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Několik slov starosty města
Dnes bych vás chtěl ve svém příspěvku informovat o dvou důležitých
jednáních, která se uskutečnila v květnu. První proběhlo v Opavě
ve středisku Správy silnic Moravskoslezského kraje. Jeho tématem
bylo zahájení projekčních prací pro opravu silnice č. 4622, jež
vede přes Lhotku. K opravě této silnice o celkové délce 2 605 m
bude potřeba vyřídit stavební povolení. Bude tedy nutno nejenom
zpracovat veškeré projekty, ale také jednat s vlastníky pozemků,
které se stavbou souvisí. Všechny tyto činnosti zaberou určitý čas,
takže předpokládáme, že stavební povolení by mělo být k dispozici
do konce příštího roku. Určitě je to pro občany dobrá zpráva, protože
silnice je opravdu ve velmi špatném stavu.
Trochu méně potěšující je informace, že administrativně jsou sice
připraveny k opravě další dvě silnice, a to č. 4621 z Vítkova (od
křižovatky s Opavskou ulicí) do Nových Těchanovic a č. 4429
z Klokočova směrem na Odry po napojení na silnici č. 442 (hlavní
cesta z Vítkova do Oder), které se bohužel nedostaly do plánu oprav
na letošní rok. Stejně zatím leží „u ledu“ rekonstrukce poslední etapy
silnice č. 462 mezi Jelenicemi a Lesními Albrechticemi.
Při každém jednání se zástupci kraje i správy silnic upozorňujeme
na nutnost zahájení oprav těchto úseků, které jsou administrativně
připraveny.
Další schůzka se konala u nás na úřadě v pondělí 20. května.
Navštívil nás ředitel společnosti ČSAD Vsetín a.s., Ing. Oldřich
Holubář se svými spolupracovníky. Tato společnost vyhrála
v minulém roce výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti na

PODÁVÁNÍ
PŘIPOMÍNEK
K ÚZEMNÍMU PLÁNU
MĚSTA
Platný ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVA, jehož pořizovatelem je
Městský úřad Vítkov, odbor výstavby, územního plánování
a životní prostředí, je účinný od 1. 8. 2014.
Po čtyřech letech jeho účinnosti vypracoval pořizovatel ve
spolupráci s Městem Vítkov Návrh zprávy o uplatňování
územního plánu Vítkova za období 08/2014 – 04/2019. Zpráva
je určena pro konzultaci s dotčenými orgány, Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje a sousedními obcemi.
Jelikož po celé čtyři roky účinnosti územního plánu
byly vyhodnocovány a postupně schvalovány podněty
a žádosti o jeho změnu, je součástí návrhu zprávy
o uplatňování i návrh zadání Změny č. 2 územního plánu
Vítkova.
Oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování územního
plánu se koná formou veřejné vyhlášky – viz úřední deska
města (https://www.vitkov.info/mestsky-urad/uredni-deska/).
Návrh zprávy naleznete v příloze veřejné vyhlášky.
Do 13. června 2019 může každý uplatnit
u pořizovatele písemné připomínky k návrhu zprávy
o uplatňování.
Po schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Vítkova
Zastupitelstvem města bude zadán projekt na zpracování
Změny č. 2 územního plánu Vítkova. Další možnost provedení
změn územního plánu nastane až v roce 2022.
Ivana Oršová
referent odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí

Vítkovsku a Opavsku. Přišli nás informovat, jakým způsobem mají
zajištěno zahájení provozu, který bude spuštěn 9. června 2019. Tuto
službu by měli provozovat 10 let, proto musí mít ve Vítkově zajištěno
nové zázemí, protože stávající areál TQM nebudou využívat.
Z těchto důvodů koupila společnost Z-Group a.s., (ČSAD Vsetín
a.s., patří do dopravní skupiny této společnosti) část bývalého areálu
ČSAO v Lesní ulici, kde chtějí vybudovat zázemí pro zaměstnance,
parkovací plochy pro autobusy a čerpací stanici na stlačený zemní
plyn. Všechny autobusy budou totiž jezdit na toto palivo. Protože
jsme měli obavy z hlučného provozu, požadovali jsme konkrétní
opatření, která budou hluk minimalizovat. Jedním z nich je i to, že
stanice nebude provozována v noci, dále bude také uzpůsobena
k plnění osobních automobilů a bude k dispozici veřejnosti.
V současné době se vyřizuje stavební povolení.
Do doby, než bude mít společnost vybudováno zázemí v Lesní ulici,
bude využívat náhradní prostory, které mají zajištěny ve Vítkově.
Zástupci společnosti nás ujišťovali, že udělali vše pro to, aby se
změna dopravce od 9. června nijak negativně nedotkla cestujících.
Jízdní řády budou zachovány, stejně jako způsob odbavování
pasažérů. Na závěr jsme se dohodli, že se budeme průběžně
informovat o všech důležitých a podstatných skutečnostech, které
se budou týkat zajištění dopravní obslužnosti.
Pavel Smolka

