce oceněným žákům Vítu Mužíkovi a Adamu
Strakovi. Oceněným přeji mnoho dalších úspěchů.
Zdeněk Hegar
místostarosta města

Městská policie v lednu 2014
Z přestupku proti majetku je podezřelý 36letý muž z Vítkova, který
se 5. ledna v půl páté odpoledne pokusil pronést bez placení přes
pokladnu jedné z provozoven v Opavské ulici cigaretový tabák
v hodnotě 67 Kč. Za pokladní zónou byl zadržen pracovníkem
ochrany prodejny a poté předán strážníkům. Vzhledem k trestní
minulosti muže byla věc postoupena Policii ČR k prověření, zdali
dotyčný nebyl v posledních 3 letech odsouzen či potrestán pro přečin
krádeže. Ve stejné provozovně byly v lednu 2014 zjištěny další dvě
osoby při krádeži zboží. 22. ledna ve dvě hodiny odpoledne se
jednalo o 47letého muže z Vítkova, který se pokusil odcizit několik
kusů zboží v celkové hodnotě 128 Kč a dne 27. ledna v jedenáct
hodin dopoledne 30letého muže z Budišova nad Budišovskou,
který způsobil škodu na majetku zcizením a následným rozbitím
láhve destilátu v ceně 80 Kč. Oba přestupky proti majetku byly po
zdokumentování postoupeny správnímu orgánu.
9. ledna strážníci sdělili podezření ze spáchání přestupků
neoprávněného užívání cizí věci a neoprávněného záboru části
veřejně přístupného pozemku v nádvoří jednoho z nájemních
domů v Husově ulici dvěma mužům z Vítkova ve věku 60 let
a 71 let. Oba muži, i přes upozornění strážníků, neodstranili
nedostatky a nepovolené stavby z pozemku města Vítkova.
Uvedeným podezřením se bude zabývat správní orgán, kam byla
věc postoupena. Mužům v případě uznání viny hrozí sankce až do
výše 50.000 Kč.

Na protialkoholní záchytné stanici v Opavě byl 15. ledna umístěn
63letý muž z Vítkova, kterého strážníci po šesté hodině večerní
přistihli v čekárně na autobusovém nádraží ve Vítkově pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Strážníci muži, který
nebyl schopen samostatné chůze, naměřili 1,99 promile alkoholu
v dechu. Vzhledem ke skutečnosti, že konzumace alkoholu je na
tomto místě zakázána vyhláškou města, bude se muž zodpovídat
z přestupku proti pořádku v územní samosprávě, za který mu
u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 30.000 Kč.
Při běžné dopravní kontrole v Klokočově 31. ledna kolem půl
desáté hodiny večerní, zjistili strážníci při jízdě motorovým
vozidlem pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 38letého
řidiče z Budišova nad Budišovkou. U řidiče byla provedena na
místě orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu.
Jelikož kontrolní měření bylo pozitivní, přičemž mu bylo naměřeno
0,14 a následně 0,15 promile alkoholu v dechu, byl řidič předán
Policii ČR, OO Vítkov k provedení dalších úkonů. Řidiči, který řídil
motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje
nebo jiné návykové látky, hrozí u správního orgánu v případě
uznání viny pokuta v rozmezí 2.500 Kč až 20.000 Kč a zákaz
činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.
Roman Mišáček
MP Vítkov
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Silnice II/462 směrem Větřkovice
a Podhradí
Od pondělí 31. 3. 2014 se připravuje zahájení stavby Silnice
č. II/462 Vítkov-Větřkovice. Svým rozsahem je rozdělena do
8 úseků, začíná v trase od místa křižovatky s místní komunikací
Křivá ve Vítkově a končí před křižovatkou se silnicí do Větřkovic.
Dotkne se dopravním omezením komunikace Opavská, směr
Větřkovice a Podhradí, dále komunikací Zemědělská, Dělnická,
Křivá a U Nemocnice. Investorem je Moravskoslezský kraj
a dodavatel prací společnost SKANSKA a.s. Ostrava. Ukončení
stavby se předpokládá do 30. 6. 2015. Zásadním omezením se
stane úplné uzavření jednotlivých úseků stavby pro veřejnou
silniční dopravu. Povolení uzavírky s určením objízdné trasy
vydává pověřený pracovník Městského úřadu ve Vítkově, odbor
služeb. V době uzavírky bude na staveništi vyznačena trasa
pro přístup k nemovitostem a upraví se příjezd integrovaného
záchranného sboru. Technické služby určí přechodná místa
pro vývoz domovního odpadu a o této změně budou občany
předem informovat. Současně bude upraven příjezd zásobování
k dotčeným provozovnám a umožněno parkování vozidel na všech
veřejně přístupných parkovištích ve městě, zejména u nemocnice
a na Selské ul. ve Vítkově.

Upozorňujeme občany, že na všechny uzavřené úseky budou
navazovat objízdné trasy vyznačené dopravním značením. Hlavní
objízdnou trasou se stává silnice z Vítkova směrem do Fulneku
přes Nové Vrbno do Větřkovic a po již postavené silnici II/462 do
Lesních Albrechtic.
Veškeré informace o uzavírkách včetně grafického znázornění
najdete na www.vitkov.info nebo na www.facebook.com/
mestovitkov

Silnice III/4429 směrem do Klokočova
Z důvodu ořezů stromů za pomoci vysokozdvižné plošiny firmy
OMORIKA Melč se od pondělí 24. února 2014 uzavřela silnice
III/4429 v úseku Vítkov-Klokočov. Toto omezení bude platit pouze
v pracovní dny od 7:30 do 15:30 hod. a nevztahuje se na vozidla
integrovaného záchranného sboru a autobusy TQM holding s.r.o.
Opava. Objízdná trasa je stanovena po silnici směrem do Oder,
přes Klokočůvek do Klokočova. O případném zkrácení termínu
uzavírky budeme veřejnost včas informovat.
Kontaktní osobou pro případné dotazy je p. Jiří Grigier, pracovník
Městského úřadu ve Vítkově.
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Vážení podnikatelé, odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad Městského úřadu Vítkov by vás touto cestou rád upozornil, že
dne 17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona
(zákon č. 455/1991 Sb.), která zavádí novou koncesi na „Prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Účelem této novely je
získat přehled o prodejcích lihu a lihovin v souvislosti s proběhlou
metanolovou aférou. Pro získání této koncese není třeba splnit
žádné kvalifikační předpoklady, ani není třeba mít provozovnu.
Každý podnikatel, který je oprávněn prodávat tyto komodity v rámci
volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona“ nebo v rámci živnosti „Hostinská
činnost“ a hodlá je prodávat i nadále, je povinen ve lhůtě
6 měsíců (tj. do 17. dubna 2014) požádat na kterémkoliv obecním
živnostenském úřadě o koncesi.
Týká se to tedy všech distributorů a prodejců lihu a lihovin, ať již ve
velkoobchodě nebo v maloobchodě, a taktéž provozovatelů barů,
restaurací a dalších podobných zařízení. Přijetí žádosti o koncesi
je bez poplatku.