Odbor sociálních věcí
představuje Dluhovou
poradnu ve Vítkově
Sociální službu Odborné sociální poradenství poskytuje Charita Odry
v rámci Dluhové poradny, kterou zajišťují 2 pracovnice. Posláním
sociální služby je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli
v tíživé životní situaci způsobené zadlužením a špatným
hospodařením s ﬁnancemi. Hlavním posláním služby je poskytnutí
informací, rad a praktické pomoci především v oblasti tzv. dluhového
poradenství a ﬁnančního hospodaření tak, aby občané znali svá
práva, povinnosti a byli sami schopni hájit své zájmy. Služba je
poskytována bezplatně a pracovníci poradny se snaží předcházet
sociálnímu vyloučení zmírněním nepříznivé situace klienta.
S uživateli služby úzce spolupracuje terénní sociální pracovník
odboru sociálních věcí městského úřadu, který je zaměřený na
dluhovou problematiku.
Poradna nabízí pomoc v těchto oblastech:
• zjištění stavu dluhů, vytipování prioritních věřitelů,
• konzultace možných způsobů splácení dluhů – splátkové kalendáře,
konsolidace dluhů, restrukturalizace úvěrů,
• sepsání návrhu na povolení oddlužení,
• sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení
exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu
exekuce, vylučovací žaloby apod.,
• zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory,
• sestavení domácího rozpočtu, zjišťování možností lepšího
hospodaření, odkrývání skrytých rezerv, návrh možných ﬁnančních
strategií umořování dluhů,
• právní poradenství v legislativě týkající se dluhové problematiky
(exekuce, insolvenční zákon apod.) s možností využít externího
právního konzultanta,
• řešení celkové sociální situace uživatele služby se zaměřením na
dluhovou problematiku a spolupráci s navazujícími institucemi.
Služba je otevřena každý den v týdnu v rozmezí:
Po, St
8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00
Út, Čt, Pá
8:00 – 11:30
Službu najdete: Vítkov, Komenského 169

Městská policie v dubnu 2019
Domluvou vyřešili strážníci porušení obecně závazné vyhlášky, když
dne 1. dubna kolem páté hodiny odpolední zjistili 3 muže ve věku 4250 let z Vítkova při popíjení 10stupňového piva poblíž autobusové
zastávky v Budišovské ulici. Mužům bylo vysvětleno, že požívání
alkoholu je v uvedené lokalitě zakázáno, což vzali na vědomí
a z místa odešli.
Pokuta příkazem na místě ve výši 1.000 Kč byla uložena 69leté
ženě z Vítkova, která opakovaně venčila své dva psy bez vodítka,
což zjistili strážníci na nám. Jana Zajíce a v ulici Opavská 5. dubna
v jedenáct hodin dopoledne. Žena byla za porušování vyhlášky
města řešena v minulosti již několikrát, přičemž si z domluv a výzev
strážníků patrně nedělala těžkou hlavu. Příkazem na místě mohou
strážníci za přestupky proti pořádku v územní samosprávě a proti
veřejnému pořádku uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.
Z přečinu přisvojení si cizí věci krádeží je podezřelý 31letý muž
z Vítkova, který dne 6. dubna kolem půl čtvrté ranní v jedné
z provozoven v okolí autobusového nádraží ve Vítkově odcizil
mobilní telefon v hodnotě 6.500 Kč. Podezřelý muž ještě před
příjezdem strážníků utekl neznámo kam. Strážníci po provedení
prvotních úkonů na místě věc předali Policii ČR k dalšímu šetření.
Muži hrozí v případě, že bude za přečin krádeže odsouzen, odnětí
svobody až na dvě léta.
14. dubna kolem páté hodiny odpoledne si hlídka MP Vítkov všimla
v centru města strážníkům dostatečně známého 26letého muže
z Vítkova, který má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Muž
poté, co nasedl do svého vozidla, s nímž ujel přibližně 360 metrů,