Rovněž důrazně upozorňujeme, že pokud by někdo prodával líh
a lihoviny i po 17. dubnu 2014 a nevlastnil by uvedenou koncesi,
dopouštěl by se neoprávněného podnikání, za což by mu
samozřejmě hrozil postih v souladu se zákonem!
Definici toho, co se považuje za kvasný líh, konzumní líh a
lihoviny, naleznete na webových stránkách města Vítkova: http://
www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/
informace/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-uradpro-podnikatele/?more=1495#news1495
Všechny potřebné informace k této problematice vám sdělí Bc.
Bronislava Balnarová, referentka odboru správních činností
a obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 301 (2. patro)
Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 4, 749 01 Vítkov,
telefonní kontakt: 556 312 236.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Akční plán města pro rok 2014
Akční plán města je koncepční dokument, který rozpracovává
dlouhodobý Program rozvoje územního obvodu města Vítkova
na léta 2011 – 2014. Tento materiál je jednou ročně aktualizován
podle výsledků uplynulého roku a na základě změn, které ovlivňují
rozvoj města. Akční plán zároveň slouží jako základní dokument
při žádostech o dotační tituly. Plán zpracovává a každoročně
aktualizuje akční skupina, kterou tvoří zastupitelé města, vedoucí
odborů a ředitelé škol.
Na začátku roku se skupina sešla, aby zhodnotila plnění plánu
a připravila aktualizaci pro rok 2014. V loňském roce jsme
dokončili řadu projektů - rekonstruovali jsme a rozšířili dětské
hřiště na sídlišti Selská, oplotili jsme a zateplili budovu SVČ,
vybudovali kompostárnu a nakoupili příslušné technologie, vč.

svozové techniky, vyměnili okna u objektů SVČ a MŠ Klokočov.
Dále byl akční plán doplněn o nové požadavky, např. vybudování
parkovacích míst v Oderské a Budišovské ulici (místo domu č.p.
254 v ul. Budišovská, který by měl být v tomto roce zbourán),
rekonstrukci tribuny, hřiště s umělým povrchem a nohejbalového
hřiště, výstavbu dráhy na minikros či výstavbu sportovní haly.
Tyto a další náměty jsou pouze výhledové a budou samozřejmě
limitovány finančními prostředky. Výsledný akční plán města 2011
– 2014, včetně aktualizací pro tento rok, je zveřejněn na webových
stránkách města. V příštím roce budeme koncipovat akční plán na
další čtyřleté období.
Ingrid Adamusová
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Z činnosti městského úřadu v roce 2013
Činnost odboru sociálních věcí v roce
2013
Odbor sociálních věcí vykonává sociální práci, a to převážně
v přirozeném prostředí klienta 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 spolupracujeme 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 3980 intervencí a pomoc jsme poskytli 789 klientům,
z toho 697 opakovaně. V zimních měsících bylo hlavní náplní
naší práce zajištění oblečení a ubytování pro osoby bez přístřeší.
Během celého roku jsme klientům pomáhali při vyřizování žádostí
o sociální dávky a poskytovali jim odborné poradenství nejen v této
oblasti. Odbor sociálních věcí vydal 104 parkovacích průkazů pro
přepravu osob těžce zdravotně postižených.
Pečovatelská služba byla během minulého roku průběžně
poskytována 81 občanům města Vítkova a jeho místních částí.
Zajišťovala ji Charita Odry, které byl na provoz pečovatelských
služeb v roce 2013 poskytnut příspěvek ve výši 530 000 Kč.
V loňském roce byla na žádost paní Barbory Mikulenkové, která
zajišťovala dlouhodobě chod Klubu důchodců, ukončena vzájemná
spolupráce. Nově se o činnost Klubu důchodců starají pí Alena
Šabatková a pí Helena Šťastná. Na provoz a činnost klubu bylo
poskytnuto 42 166,40 Kč. Prostory azylové ubytovny v Selské ulici
312 byly obývány po dobu celého roku kromě května a června.
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. Slezské diakonii Český Těšín byla poskytnuta
dotace ve výši 5 000 Kč na zabezpečení provozu Poradny rané péče
MATANA. Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti
a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené. Na
prevenci sociálně patologických jevů bylo Středisku volného času
poskytnuto 9 399 Kč na zajištění akcí pro děti. V rámci prevence
patologických jevů proběhly za přispění našeho odboru přednášky
Policie ČR, služby kriminální policie a vyšetřování Opava na
základních školách.
V rámci komunitního plánování sociálních služeb bylo 18. 3.
2013 otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel,
probíhala dobrovolnická činnost a začala ve Vítkově pracovat
sociálně aktivizační služba pro rodiny s vícečetnými problémy. Na
činnost dobrovolníků město přispělo v roce 2013 město částkou
20 000 Kč a na sociálně aktivizační činnost částkou 30 000 Kč.
Na odboru prodáváme slevovou kartu Senior slevenka pro občany
starší 55 let.
Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí řešily v roce 2013 celkem
302 případů, bylo provedeno 461 sociálních šetření. V roce byl
ve 3 případech podán návrh na předběžné opatření, jelikož se
3 děti ocitly v ohrožení života a zdraví. Na odboru bylo v roce
2013 projednáno 15 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 2013 bylo provedeno celkem 89 návštěv dětí, které jsou
svěřeny do péče jiné fyzické osoby, pěstounské péče či mají
ustanoveného poručníka. Na našem správním území máme
celkem 13 pěstounských rodin. Mladiství během loňského
roku spáchali 4 provinění a 22 přestupků, děti mladší 15 let se
v roce 2013 dopustily 19 činů jinak trestných. V roce 2013 byla
provedena přednáška na Základní škole Melč pro žáky 6. tříd
o trestní odpovědnosti mládeže. Pracovnice sociálně-právní
ochrany dětí pravidelně spolupracují se školami, kde je častější
výskyt výchovných problémů, policií a neziskovými organizacemi.
Pracovnice sociálně-právní ochrany 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 bylo zjištěno 6 nezletilých osob,
které požily alkoholické nápoje. Nezletilí byli po provedeném
výslechu předáni zákonným zástupcům a následně s rodinou
spolupracoval kurátor pro mládež.
Hana Klapetková
odbor sociálních věcí

Odbor životního prostředí
Na úseku státní správy myslivosti jsme vydali 7 loveckých lístků
a na úseku státní správy rybářství 57 rybářských lístků.
Na úseku ochrany zvířat proti týrání jsme řešili 16 přestupků
a jeden správní delikt. Přestupky se týkají zejména úniku psů, kdy
jejich majitel, nebo osoba, jíž byli svěřeni, neučinila účinná opatření
proti jejich úniku a psi se dostali na veřejná prostranství. Tím
bývají vystaveni stresovým faktorům, mohou se stát agresivními
a zaútočit na jiné zvíře nebo člověka. Také si mohou sami přivodit
zranění, např. v souvislosti se silniční dopravou. Někteří vlastníci
psů tyto přestupky páchají opakovaně. Našemu správnímu orgánu
nezbývá, než stupňovat sankce za takovéto nezodpovědné jednání
majitelů zvířat, kteří jsou správním orgánem upozorňování, že
jejich jednání je nepřípustné a nebude tolerováno. Tyto přestupky
řeší náš správní orgán na území všech obcí Vítkovska.
Petr Foltis
odbor životního prostředí

Územní plán města Vítkova
O pořízení nového územního plánu Vítkova rozhodlo Zastupitelstvo
města Vítkova již dříve. Bylo projednáno a schváleno zadání
územního plánu, na základě kterého byla vybrána zpracovatelská
firma Urbanistické středisko s.r.o. Po odevzdání čistopisu návrhu
územního plánu v roce 2013 proběhlo projednávání a dle
požadavků byl návrh dále upraven.
V současné době bylo zahájeno veřejné projednávání Návrhu
územního plánu Vítkova, které bylo oznámeno a vyvěšeno veřejnou
vyhláškou. Do dokumentace lze nahlédnout na Městském úřadě
Vítkov, odboru výstavby a územního plánování, nebo na webových
stránkách města Vítkova. Proti návrhu územního plánu mohou
do 7 dnů od veřejného projednávání (koná se 31. 3. 2014) podat
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti námitky; každý může uplatnit své
připomínky.
Na pořízení Územního plánu získalo město Vítkov finanční podporu
z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů EU
v celkové výši 490 160,- Kč. Evropská unie se spolupodílela ve
výši 85% (tj. částkou 416 636,- Kč) z celkových způsobilých výdajů,
a to dotací z Integrovaného operačního programu IOP, který je
financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylých 15%
(tj. částka 73 524,- Kč) bylo uhrazeno ze státního rozpočtu ČR.
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Rok 2013 ve statistice

Údaje na úseku matriky v číslech

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského
úřadu Vítkov vybral několik zajímavých informací souvisejících
s jeho činností a vztahujících se k uplynulému roku 2013.
Přehled o počtu obyvatel dle jednotlivých roků
Obec