zastavil na komunikaci Oderská, kde jej krátce nato dostihla hlídka
MP Vítkov. Muž, který řídil rovněž pod vlivem omamné návykové látky,
byl na místě předán Policii ČR. V případě prokázání viny a odsouzení
mu hrozí za maření výkonu úředního rozhodnutí, spáchaného
vykonáváním činnosti, která mu byla rozhodnutím správního orgánu
zakázána, a za řízení motorového vozidla bezprostředně po požití
alkoholického nápoje či jiné návykové látky nebo v takové době po
požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl
být ještě pod jejím vlivem, až dva roky odnětí svobody.
Kolem osmé hodiny večer 12. dubna a po půl sedmé večer 16.
dubna byli strážníci přivoláni do jedné z provozoven v Opavské ulici,
kde v uvedených dnech 20letý muž z Opavy přes pokladní zónu
prodejny pronesl bez placení celkem 3 láhve destilátu irské whisky
v celkové hodnotě téměř 1.500 Kč a v obou případech z prodejny
utekl. Strážníci oba skutky zdokumentovali a zajistili kamerový
záznam z prodejny pro pozdější dokazování. Vzhledem k trestní
minulosti tohoto muže byla záležitost postoupena k prošetření
Policii ČR. V případě, že byl muž v posledních třech letech za přečin
přisvojení si cizí věci odsouzen nebo potrestán, může v případě
uznání viny strávit ve vězení šest měsíců až tři léta. V opačném
případě mu za přestupek proti majetku může být uložena pokuta až
do výše 70.000 Kč, jelikož se takového jednání dopustil opakovaně.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 3 PRACOVNÍ MÍSTa - „STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: srpen - září 2019
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• ukončené střední vzdělání s maturitou,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a,b zák.
č.553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).

60.000 Kč bude přiznán po získání osvědčení a závazku setrvání
v pracovním poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let,
ﬁnanční příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty v péči
o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii, schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 24. června 2019 nejpozději
do 14:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.

K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonický kontakt a e-mailovou adresu.

Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění,
s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným postupem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s §8 citovaného nařízení
vlády a §131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši

HLEDÁTE
BRIGÁDU?
Hledáme brigádnici do provozu sýrárny v Klokočově u Vítkova
- Farma Františkův Dvůr - od června do konce srpna. Podrobné
informace na telefonu 725 005 426.

Informace k provozu sběrného dvora města Vítkova
Sběrný dvůr slouží občanům města Vítkova k odložení
velkoobjemového komunálního odpadu, tedy toho, který se nevejde
do 110 l popelových nádob a 1100 l kontejnerů. Sběrný dvůr je
ale především určen k odložení nebezpečných složek odpadů
a dalších odpadů z domácností občanů, které jsou uvedeny na www.
vitkov.info. U ostatních odpadů, např. stavební sutě, frakce cihel,
betonu a jiných stavebních materiálů se na sběrný dvůr od občanů
přijímá pouze drobné množství (cca do 1 tuny). Pokud se jedná
o větší množství, pak je možné odložit tento odpad přímo na skládku
v Nových Těchanovicích. Soustředěný odpad se ze sběrného dvora
předává k dalšímu zpracování na recyklaci nebo k ekologické likvidaci
oprávněnou osobou. Odpad, jenž občané odloží do sběrného dvora,
nijak nezatíží ani neznečistí životní prostředí! Podle vyhlášky
č. 321/2014 Sb. k zákonu o odpadech, která určuje rozsah a způsob
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, je
možné na sběrném dvoře odložit také kovový odpad a biologicky

SEZÓNA NA KOUPALIŠTI
VE VÍTKOVĚ
ZAHÁJENÍ PROVOZU 15. června 2019
OTEVÍRACÍ DOBA:

10:00 hod. - 19:00 hod.

CENÍK na rok 2019:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
Dospělí
děti do 6 let
děti do 15 let
žáci a studenti do 26 let
senioři nad 60 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
zapůjčení lehátka

50 Kč
zdarma
25 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
zdarma
20 Kč

Technické služby města Vítkova hledají pracovníka
na pozici

SPECIALISTA NA
ÚSEKU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Požadujeme:
vzdělání – minimálně středoškolské, technického charakteru,
legislativní přehled v oblasti životního prostředí,
praxe – minimálně 10 let ve vedení skupiny pracovníků,
předpoklady pro obchodní činnost,
spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost.
Nabízíme:
práci v perspektivním oboru,
podnikové beneﬁty - 25 dnů dovolené, sick day, stravenky,
příspěvek na životní pojištění aj.
Termín nástupu:

1. 8. 2019

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 30. 6. 2019 na adresu:
pruskova@tsvitkov.cz,
nebo Technické služby města Vítkova, p. o.
Dělnická 705, 749 01 Vítkov
Informace: J. Prusková, PAM, 556 300 731

rozložitelný odpad. Biologicky rozložitelný odpad, zejména větve
z ořezu stromů, mohou občané odložit také přímo do kompostárny
na skládce v Nových Těchanovicích od pondělí do pátku v době od
7:00 do 14:30 hodin.
Trvalý pobyt ve Vítkově musí být prokázán občanským průkazem
nebo jiným dokladem s fotkou.
Provozní doba sběrného dvora od 15. 3. 2019:
středa
12:00 – 18:00
sobota
08:00 – 12:00
Informace ke sběrnému dvoru je možné získat:
- Ing. Vrchovecký – odpadový hospodář TS, tel. 734 654 514
- p. Chlachula – obsluha SD, tel. 733 180 919
- www.tsvitkov.cz

PERMANENTKY (20 vstupů)
Dospělí
Děti, žáci, studenti do 26 let,
senioři nad 60 let, ZTP

600 Kč (30 Kč/1 vstup)
300 Kč (15 Kč/1 vstup)

Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu či permanentku,
musí předložit příslušný průkaz.
Místní školy a školky v rámci tělesné výuky platí hromadné vstupné
(nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA. Ceny
platí v období školního vyučování.
Z hygienických důvodu je vstup do bazénu povolen pouze
v plavkách.
Odpovědná osoba:
Správce koupaliště:

Ivan Petřík
Radek Surovec

Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel: 556 300 454

Vítání nových
občánků našeho
města
V sobotu 18. května se v reprezentačním sále vítkovské radnice
konalo slavnostní uvítání nových občánků města. Tentokrát jsme
přivítali devět holčiček a dva chlapečky.
Děvčátka z Mateřské školy Vítkov, Husova ulice, si pod vedením
paní učitelky Zuzany Gellnerové připravila pro miminka velmi
pěkné hudební vystoupení. Slavnostní projev přednesla paní Šárka
Petrtýlová, tajemnice Městského úřadu Vítkov. A zatímco si nově
přivítaní občánci užívali svou chvilku v kolébce, jejich rodiče se zapsali
do pamětní knihy města, vyslechli si gratulace a převzali také dárky.
Tuto akci město pořádá podle počtu narozených dětí a zájmu ze
strany jejich rodičů třikrát až čtyřikrát do roka, a to vždy v předem
určenou sobotu dopoledne, přičemž obřad trvá přibližně 30 minut.
A proto, milí rodiče, máte-li o tuto akci zájem, sdělte to prosím osobně
paní matrikářce Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce
7, přízemí, kancelář č. 103. Pro účely evidence budete požádáni
o jméno, příjmení a datum narození dítěte, vaše jméno, příjmení
a kontaktní adresu, na kterou vám bude v dostatečném předstihu
zaslána pozvánka s datem a hodinou konání obřadu.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková
organizace vyhlašuje

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
pro školní rok 2019/2020

Nechte si posílat údaje pro placení
daně z nemovitých věcí do vaší
e-mailové schránky!
Proč?
› Nebudete mít starost, zda vám pošta doručí složenku včas.
› Údaje pro placení daně z nemovitých věcí obdržíte vždy začátkem
května.
› Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe
ve své e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
› Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně
Vám zašle upozornění na e-mail.
› Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu
v pohodlí Vašeho domova.