Jednotlivé údaje

2011

2012

2013

Uzavření manželství

16

17

15

- z toho církevních

1

2

6

2011

2012

2013

- z toho na jiném vhodném místě

1

1

2

5 031

4 988

5 044

- z toho s cizincem

1

1

1

Jelenice

88

86

86

Osvědčení k církevním sňatkům

1

2

6

Klokočov

504

491

484

Právní způsobilost k sňatku v cizině

1

3

2

Lhotka

71

73

73

N.Těchanovice

74

76

80

Podhradí

68

63

59

Prostřední Dvůr

95

96

100

Zálužné

40

46

46

5 971

5 919

5 972

Vítkov

Celkem obyvatel

Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností v roce
2013

FO

PO

ZFO

ohlašovací

2 689

288

28

3 005

2 920

878

114

7

999

973

187

32

0

219

199

volná

1 624

142

21

1 787

1 748

koncesované

164

40

1

205

159

řemeslné

Údaje na úseku ohlašovny v číslech

z toho vázané
Jednotlivé údaje

2011

2012

2013

Narodilo se dětí

59

64

50

Přihlásilo se občanů

98

110

137

Zemřelo občanů

87

88

72

154

123

143

76

26

28

Odhlásilo se občanů
Zrušeno
občanů

trvalých

pobytů

Celkem
Celkem v roce
2012

Druh živnosti

FO = fyzická osoba; PO = právnická osoba; ZFO = zahraniční
fyzická osoba
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností za rok 2013
V roce 2013 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“:
Žadatel

Objekt

Obnova

Požadovaná
částka

Získaná
částka

Celkové
náklady

Spoluúčast
žadatele
min. 10%

ŘKF
Guntramovice

kostel sv. Jakuba Většího

obnova kostela

77.000 Kč

77.000 Kč

1.210.000 Kč

233.000 Kč

ŘKF Vítkov

kaple sv. Josefa
v Prostředním Dvoře

obnova střechy
kaple – II.
etapa

100.000 Kč

100.000 Kč

117.980 Kč

17.980 Kč

Celkové
náklady:

177.000 Kč

177.000 Kč

1.327.980 Kč

250.980 Kč

(ŘKF = Římskokatolická farnost)
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.
Při realizaci obnov jsme v rámci místních šetření prováděli fotodokumentaci a zápisy průběhu prací. Obě akce byly v roce 2013 úspěšně dokončeny.
Pavlína Dybowiczová
odbor výstavby a ÚP

In fo rmace pro obč any

STRANA 6

BŘEZEN 2014

Od dací dny
d ny v r o
oc
ce
e 2 014
Vážení občané a snoubenci, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vítkov by vás touto cestou rád
informoval o stanovených oddacích dnech pro rok 2014.
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2014
18.01.2014

05.04.2014
12.04.2014
19.04.2014
26.04.2014

12.07.2014
19.07.2014
26.07.2014

04.10.2014
11.10.2014

01.02.2014
15.02.2014
22.02.2014

03.05.2014
10.05.2014
17.05.2014
31.05.2014

02.08.2014
09.08.2014
16.08.2014
23.08.2014
30.08.2014

08.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
29.11.2014

01.03.2014
08.03.2014
15.03.2014
22.03.2014
29.03.2014

07.06.2014
14.06.2014
21.06.2014
28.06.2014

06.09.2014
13.09.2014
20.09.2014
27.09.2014

06.12.2014
13.12.2014

Současně vám sdělujeme, že si můžete sami vybrat svého oddávajícího, a to z následujících osob:

Ing. Pavel Smolka
Zdeněk Hegar
PhDr. Marie Mikulíková
Alena Zemanová
Olga Burianová

- starosta
- místostarosta
- pověřená členka zastupitelstva
- pověřená členka zastupitelstva
- pověřená členka zastupitelstva

Manželství se uzavírají v obřadní síni Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce čp. 7. Pro úplnost pouze dodáváme, že manželství lze uzavřít také na kterémkoli vhodném místě ve správním
obvodu matričního úřadu Vítkov anebo mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě písemné žádosti snoubenců.
Bližší informace najdete na webových stránkách města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/zivotni-situace/spravni-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/
a rovněž vám je sdělí matrikářka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského
úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, telefonní kontakt: 556 312 210.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Příběh Terezky, holčičky s postižením
Terezčina maminka vypráví: „Naše dcera se narodila před pěti lety. Bylo to moc hodné miminko, ani ve snu by nás nenapadlo, že může
být něco v nepořádku. Asi v 9. měsíci věku nás začalo znepokojovat, že nedělá žádné pokroky.“ Neurolog Terezku vyšetřil a začali
jsme s rehabilitací. Jenže vývoj stále nešel dopředu tak, jak by měl. Následovala série vyšetření v nemocnici v Ostravě. „Bohužel
dosud neznáme přesné označení postižení a příčinu opožděného vývoje
naší dcery. Stále rehabilitujeme, k Vojtově metodě jsme přidali Bobatha,
hipoterapii, hydroterapii, tejpování a snažíme se, aby její vývoj šel stále
kupředu.“ Proto také Terezka nastoupila ve třech letech do speciální školky.
„Díky školce jsme se dozvěděli i o rané péči. Nejdříve jsem si ani nemyslela,
že bychom službu mohli potřebovat. Nedokázala jsem si představit, s čím
by nám mohla pomoci. Myslela jsem si, že vše, co potřebuji znát či zařídit,
zvládnu sama.“ Maminka přesto do Poradny rané péče MATANA zavolala
a sjednala si s paní vedoucí schůzku.
„Bylo to velmi příjemné popovídání a i naše dcera se s poradkyní rychle
spřátelila. Služba rané péče mě velmi mile překvapila, konečně jsem měla
možnost zjistit, v čem všem mi mohou pomoci. Jako velikou pomoc, kterou
využívá naše rodina, bych uvedla zejména půjčování pomůcek pro Terezku,
ať už se jedná o hračky či rehabilitační pomůcky, dále získávání kontaktů
na různé organizace, získávání informací o různých akcích, které pořádá
raná péče, besedách, možnost účastnit se příměstských dětských táborů,
z čehož jsme byli nadšeni a těšíme se na další tábor! A hlavně popovídání si
s pracovnicí rané péče o každodenních starostech i radostech naší rodiny,
která má postižené dítě. Často se nesetkáváme s tak hezkým přístupem
a empatií. A další skvělá věc na rané péči je ta, že poradkyně jezdí k nám
domů.“
Poradkyně rodiny, Svatava Olejková, také vyzdvihuje důležitost práce
s rodinou v domácím prostředí: „Terezka je ve svém, spokojená
a spolupracující.“ Pracovnice Poradny rané péče MATANA dojíždí do rodin,
které mají dítě s odlišným či opožděným vývojem, s postižením, s autismem.
Děti jsou ve věku od narození do sedmi let. Svatava Olejková dodává:
„Přestože MATANA sídlí v Krnově, vyjíždíme za rodinami na území poloviny
Moravskoslezského kraje a na Jesenicko. Pokud máte doma děťátko
s odlišným vývojem a hledáte informace, podporu, rady, můžete se na nás
obrátit. Raná péče je zcela zdarma.“
Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie – www.slezskadiakonie.cz,
ranapecematana.webnode.cz, tel. 731 191 868, ranapece@sdk.cz.
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Světový den vody se každoročně po celém světě slaví 22. března.
Krátké připomenutí tohoto významného dne a zamyšlení „nad
vodou“ si již po několik let lze přečíst i na stránkách VZ v jeho
březnovém vydání. Nejinak je tomu i tentokrát. Hlavním mottem
letošního Světového dne vody je „Voda a energie“.
Voda a energie jsou úzce propojeny a jsou na sobě vzájemně
závislé. Výroba a přenos energie vyžaduje využití vodních zdrojů,
zejména pro vodní a jaderné, ale i tepelné elektrárny. Naopak
okolo 8% celkové světové produkce energie se využívá k čerpání,
úpravě a rozvodu vody jejím různým uživatelům.
V roce 2014 OSN v úzké spolupráci s členskými zeměmi a dalšími
organizacemi zaměří svou pozornost na propojení vody a výroby
energie. Zvláště pak na nerovnoměrnosti distribuce vody a přístupu
k ní především z pohledu miliardy lidí, která žije ve slumech
a venkovských oblastech bez rozvodů elektrické energie, která
dosud nemá přístup k bezpečným zdrojům pitné vody, odpovídajícím
hygienickým podmínkám, která přežívá bez dostatečných zdrojů
potravin a energií. Světový den vody 2014 se zaměřuje na podporu
vytváření politických nástrojů, projektů a aktivit propojujících různé

sektory, které povedou k energetické bezpečnosti a udržitelnému
užívání vodních zdrojů v rámci udržitelné ekonomiky.
Pár zajímavých údajů o provázanosti vody a energie:
- Vodní energie je největším obnovitelným zdrojem energie a je
předpoklad, že její podíl na celkové světové produkci energie bude
do konce roku 2035 činit 16 %.
- Vodní energie se na celkové výrobě elektřiny v ČR podílí 3 %,
v rámci obnovitelných zdrojů se jedná o 54 %.
- Příklady využití vodní energie v našem regionu: VN Kružberk
má instalovány 2 turbíny o výkonu 100 kW, na tlakovém přivaděči
Kružberk – Podhradí je instalována elektrárna s výkonem 7 MW,
VN Slezská Harta má instalovány turbíny o výkonu 0,39 MW a 2,75
MW. Vodní elektrárnou s největším instalovaným výkonem v ČR je
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně s výkonem 650 MW.
- Zhruba 75 % všech odběrů vody pro průmysl je užito pro výrobu
energie. Podobný trend i v České republice dokládá přiložená
tabulka.

Srovnání odběru povrchové vody dle různých odvětví v ČR ke konci roku 2012

- Vodní doprava je z hlediska úspory energie jednou z nejúčinnějších. Vnitrozemská lodní doprava je více než 3 x účinnější než silniční
doprava a až o 40 % účinnější než železniční doprava.
- Ve Stockholmu se jako palivo pro autobusy veřejné dopravy, vozy pro svoz odpadů a taxi užívá bioplyn vyrobený na čistírně odpadních
vod při čištění odpadních vod (Švédové jsou v těchto věcech očividně trochu dále než zbytek světa…).
- Větrná energie je jedním z nejudržitelnějších obnovitelných zdrojů energie a to zejména z důvodu nízké spotřeby vody a produkce
skleníkových plynů.
Použité zdroje: www.unwater.org, Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2012
Slavomír Jaššo
odbor životního prostředí

AUDIOKNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VE VÍTKOVĚ
V naší knihovně nabízíme čtenářům kromě knih z našeho vlastního fondu také tzv. Meziknihovní výpůjční službu. Díky spolupráci mezi
knihovnami dokážeme pro zájemce zajistit i dokumenty, které nemáme u nás k dispozici. Tato služba je velmi žádaná převážně studenty
středních a vysokých škol, ale je zpoplatněna dle ceníku Knihovního řádu.
V současnosti jsme rozšířili naši spolupráci s Knihovnou města Ostravy – přesněji s jejím zvukovým oddělením, které nabízí zájemcům,
kterým už neslouží zrak, audioknihy - tedy knihy profesionálně namluvené, ve formátu MP3. Fond zvukové knihovny je jedním z největších
v republice a půjčování je zcela zdarma, neplatí se ani poštovné. Knihovna tedy nabízí možnost zrakově postiženým zajistit přísun
audioknih až do domu – a to v žánru, který si klient přeje.
Máte-li ve svém okolí člověka s vážnou vadou zraku, který si již nemůže sám číst a přesto by si rád poslechnul knihy namluvené,
neváhejte nás kontaktovat. I takto znevýhodněným lidem dokážeme touto cestou zpříjemnit chvíle odpočinku, či zajistit zajímavý a pestrý
přísun informací.

In fo rmace pro obč any

STRANA 8

BŘEZEN 2014

Svoz objemového odpadu z domácností – duben 2014
Přistavena
12.00 hod. – 14.00 hod.

Odvezena
(v ranních hodinách)

Místo

4. 4. 2014

7. 4. 2014

Klokočov - Františkův Dvůr
Klokočov - u p. Urbánka
Prostřední Dvůr - u pumpy + Veselka

7. 4. 2014

8. 4. 2014

Hostinec U Berana
Fučíkova ul. – obchod - parkoviště
Fučíkova ul. – pohostinství Váňa

8. 4. 2014

9. 4. 2014

9. 4. 2014
10. 4. 2014

11. 4. 2014

14. 4. 2014

10. 4. 2014

11. 4. 2014

14. 4. 2014

15. 4. 2014

15. 4. 2014

16. 4. 2014

16. 4. 2014

17. 4. 2014

17. 4. 2014

18. 4. 2014

22. 4. 2014

23. 4. 2014

23. 4. 2014

24. 4. 2014

24. 4. 2014

25. 4. 2014

25. 4. 2014

28. 4. 2014

Křivá ul. – naproti p. Zubíkovi
Těchanovická 889 – bytovka
Wolkerova ul. – Česká pošta, s. p.
Lesní ul. – u První Vítkovské, a. s.
Komenského ul. – kotelna u rybníka
Bezručova ul. – u parčíku
Wolkerova ul. – kotelna
Hřbitovní ul. – pod garážemi
Opavská ul. - naproti bazaru
Nové Těchanovice – autobusová zastávka
Podhradí – u obchodu + Nýtek
Podhradí – parkoviště u Slezského hotelu
Boženy Němcové
Budišovská ul. – autobusová zastávka
Budišovská ul. – sídliště (u kontejnerů)
Těchanovická ul. – u p. Bláhy
Bývalá obřadní síň – parkoviště
Úřad práce – parkoviště
Švermova ul. – bytovky Vakusu
Nádraží ČD
Selská ul. – u firmy Rigó
Skřivánčí pole – SVČ Vítkov
Oderská ul. – u p. Janíka
Oderská ul. – servis p. Šromota
SBF parkoviště pro Opavská 16,17,18
Zahradní ul.
Skřivánčí pole – p. Gazdík
Garáž – p. Folovský
Nemocnice – parkoviště
Stará farma - váha
Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou
Klokočov – u LDN
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u požární zbrojnice

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkova
26. 4. 2014 proběhne v místních částech města Vítkova mobilní sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané místních částí města
Vítkova dle § 17 odst. 3 z. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění
mají možnost na čelo sběrného vozidla odevzdat vyjmenované složky
komunálního odpadu: rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky,
ledničky, chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev,
staré léky, baterie a akumulátory, televizory.

08.00 – 08.30 hod. Zálužné, autobusová zastávka
08.45 – 09.15 hod. Nové Těchanovice, autobusová zastávka
09.30 – 10.00 hod. Lhotka, hasičská zbrojnice

Harmonogram svozu:
08.00 – 08.30 hod. Klokočov, u hřbitova
08.45 – 09.15 hod. Klokočov, LDN léčebna
09.30 – 10.00 hod. Klokočov, zastávka, has.zbrojnice
10.15 – 10.45 hod. Klokočov, Františkův Dvůr

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době
pouze vyjmenované složky komunálního odpadu! Občané samotného
města Vítkova mohou odevzdat nebezpečné složky komunálního odpadu
každou první sobotu v měsíci v době od 8.00 – 11.00 hod. do sběrného
dvora v Dělnické ulici č. 705 ve Vítkově.