Vítkov
(v budově ZUŠ v Lidické ulici)
hudební, taneční a výtvarný obor
středa 12. 6. 2019, 14:30 – 17:30 hodin
Budišov nad Budišovkou
(v budově Střediska volného času, ČSA 325)
pouze hudební obor
čtvrtek 13. 6. 2019, 14:30 – 17:00 hodin
Březová
(v budově ZŠ)
pouze výtvarný obor
čtvrtek 13. a pátek 14. 6. 2019, 13:00 – 15:00 hodin
Přihláška do ZUŠ
na www: zus-vitkov.cz nebo on-line na www.izus.cz

ZUŠ Vítkov a SRPŠ ZUŠ Vítkov
zve všechny příznivce na

SPOLEČNÝ KONCERT
DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
ZUŠ MIKULÁŠA MOYZESA PREŠOV
ZUŠ VÍTKOV
sobota 8. června 2019 v 17.00 hodin
Kulturní dům Vítkov

Základní umělecká škola Vítkov a SRPŠ
při ZUŠ si Vás dovolují pozvat
na muzikál

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
neděle 23. června 2019 od 17.30 hod.
Kulturní dům Vítkov

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ
DOTACI NA
II. POLOLETÍ ROKU 2019
Dotace z rozpočtu města budou na II. pololetí 2019 poskytovány spolkům na jejich činnost a další akce formou individuálních
dotací, tj. na jejich žádost. K podání žádosti je nutno použít formulář, který je uveřejněn na webových stránkách města - https://1url.cz/KMdiy
Žádosti přijímáme do konce července 2019.
Jana Knichalová
finanční odbor

Kdo může službu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu
datovou schránku nebo nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Jak na to?
1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí e-mailem. Tiskopis je k dispozici na územních
pracovištích ﬁnančních úřadů nebo na www.ﬁnancnisprava.cz pod
záložkou Daňové tiskopisy.
2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručíte ﬁnančnímu úřadu,
u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.
Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15. března zdaňovacího
období se namísto zasílání složenek přihlásíte k zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail v tomto zdaňovacím
období.

Plaťte daň z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO
Proč?
› Nebudete mít starost, zda vám pošta doručí složenku včas.
› Nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí.
› Nemusíte chodit platit daň na územní pracoviště nebo na poštu.
› Údaje o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb
SIPO.
Kdo může službu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který má zřízenu službu
SIPO.
Jak na to?
1) Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO. Tiskopis je k dispozici na územních
pracovištích ﬁnančních úřadů nebo na www.ﬁnancnisprava.
cz v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO zveřejněnými na všech územních pracovištích ﬁnančních
úřadů a na www.ﬁnancnisprava.cz v sekci Finanční správa >
Generální ﬁnanční ředitelství > Úřední deska GFŘ > Informační
povinnost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ.
2) Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem
o přidělení Vašeho spojovacího čísla SIPO (případně s rozpisem
platby Vašeho SIPO) doručíte na územní pracoviště ﬁnančního
úřadu, kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.
3) V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního
účtu zohledněte částku daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu
pro SIPO.
Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31. ledna
zdaňovacího období se namísto zasílání složenek přihlásíte
k Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO v tomto
zdaňovacím období.
www.financnisprava.cz

Voda, voda, voda ...
Pět set lidí navštívilo provozy SmVaK
Ostrava

Úpravna vody Podhradí u Vítkova a čtyři velké čistírny odpadních
vod otevřely při oslavách Světového dne vody své brány veřejnosti.
Děti i rodiče, mezi nimiž nechyběla řada zaměstnanců vodárenské
společnosti, se seznámili s procesem výroby pitné vody a čištěním
vody odpadní.
Ojedinělé možnosti využilo více než pět stovek návštěvníků
(především rodin s dětmi). Společnost pro ně otevřela provozy
čistíren odpadních vod v Opavě, Havířově, Karviné a Frýdku-Místku
a úpravnu pitné vody v Podhradí u Vítkova. Akce probíhala za
plného provozu a návštěvní kapacita byla v případě Úpravny vody
Podhradí velice rychle beznadějně naplněna. Proto se rozhodla
vodárenská společnost tento provoz otevřít ještě jednou v sobotu
30. března. I v tomto případě byla kapacita obsazena, organizátoři
museli desítky dalších zájemců odmítnout a chystají pro ně nový
termín v následujících měsících.
Úpravna vody Podhradí je největším provozem svého druhu
v Moravskoslezském kraji a kromě lokalit v něm zásobuje kvalitní
pitnou vodou zdrojově pocházející z kaskády podjesenických nádrží
Slezská Harta – Kružberk také významnou část Olomouckého kraje
(Přerovsko, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou). Návštěvníci
se dozvěděli, jakým způsobem je surová voda z údolních nádrží
upravována předtím, než zamíří k odběratelům.
„Myslím, že významná část veřejnosti nemá jasnou představu o tom,
co vše je potřeba udělat pro to, abychom si mohli z kohoutku pustit
kvalitní pitnou vodu. Návštěvníkům jsme krok za krokem ukázali
a vysvětlili vysoce technicky propracovaný proces úpravy surové
vody na vodu pitnou,“ popisuje ředitel Ostravského oblastního
vodovodu Jiří Komínek.
Návštěvníci všech čtyř čistíren odpadních vod v okresních městech
Moravskoslezského kraje si měli možnost projít cestu vody, která
přichází znečištěná do areálu, až po její vypuštění po vyčištění
zpět do přírody. Zaměstnanci návštěvníkům vysvětlili, jak proces
probíhá a jaké parametry musí voda před tím, než je vypuštěna
zpět do přírody, podle platné legislativy splňovat. Největší zájem byl
o prohlídku čistírny odpadních vod v Opavě a Frýdku-Místku.
Celkem navštívilo čtyři čistírenské provozy více než 200 lidí.
Kromě exkurze s odborným výkladem byl v lokalitách čistíren
odpadních vod přistaven kanalizační vůz schopný čistit stokové sítě,
kanalizační přípojky a odpady z dešťových vpustí. Odborníci lidem
předvedli, jakými technologiemi je vůz vybaven a jaké je jeho využití
v praxi. „Zároveň jsme lidem vysvětlovali, co do kanalizace nepatří
a jaké problémy nám nevhodné látky a předměty vhozené do odpadu
v procesu čištění přinášejí. Je to velký problém, který v provozech
permanentně řešíme. Situace se, i přes naši snahu veřejnost v tomto
ohledu vzdělávat, nelepší. Myslíme si, že je potřeba se zaměřit už na