08.00 – 08.30 hod. Jelenice – náves
08.45 – 09.15 hod. Prostředí Dvůr – kulturní dům
09.30 – 10.00 hod Podhradí – parkoviště obchod

Zpracovala: Marie Králová, TS Vítkov
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Oddíl vodní turistiky TJ Vítkov v roce 2013
V roce 2013 měl oddíl 33 členů, z nichž mnozí byli členy i jiných
oddílů TJ Vítkov.
Je již tradicí, že naše jarní vodácká aktivita začíná v březnu na řece
Odře, a to od soutoku s Budišovkou do Jakubčovic nad Odrou.
Splavovaný úsek je závislý na jarním tání sněhu a obecně platí,
že čím více vody v řece teče, tím je náročnější. Je to nádherný
úsek a zvláště jeho horní část teče místy, kde i zkušení vodáci
mají za vyššího stavu málo času na sledování okolí této řeky. Proto
kolem ní jezdíme v zimě na běžkách, či v létě na kole, abychom si
v poklidu užili krás, které v těchto místech příroda vytvořila.
Dlouhá léta se také zúčastňujeme pravidelných akcí na řece
Moravici. Jako hrdé „domácí“ vodáky nás těší zájem vodáků z celé
naší republiky, Slovenska, či Polska o splutí jedné z nejkrásnějších
řek naší země. S narůstajícím počtem návštěvníků se však více
a více projevují i stinné stránky těchto akcí. Na řece je mnohdy tolik
lodí, že některými exponovanými úseky lze proplout velmi obtížně.
Nezodpovědnost, lehkovážnost a bezohlednost rádoby vodáků
ve vypůjčených lodích a raftech, mnohdy posílených vypitím
značného množství alkoholu, začíná převažovat nad nepsanými

pravidly, která mezi opravdovými vodáky dlouhá léta platí. Mimo
jiné tento stav dokumentuje i množství odpadků na březích, ale
i v samotném korytě této řeky.
V roce 2013 jsme se na naši pravidelnou týdenní akci vydali na
řeku Oravu. Správce toku – Povodí Oravy – mi po písemné žádosti
vyšel vstříc a celý týden nám z Oravské přehrady vypouštěli
dostatek vody, abychom tuto krásnou slovenskou řeku, sevřenou
mezi Malou Fatrou a Oravskou Magurou, mohli splout od obce
Tvrdošín až do soutoku Oravy s Váhem u obce Kralovany. Počasí
nám v této drsné krajině přálo, a tak jsme se každý večer sesedli
u ohně a za doprovodu kytar zpívali naše oblíbené písně a při
odjezdu mohli opět jednohlasně konstatovat: „ A zase bylo pěkně,
… pěkně!“
Každoroční “Pochování pádla“ bylo již pravidelnou tečkou za
uplynulou sezónou.
Miroslav Snášel
vedoucí oddílu vodní turistiky TJ Vítkov

BUDOUCNOST FOTBALU
Seminář pro fotbalové trenéry mládeže
24. ledna proběhl v Jeseníku n/O seminář pořádaný Unií českých
fotbalových trenérů pod vedením významných trenérských
osobností pánů Wernera Ličky a Josefa Csaplára, který byl
zaměřený na problematiku trénování mládeže. Praktické
a podnětné ukázky z tréninkového procesu předváděli žáci ŠSK
Bílovec, ale nejsilnějším zážitkem byla přednáška p. Csaplára na
téma Psychologie a motivace v kopané. Stručně: za rozhodující
faktor považujeme u mládeže umístění v tabulce, ztrácí se
individuální přístup k hráči. Zapomínáme na mentalitu hráčů. Jak
se pozná velký hráč - miluje fotbal nebo miluje být fotbalistou, chci
trénovat 7x týdně nebo mít hned peníze hvězd?
Shrnuto do jedné věty: výchova hráče je horizont, ke kterému vede
cesta krok za krokem a my chceme dojít k cíli nebo ještě dál za
horizont. Není to jednoduchá volba, obzvláště když se i v civilním
životě potkáváme s takovými, kteří nehledí na charakter a chtějí
všechno hned, nezajímají se o to, co bude za 5, 10 či 15 let.

BESEDA S TRENÉREM REPREZENTACE ČR
1. února proběhla v prostorách Slezské univerzity v Opavě beseda
s českým reprezentačním trenérem Pavlem Vrbou. Opět stručně:
byli jsme v první desítce žebříčku FIFA, teď jsme ve čtvrté.
Abychom se dostali výše, musíme hrát útočný fotbal (viz Plzeň,
p. Vrba ji trénoval 5 let). Útočný fotbal - mám míč, dám gól, nemám
míč, musím jej získat. Převedeno opět do života: čekat na chyby
a slabost druhých možná přináší neprohru, ale pokud chceme
vyhrávat dlouhodobě, musíme hrát aktivně a být lepší než soupeř,
nečekat takříkajíc za bukem.
To je jen několik postřehů od trenérských megastar.
Josef Jakubec
B UEFA licence
trenér SVČ Vítkov

Mladí hasiči z Vítkova zvítězili v uzlování
25. ledna se konal 3. ročník závodů ve vázání hasičských uzlů. Akce pořádáná SDH Vítkov proběhla ve velké tělocvičně gymnázia ve
Vítkově, za účasti šesti SDH. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků – družstva i jednotlivci. K závodům nastoupilo devět
pětičlenných družstev, která měla v co nejkratším čase uvázat pět uzlů. Za SDH Vítkov nastoupila v kategorii starších žáků hned dvě
družstva – Vítkov I a Vítkov II. Ve vypjatém souboji byli naši mladí hasiči velmi úspěšní a obě družstva měla naprosto stejný výsledný
čas. Proběhlo rozhodující soutěžní kolo o první a druhé místo.
Družstvo Vítkov II získalo druhé místo a družstvo Vítkov I
zvítězilo! V kategorii mladších žáků obsadili naši mladí hasiči
druhé místo.
Ve druhé části závodů soutěžili jednotlivci. Za jednotlivce
v kategorii starších žáků úspěšně zabodoval Ladislav Šustek,
který získal druhé místo. Největší úspěch slavil Adam Bryndáč,
který zvítězil!
Na závěr se konala soutěž vedoucích kolektivů, kteří soutěžili
v zásahovém oděvu a jeden z uzlů museli uvázat poslepu.
V této soutěži vybojovala Martina Krejčí za vítkovské mladé
hasiče druhé místo.
Ceny do soutěže věnovala společnost Štěpán Hutník s.r.o.
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za spolupráci.
Martina Krejčí
starosta SDH Vítkov
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Volný č as

Vlasta Redl a přátelé
Arnošt Frauenberg a Monty

Zpěváka, muzikanta a dnes již také úspěšného spisovatele
Vlastu Redla netřeba dlouze představovat.
Ve Vítkově jste ho měli možnost slyšet již několikrát. Jeho
hosté však budou mít na vítkovských prknech svou premiéru.
Jako písničkář se Arnošt Frauenberg pohybuje na české
folkové scéně již téměř dvacet let.
Jeho koncerty jsou nabité nejen vtipem a humorem, ale
také dojetím. Jeho písničky jsou postavené na melodickém
nápadu a silném příběhu.
Druhým hostem Vlasty Redla ve Vítkově bude Monty (Jiří
Motyčák), rodák z nedalekého Bílovce, který již druhým rokem
koncertuje s Vlastou Redlem, byl hostem na dvou koncertech
Tomáše Kluse a celé loňské léto a podzim koncertoval
převážně s Milanem Šánou.
Těšíme se na všechny příznivce Vlasty Redla 18. března
v 19.00 hod. v Kulturním domě ve Vítkově.

BŘEZEN 2014

POZOR!!! VYNIKAJÍCÍ
KOMEDIE „KŠANDA“
Skvělá komedie známého komika Jaroslava Sypala ze současnosti,
nabitá humorem – v podání předních herců pražských divadel.
„Vzestup a pád malého českého človíčka rozesměje každého“.
Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa, Miluše Bittnerová, Tereza
Šefrnová, Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Miroslav Šimůnek/
Petr Jančařík a Milan Pitkin.

Neděle 23. března 2014 v 19.00 hodin
v kulturním domě ve Vítkově.
Vstupné: 200 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru MěÚ
Vítkov

Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov nebo půl
hodiny před začátkem představení na místě.

Podnikání a pracovní příležitosti v Evropské unii
V rámci programu Evropa pro občany jsme ve spolupráci s partnerskými městy připravili společný česko-slovensko- polský projekt
zaměřený na možnosti podnikání a pracovních příležitostí v Evropské unii. Jedinečná možnost pro výměnu zkušeností z nejrůznějších
oborů a odvětví.
Z témat vybíráme alespoň některá:
Podnikání v rámci EU v oblasti zemědělské výroby; Podnikání v oblasti cestovního ruchu, vnitrostátní i mezinárodní dopravy;
Odpadové hospodářství.
Podrobný program všech tří dnů najdete na webových stránkách města.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Zajímavost i
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Sklady a budova hospodářského družstva Vítkov
na fotografii z roku 1930
Charakteristickou budovu v sousedství vlakového
nádraží obyvatelé města dobře znají.
Zemědělsko-hospodářské
družstvo
zahájilo
v budově a skladech svou úspěšnou činnost již
v roce 1928. Ze záznamu městské Ullrichovy kroniky
se mimo jiné dovídáme, že dříve, před rokem 1917,
přechovávali zemědělci dle potřeby zásoby obilí
v pronajatých skladech. Poptávka po úložných
prostorách stále rostla a donutila hospodáře situaci
řešit. Z toho důvodu se domluvili a v roce 1923 bylo
úředně založeno hospodářské družstvo. Členové
družstva po předcházejících úvahách, plánech
a financování zahájili v roce 1927 stavební práce.
O rok později byl zahájen provoz. Stavba byla
nejmodernější účelově vybavenou stavbou tohoto
druhu nejen ve městě a okrese, ale i v ČSR.
Skladovací prostory byly připraveny pojmout 70 až
80 vagonů obilí. Správní budova, sklady a vlakové
zázemí měly všechny přednosti, aby sloužily
převážně zemědělsky zaměřené části občanů
úspěšně a nepřetržitě více než 80 let.
Alžběta Kubišová
Zdroj: Troppauer Heimat Chronik, leden 2014

V únoru ve Vítkově mrzlo
Zima roku 1928/1929 byla opravdu krutá. Pořádná zima přišla do Vítkova
už v prosinci a v únoru mrzlo, jen praštělo. Teploty klesaly toho roku skutečně hluboko pod bod mrazu. Oteplilo se až koncem měsíce.
Den

únor 1929 únor 2014

Den

únor 1929 únor 2014

1.

-24°C

0,3°C

14.

-25°C

-2,7°C

2.

-30°C

0,5°C

15.

-19°C

-2,9°C

3.

-30°C

-0,9°C

16.

-12°C

2,3°C

4.

-28°C

-0,5°C

17.

-13°C

0,1°C

5.

-21°C

-1,4°C

18.

-22°C

-1,7°C

6.

-18°C

0,3°C

19.

-19°C

3,6°C

7.

-28°C

0,1°C

20.

-22°C

1,0°C

8.

-25°C

1,4°C

21.

-32°C

0,4°C

9.

- 32°C

1,5°C

22.

-18°C

3,2°C

10.

- 40°C

0,0°C

23.

-14°C

-0,9°C

11.

-42°C

0,3°C

24.

-9°C

-2,3°C

12.

-32°C

-3,0°C

25.

-5°C

-2,4°C

13.

-32°C

-8,0°C

V současné době se celý areál nachází ve velmi
neutěšeném stavu. Ve správní budově přespávají
různá individua a velice často se po objektu pohybují
sběrači kovů a dřeva. Podle výpisu z katastru je
areál majetkem společnosti Vítkovská Obchodní
s.r.o. Ta je však od konce loňského roku v konkurzu
a byl ustaven insolvenční správce. V lednu jsem
s ním osobně jednal, abych se dozvěděl, co se bude
s těmito nemovitostmi dít dále. Bylo mi sděleno, že
má za úkol najít kupce, aby mohl alespoň částečně
uspokojit věřitele. Nemá však žádné prostředky na
zabezpečení či ochranu areálu. Je tedy otázkou
kdy se podaří najít nového majitele, který se bude
o areál řádně starat. Naše město nemůže investovat
peníze do cizího majetku. Pouze prostřednictvím
naší městské policie se budeme snažit více dohlížet
na situaci u nádraží.
Pavel Smolka

Výstava

LIDÉ VÍTKOVSKA
putuje po
Moravskoslezském
kraji

Výstavu Lidé Vítkovska můžete vidět od
5. března v Hlučíně, od 5. května v Bohumíně a
na podzim se přesune do Karviné.
Stejnojmennou knihu se všemi padesáti
fotografiemi Jindřicha Štreita, které jsou zařazeny
do výstavy, si můžete zakoupit ve vítkovském
informačním centru.
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Základní škola a gymnázium Vítkov
VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE
DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE

Už osmým rokem připravuje Mendelovo gymnázium a Slezské
gymnázium ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě
„Dějepisnou soutěž“ pro studenty středních škol Moravskoslezského
kraje.
Toto krajské klání mívá vždy dvě části. V první studenti
v průběhu hodiny píší znalostní test a po jeho vyhodnocení osm
nejúspěšnějších předstupuje před odbornou komisi, složenou
z doktorandů univerzity, kde dochází k ústnímu zkoušení.
Letošní téma soutěže bylo náročné - „Společnost v pohybu aneb
Raně novověké revoluce v Evropě a Zámoří a osobnost George
Washingtona“.
Naši školu 24. ledna 2014 v budově Slezské univerzity v Opavě
reprezentovali dva žáci třídy sexty (vítězové školního kola) - Lenka
Bílková a Vít Mužík. Před osmou hodinou už netrpělivě postávali
na chodbě před učebnou, v níž od čtvrt na deset do půl jedenácté
absolvovali písemný test. V následujících devadesáti minutách,
kdy organizátoři soutěže opravovali testy soutěžících, byl pro
všechny účastníky připraven mimosoutěžní program - v letošním
roce navštívili Obecní dům v Opavě, kde mohli shlédnout výstavu
„Opavské hradby“, která mapuje vývoj opavského opevnění od jeho
stavebních počátků až po demolici a nahrazení pásem městských
parků.
V půl jedné následovalo vyhlášení výsledků, které pro nás bylo
velmi dramatické. Organizátoři vyhlašovali výsledky od osmého
postupujícího místa. Neustále tak klesala šance na účast v ústním
kole a na vítězství, ale nakonec jsme se dočkali. Na prvním místě
skončil Vít Mužík, který tak postoupil do ústního kola. To probíhalo
od jedné hodiny do půl čtvrté. I v něm měl znalostní převahu,
a proto byl oceněn v letošním ročníku Dějepisné soutěže celkovým
prvním místem.

Oběma účastníkům děkujeme za reprezentaci školy a vítězi
blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

PROJEKT EDISON

Ve dnech 10.-14.2.2014 probíhal na naší škole projekt Edison
(název je zkratkou anglických slov pro vzdělání, motivaci,
internacionalismus, studenty, příležitost a síť).
Šest vysokoškolských studentů z Brazílie, Bulharska, Chile, Ruska,
Turecka a Velké Británie představilo žákům (od 4. třídy po oktávu)
svoji zemi. Kromě prezentací naučili naše žáky i své národní
tance a uvařili pro ně svoje typická jídla. Oblíbenou částí byl vždy
rodný jazyk – lektoři a žáci se vzájemně učili základní a někdy
i zapeklitější výrazy a fráze, což často vyvolávalo smích na obou
stranách. Během prezentací byl i dostatečný prostor na otázky, což
po překonání prvního ostychu žáci rádi využívali.
Cíl projektu – prostřednictvím osobního poznání překonat
předsudky vůči cizincům a procvičit si angličtinu – byl splněn,
navíc projekt díky reálné komunikaci namotivoval žáky, aby se dál
zdokonalovali v jazycích.