Turnaj ve stolním tenise
Koncem března uspořádal kroužek stolního tenisu Jančí
velikonoční turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 13 dětí
z Jančí, Klokočova, Vítkova i Větřkovic. V kategorii starších
žáků vyhrál Štěpán Vícha, druhý byl Adámek Lukáš a třetí Filip
Leher. V kategorii mladších žáků obsadil první místo Šimon
Hanák, druhé Kryštof Turek a třetí Marie Riedlová. Děkujeme
všem účastníkům a těšíme se na další turnaj u zeleného stolu.

Lukostřelecký turnaj ve Vítkově
V úterý 26. března proběhl v sokolovně lukostřelecký turnaj,
kterého se zúčastnilo pět malých a dva dospělí lukostřelci.
Šípy létaly do terčů, tětivy svištěly a luky se ohýbaly. Všichni
lukostřelci dostali účastnické listy a ti nejlepší sladkou odměnu.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

ty nejmenší, kterých byl mezi návštěvníky významný počet. Ti potom
mohou ovlivňovat i dospělé, aby svých chováním nekomplikovali
práci vodohospodářům, nepřispívali k technickým problémům na síti
nebo v čistírnách a hlavně neškodili životnímu prostředí,“ popisuje
ředitel kanalizací Jan Tlolka.

Světový den vody

Světový den vody byl ustaven na 22. březen roku 1993 Organizací
spojených národů po jednání v roce 1992 v Rio de Janeiru v Brazílii.
Důvodem byla především skutečnost, že více než jedna miliarda lidí
na světě trpí nedostatkem pitné vody, nebo k ní nemá přístup vůbec.