ŠIKULOVÉ

12. února přijela Česká televize natáčet do naší školy pořad pro
děti Šikulové. Natáčení se zúčastnilo 23 žáků I. stupně, kteří
společně s hlavními moderátory Ivem a Janou tvořili papírové
misky, foto transfer pomocí akrylátu, závodní dráhu pro autíčka
z polyuretanových trubic. Naše děti nakonec moderátory učily
vytvářet znak města pomocí igelitových čtverečků. Natáčení bylo
velmi náročné a trvalo celý den. Dětem se dařilo a na výsledek
jejich snažení se můžeme podívat v televizi (přesný termín vysílání
pořadu včas oznámíme).
KK

SNĚHULÁCI PRO AFRIKU

Africké děti si ve své zemi nikdy sněhuláky nepostaví. Některé z nich
se ale ani nedostanou do školy. Na první informaci nic nezměníme,
tu druhou však můžeme společně ovlivnit. A tak se pracovníci
neziskové organizace Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem,
Ostrava - Hrabůvka rozhodli v lednu vyhlásit celorepublikovou
akci pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Sněhuláci pro Afriku. Cílem projektu je pomoci dětem v Africe dostat
se ke vzdělání. Každá škola, která se projektu zúčastnila, měla za
úkol během ledna postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma
pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se za každého
sněhuláka vybere startovné ve výši 50,-Kč. Také naše škola se
velmi aktivně zapojila do akce. Přestože sněhové podmínky nebyly
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během ledna nijak valné, nenechali jsme se odradit a sněhuláky
jsme vytvořili z různých materiálů. Do projektu se zapojili nejen
žáci, ale velkou měrou přiložili ruku k dílu i rodiče a prarodiče.
Sešlo se nám neuvěřitelných 144 sněhuláků a sněhuláčků, které
jsou vystaveny v přízemí budovy nižšího stupně ZŠaG Vítkov.
Finanční částka 900 korun bude věnována organizaci Kola pro
Afriku na přepravu dalších kol do Afriky, neboť kola jsou pro africké
děti mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Jsme moc rádi,
že se naše škola podílela na realizaci projektu a těšíme se na příští
ročník Sněhuláků pro Afriku.
J.Š.

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ
ROK 2014/2015

31. ledna se uskutečnil v Základní škole a gymnáziu Vítkov zápis
do prvních tříd pro školní rok 2014/2015. K zápisu se dostavilo
94 budoucích prvňáčků, kteří museli prokázat svoji připravenost
na školní docházku. O odklad školní docházky požádalo 16
zákonných zástupců dětí. Do školních lavic by mělo tedy usednout
78 prvňáčků. Vedení školy počítá s otevřením tří prvních tříd.
Zákonným zástupcům dětí byly představeny rovněž třídní učitelky
– Mgr. Lenka Hauerlandová, Mgr. Jana Honková a Dagmar
Snášelová.
Velkým překvapením byl letos počet dvojčat, které se dostavily
k zápisu, bylo jich šest.
Co by tedy mělo dítě znát než nastoupí do
školy? Rozhodně znát a dodržovat základní
hygienu, umět pozdravit, poprosit, poděkovat,
znát jména rodičů, sourozenců, bydliště, své
datum narození apod. S čím mají děti největší
potíže? Jednoznačně se správnou výslovností.
Kdo může těmto dětem pomoci? Jsou to
odborníci z řad logopedů nebo klinických
logopedů a také speciální pedagog ve školním
poradenském pracovišti Houpačka, které se
nachází v budově prvního stupně naší školy.
Kontakty jsou uvedeny na www.zsgvitkov.cz.

vyplňovali během podzimu ve škole na počítači test s otázkami z
oblasti financí, např. co je inflace, obligace, jaké jsou bezpečnostní
znaky bankovek, typy složenek, RPSN apod. Kromě toho byly
součástí testu konkrétní příklady z hospodaření rodiny, spoření,
půjček apod.
Podle výsledků se z nejlepších šesti žáků v jednotlivých kategoriích
vytvořilo 3členné družstvo, které během ledna prošlo společně
podobným testem na úrovni okresu. Ti, kteří v okrese obsadili první
místo, pak stejným způsobem prošli i testem krajského kola.
I. kategorie (ZŠ): M. Prusková (9. B), M. Jurášek (9. A),
A. Kalužová (tercie) – v okresním kole 6. místo
II. kategorie (SŠ): A. Krajíčková (oktáva), T. Brodský (oktáva),
P. Pracný (kvinta) – v okresním kole 2. místo
Okresní kolo olympiády v jazyce anglickém
V okresním kole kategorie III - Střední školy obsadil 2. místo Daniel
Janečka ze septimy a 6. místo Karolína Štěpánová z kvinty.
Matematické soutěže
Velkého úspěchu dosáhla Lucie Marethová z kvarty, která získala
krásné 3. místo v okresním kole matematické olympiády.
Všem žákům blahopřejeme.

Blanka Váňová
ředitelka školy
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V
SOUTĚŽÍCH
Krajské kolo olympiády v ruském jazyce
V krajském kole olympiády v ruském jazyce
si vedli žáci naší školy i v letošním školním
roce dobře. Sabina Pachlopníková obsadila
v kategorii základních škol 6.místo a Eva
Zemanová v kategorii středních škol 8. místo.
Obě se musely utkat se soupeři, kteří studují
cizí jazyk déle, mají vyšší počet hodin týdně
a někteří dokonce pobývali v ruskojazyčné
cizině. Ovšem málokdy máme rovné
podmínky a jak obě žákyně potvrzují, byla to
cenná zkušenost. My jsme rádi, že se v silné
konkurenci neztratily a dobře reprezentovaly
školu.
Okresní kolo olympiády v jazyce německém
Mimořádného úspěchu dosáhl žák naší školy
Matěj Jakubec z 9. A v okresním kole olympiády
v jazyce německém v kategorii 8. a 9. ročníků,
kde ve velké konkurenci obsadil nádherné třetí
místo.
Soutěž ve finanční gramotnosti
Žáci gymnázia a žáci osmých a devátých tříd
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Ze života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Společenské účesy

24. ledna jsme přijali nabídku MěÚ Vítkov na přípravu přednášky
s praktickou ukázkou společenských účesů na Davidově mlýně
v Kružberku. Tohoto úkolu se s úspěchem zhostily žačky třetího
ročníku oboru kadeřník, které tak měly skvělou šanci předvést své
dovednosti širšímu publiku.
Během dvou hodin tak proběhlo česání, stříhání vlasů i konečná
promenáda modelek s vytvořenými účesy a odborným komentářem
dané kadeřnice. Paní Jana Kozáková, učitelka odborného výcviku,
a žákyně pak odpovídaly na dotazy zúčastněných a společně jim
radily a doporučovaly vhodný střih a úpravu vlasů.
Někteří z účastníků této akce neodolali a nechali se od žákyň rovnou
i ostříhat. Většina žen si nechala udělat konečnou úpravu vlasů
a byla tak připravena na další program věnovaný společenským
tancům. Doufáme, že návštěvníci akce byli s vlasovou tvorbou
a s prezentací dovedností našich kadeřnic spokojeni a navštíví nás
i v našem školním kadeřnictví v Oderské ulici ve Vítkově.

Míchání koktejlů na Maškarním bále
ZŠaG Vítkov

Maire koktejl, Haribo bowle, Léto na venkově nebo Tequila
Sunrise – to jsou názvy míchaných nápojů pro dospělé i děti,

které připravovaly naše žákyně třetího ročníku Pavla Urbančíková
a Michaela Světláková pro návštěvníky maškarního bálu,
pořádaného Základní školou a gymnáziem ve Vítkově. Každý,
kdo v mrazivou sobotu 25. ledna navštívil místní kulturní dům,
mohl vychutnat lahodné nápoje typické pro letní prázdninové dny
a zpestřit si tak atmosféru maškarního rejdění. Velké poděkování
patří nejen oběma žákyním, ale také jejich odborné učitelce Mgr.
Karle Kováčikové, která na ně bedlivě dohlížela a také aktivně
pomáhala s přípravou koktejlů.