Mezinárodní návštěva v Podhradí

Více než dvacet žáků základních škol z Litvy, Chorvatska, Španělska,
Portugalska a Itálie spolu s jedenácti učiteli navštívilo spolu se svými
dvaceti kamarády ze základní školy v Melči na konci února Úpravnu
vody Podhradí. Akce byla součástí projektu W.A.T.E.R. – in other
ways podporovaného Evropskou unií. V jeho průběhu obvykle
navštíví žáci jednotlivých států své zahraniční kamarády, stráví týden
v jejich rodinách a dozví se mnoho nového o nakládání s vodou
v jednotlivých evropských státech.
Zahraniční školáci navštívili vnitřní prostory nádrže Kružberk, vodní
mlýn v Loučkách u Oder, zázemí integrovaného záchranného
systému v Ostravě, zámek v Hradci nad Moravicí nebo Landek Park
v Ostravě - Petřkovicích.
„Měli jsme také přednášku pracovníků Povodí Odry a jsem vděčný,
že nám vyšli vstříc v SmVaK Ostrava i Povodí Odry
a připravili pro nás mimořádné a velmi zajímavé prohlídky jejich
provozů i s přednáškami v angličtině,“ říká ředitel Masarykovy
základní a mateřské školy v Melči Pavel Piskovský.
Právě tato škola je organizátorem celého projektu. Týdenní návštěva
je jen malou součástí projektu, který je podle ředitele melčské
školy v současnosti navýsost aktuální. Nacházíme se v období,
kdy je v některých částech roku vody nedostatek, jindy naopak
přicházejí bleskurychlé přívalové srážky a následné povodně, jimž
se v některých částech Evropy lidé stále nedokážou efektivně bránit.
„Vody je nedostatek a není tak samozřejmá, jak si myslíme. Děti si
to musí uvědomovat. Proto v průběhu projektu například měříme
spotřebu vody, hledáme možné úspory, měříme srážky nebo
pozorujeme mraky a čekáme, co přinesou,“ vysvětluje Piskovský.
Projekt zasahuje do řady přírodovědných předmětů od matematiky
přes zeměpis po přírodopis.
Vybraní žáci z Melče již loni navštívili své kolegy na Sardinii, v květnu
se pět žáků chystá do Portugalska, na podzim do chorvatského
Vinkovce, v roce 2020 pak uvidí španělskou La Coruňu a litevský
Alytus.

SVČ Vítkov oslavilo 60. výročí
Sobota 18. května patřila oslavám vzniku Střediska volného času
Vítkov, dřívějšího Okresního domu pionýrů a mládeže, který byl
otevřen 19. dubna 1959.
K domu tehdy náležela středně velká zahrada, která byla rozdělena
na část zelinářskou se šesti pařeništi, část ovocnou a část s hřištěm
na odbíjenou. Dům byl pro svůj účel dobře vybaven. V přízemí byla
ředitelna, pracovna vedoucích, herna a kuchyň pro kroužky vaření.
Tehdejší dům pionýrů a mládeže (DPM) pomáhal mládežnické
organizaci, školám a mimoškolním zařízením ve výchově pionýrů,
žáků a pracující mládeže. Byl metodickým střediskem pro
mimotřídní a mimoškolní výchovnou práci. Pořádaly se v něm
ﬁlmová představení, estrády, besedy, školení oddílových vedoucích
a vedoucích jisker.

Od roku 1960 získává úspěchy a těší se oblibě univerzální
pionýrský orchestr, který spolupracuje s polskou Ratiboří. Velmi
dobré úrovně dosahovaly také jazzový orchestr, rybářský,
turistický, fotograﬁcký, pěvecký, šachový, gymnastický, střelecký,
motoristický a maňáskový kroužek a dívčí klub. V roce 1964/65 byl
DPM přestěhován do budovy Osvětové besedy, což využily hlavně
hudební kroužky a kroužky stolního tenisu, v následujícím roce pak
kroužek společenské výchovy, dramatický, němčiny, psaní strojem
a těsnopisu. Prověřovaly se podmínky plnění odznaku Mladý turista,
Požárník, Zdravotník a Plavec. V roce 1967/68 bylo na počest 19.
výročí založení PO uspořádáno sportovní odpoledne, uskutečnila
se okrsková kola v cyklistice, házené, odbíjené, kopané, košíkové,
atletice, přespolním běhu, stolním tenisu, šachová a střelecká
soutěž. Rok 1968/69 byl politickým rokem, kroužky se omezily
na minimum, od DPM se odtrhlo mládežnické uskupení Junák,
prázdninová činnost se omezila na denní činnosti v klubovnách
a dvoudenní putování, rok poté vzniká celorepublikově nová
koncepce PO SSM, která znamená opětovné sjednocení dětského
hnutí do jedné organizace. V roce 1970/71 byl DPM přestěhován do
budovy na Selskou ulici, na konci roku 1973 pak do zrekonstruované
budovy v Bezručově ulici. V letech 1976/78 DPM získává turistickou
základnu s kapacitou 60 míst, v následujícím roce další TZ v Leskovci.
Velký úspěch slaví automodeláři, ﬁlatelistický a myslivecký kroužek,
ve školním roce 1984/85 vyhrálo družstvo zájmového útvaru šachy
korespondenční přebor šachu ČSSR základních škol. Rok 1986/87
byl ve znamení výměnných táborů, polští „harceři“ strávili 3 týdny na
TZ v Leskovci a Vítkováci 3 týdny ve Wapienici. Další tábory byly
uspořádány pro kroužky juda, karate a gymnastiky. V roce 1987/88
dosáhla popularita MDPM vrcholu, zájmové kroužky navštěvovalo
523 dětí. Z dnešního pohledu je neuvěřitelné, že tehdejší děti
absolvovaly 14denní putovní tábor. Rok 1989 byl opět přelomový.
Sametová revoluce a změny z ní plynoucí způsobily postupný
pokles zájmu o pionýrskou organizaci, vznikaly nové organizace,
DPM se změnil na Dům dětí a mládeže, počet dětí v kroužcích klesl
na polovinu. V roce 1994/95 se otevřely nové zájmové kroužky jiu-