Poděkování za Tříkrálovou sbír ku
Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 994.821 Kč. To
je oproti loňskému roku o 47.207 Kč více. Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste
projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co nejlépe
dle našeho uvážení tak, aby se naše služby rozvíjely a byly vám ku prospěchu. Ještě
jednou vám moc děkujeme a zůstáváme s úctou.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2014

65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek ve střediscích Malá Morávka a
Odry, na vznik a podporu nových služeb.
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat: Charita Odry,
Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz, www.odry.
charita.cz

Daň
z příjmu
13. a 18. března 2014
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 2013.
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Spolupráce
kadeřnických praxí
- Střední škola Odry
a Střední škola
Vítkov - Podhradí
Na základě vzájemného partnerství se tyto dvě školy
rozhodly uspořádat akci, při níž se v rámci odborného
výcviku navštívili kadeřnice a kadeřníci na svých
pracovištích. Dne 17. ledna 2014 vyrazili studenti
z Oder na zkušenou za svými kolegy z Vítkova Podhradí na jejich praxi, aby podpořili vzájemnou
součinnost obou škol a ukázali, co v nich je, co se
naučili, a ohromili svými dovednostmi, kreativitou
a vstřícným přístupem. Po krátkém seznámení si
Vítkovští vylosovali modely z oderských řad a upravili
jim vlasy na zadané téma Hippies. Květiny, stuhy, culíky
a copy ozdobily účesy Oderaček.
Návštěvu Odrám oplatili 13. února 2014. Samotné datum
přímo evokovalo zvolené téma Sv. Valentýn. Tentokrát
museli svůj um ukázat kadeřnice a kadeřníci z Oder.
Ti si už modely nelosovali, dvojice zůstaly zachovány
z předchozí návštěvy. Duch svátku zamilovaných
prostoupil všemi žáky a ti se nechali unést vlnkami,
kudrlinkami, růžemi a množstvím romantických ozdob.
Celá akce dopadla výborně. Všichni zúčastnění se
předvedli v nejlepším světle, ukázali, že je jejich budoucí
povolání baví, že jim určitě nechybí nápady a fantazie
a že mají co nabídnout. Navíc si odnesli spoustu nových
zkušeností, poznali jiné prostředí, seznámili se, někteří
i spřátelili a začali tak stavět pomyslný most pozitivního
vztahu dvou kooperujících škol.
Na projektu se podílely učitelky odborného výcviku
Bronislava Fajmonová, Jana Kozáková, Jelena
Vavrošová a žáci druhých ročníků oboru kadeřník/
kadeřnice z Oder.
Jana Kellnerová
tisková mluvčí SŠ Odry

Univerzální kotel na spalování
kusového dřeva, štěpky, uhlí
a pelet ze zásobníku, s možností
automatického provozu
(řízení počítačem).

Sestava na přestavbu stávajícího
kotle na automatický provoz
spalování uhlí, štěpky, pelet.
UHLÍ
290Kč/q
PELETY
310Kč/q

KOTLE-EG
www.kotle-eg.com
tel.: 552 304 894

info@kotle-eg.com
mob.: 605 720 377
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KALENDÁŘ AKCÍ
1. – 31. 3.

ABY BYLO DOMA MILO
Výstava knih v knihovně na téma DOMOV.
Knihy si můžete vypůjčit v půjčovní době.

3. 3.

PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ
NZDM Tunnel pořádá druhý preventivní
program pro ZŠ na náměstí Jana Zajíce v rámci
projektu Sobě a všem – pomůžem, který
podpořila Nadace Telefónica.

3. – 9. 3.

TÝDEN ČTENÍ
- úterý 4. 3. v 15.30 hod. čtení v Cukrárničce
ve Vodní ulici číst literaturu vhodnou k pohodě
a mlsání budou studenti gymnázia,
- čtvrtek 6. 3. v 16.30 hod. čtení v knihovně –
tentokrát doprovázené vůní kávy,
- sobota 8. 3. o půlnoci čtení pod hvězdami
zahrady knihovny.

5. 3.
14.00 hod.

LUKOSTŘELBA
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce turnaj
v lukostřelbě. S sebou jen sportovní obuv.
Pro nejlepší lučištníky čeká sladká odměna.
Sokolovna Vítkov

8. 3.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ – NZDM TUNNEL
Klienti NZDM Tunnel se zúčastní turnaje v
malé kopané ve sportovní hale Elim v Opavě,
který pořádá NZDM Magnet. Cena: 90 Kč

10. 3.
8.30 - 15.00 h.

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

15. 3.
9.00 – 11.30 h.

JARNÍ SLET
Tradiční setkání pro maminky s dětmi.
Vstupné: 10 Kč na dítě
Knihovna Vítkov

15. 3.

VÝLET DO SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO
MUZEA V OPAVĚ
SVČ Vítkov připravuje pro milovníky přírody
a přírodní fenomeny exkurzi do Slezského
zemského muzea v Opavě. Odjezd v 9:30,
návrat do 15:30 na AN Vítkov. Informace a
hlášení účasti do 12. března 2014 na facebook.
com/SVCVitkov, www.svc-vitkov.cz,
svc.chudiova@gmail.com nebo na tel. 730 517
216, 553 038 200. Cena: 120 Kč

18. 3.
19.00 hod.
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VLASTA REDL A PŘÁTELÉ
Kulturní dům Vítkov
Předprodej vstupenek v IC 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
600 ks
3 / 2014
3. března 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

22. 3.

ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ
Sraz na vlak. nádraží ve Vítkově v 9.45 hod.,
příjezd do Vítkova v 18.00 hod. na vlak. nádr.
S sebou: plavky, jídlo a pití na celý den,
ručník, 10 Kč na šatnu. Cena zájezdu 200 Kč.
Přihlášky na číslech: 732 607 373, 604 357 609

24. 3.
16.00 hod.

SCRAPBOOK – VÝROBA MINIALBA
POMOCI RŮZNÝCH TECHNIK
Akce je určena pro rodiče s dětmi a dospělé,
kteří si chtějí vyzkoušet tuto techniku. Přineste
si různé fotky. Cena: 25 Kč
Středisku volného času Vítkov

23. 3.
19.00 hod.

DIVADELNÍ KOMEDIE „KŠANDA“
Vstupné: 200 Kč, předprodej v IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

24. 3.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI I RODIČE
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské
závody na naší autodráze. Autíčka obdržíte
k zapůjčení od nás. Pro malé závodníky čeká
sladká odměna.

25. 3.
16.30 hod.

CUBA LIBRE – PEKLO NEBO RÁJ?
Cestopisná přednáška Jiřího Kašpárka
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

28. 3.

NOČNÍ FILMOVÝ MARATON
Určen je pro děti a mládež od 12 do 16 let.
Budeme promítat kvalitní filmy dle literárních
předloh ze seznamů doporučené literatury pro
2. stupeň ZŠ. Příchod na SVČ je od 18:00 hod.
Informace a hlášení účasti do 26. března 2014
na facebook.com/SVCVitkov, www.svc-vitkov.
cz, svc.chudiova@gmail.com nebo na tel.: 730
517 216, 553 038 200

4. 4.
15.30 hod.

AKADEMIE I. STUPNĚ ZŠaG PRO RODIČE
A VEŘEJNOST
Kulturní dům Vítkov

11. 4.
15.30 hod.

AKADEMIE II. A III. STUPNĚ ZŠaG PRO
RODIČE A VEŘEJNOST
Kulturní dům Vítkov

10. - 11. 5.

VÝLET DO PRAHY PRO DĚTI
SVČ Vítkov pořádá zájezd určený pro děti
od 9 do 15 let. Cena zájezdu je 790 Kč.
Nahlaste se co nejdříve, máme omezený počet
míst (email: svc.skurkova@seznam.cz, tel. 553
038 200, 604 357 609).

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 19 . bř e
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