jitsu, karate, elektrotechnický, angličtiny, klub manekýn a praktická
dívka, pod vítkovský DDM spadá i Budišov nad Budišovkou. DDM
prochází změnou, pořádá celoměstské akce - mikulášskou nadílku,
maškarní ples, Den dětí, tábor v italském letovisku Rousouna Mare.
V roce 1997 se stává ředitelkou Věroslava Dubová, vzniká časopis
Záškolák, první romský kroužek, pokračují úspěchy automodelářů,
organizují se zájezdy. V roce 2002/03 se opravilo hřiště na zahradě
DDM, úspěchy zažívají mažoretky. K 1. 1. 2007 přešel DDM
s názvem Centrum volného času pod Krajské středisko volného času
Juventus Karviná. Mažoretky získávají pod vedením paní Folovské
a Potočárové dvě první místa na mezinárodní soutěži v polském
Ozimku, v roce 2007 byl otevřen baby klub pro děti a rodiče. V roce
2010 bylo v areálu SVČ Vítkov otevřeno sportovní víceúčelové
hřiště. Mažoretky a automodeláři opět dosahují výborných výsledků.
Ve školním roce 2010/11 byl počet zájmových útvarů (ZÚ) 37
s počtem dětí 307.

Od 1. 1. 2012 přešly zřizovatelské funkce z Moravskoslezského
kraje na Město Vítkov, z DDM Vítkov vznikla dvě střediska volného
času, ve Vítkově pod vedením Ing. Šárky Medunové, v Budišově
nad Budišovkou pod vedením Bc. Josefa Poljaka.
SVČ ve Vítkově začalo úzce spolupracovat s vedením města,
kterému byly předkládány postupné kroky k revitalizaci a rozvoji
organizace. Ne vše však bylo zřizovatelem ﬁnančně podpořeno,
proto se hledaly i jiné zdroje ﬁnancování. V roce 2011/12 působilo
v organizaci 30 ZÚ včetně fotbalových oddílů s 232 dětmi, začaly
se připravovat projektové dokumentace k případným investičním
akcím a opravám, SVČ ve spolupráci s TS Vítkov začalo pořádat
nově Vítkovskou lávku. Od roku 2013 byla hlavní činnost z podnětu
zřizovatele rozšířena o činnost Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Tunnel Vítkov. NZDM byl přidělen prostor po bývalém
nočním klubu v kulturním domě, zateplila se budova a opravila
střecha sídla organizace, od července byla převedena pod
správu organizace zrekonstruovaná sokolovna. V roce 2014 byla
zrekonstruována turistická základna v Klokočově, od ledna byl pod
správu organizace převeden celý sportovní areál (SA), od dubna
2014 byla z podnětu zřizovatele rozšířena činnost organizace
o Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi (SASRD) Tunnel
Vítkov, realizoval se mezinárodní projekt „Mládež v pohybu“ se
studentským parlamentem z Vrbového, mažoretky se účastní
ME v Poreči. V následujícím roce byla opravena terasa v SVČ
v Bezručově ul., proběhla Vítkovská lávka, rekonstrukce kuchyně
v TZ Klokočov, byly pořízeny dva herní prvky do areálu SVČ ze
sponzorských peněz – houpadlo a průlezka, byla vybudována nová
počítačová učebna místo posilovny v budově SVČ, ve sportovním
areálu byly instalovány venkovní ﬁtness prvky. V roce 2016 se
v sídle organizace opravil taneční parket a vybudovalo letní kino,
budova byla napojena na kanalizační síť, byl zakoupen kolotoč
a budova elektronicky zabezpečena, z vlastních příjmů bylo pořízeno
nízké lanové centrum, venkovní dětské piškvorky a dětský domeček.

V Klokočově byla zhotovena vsakovací jímka na odvod dešťové vody,
instalovaly se žaluzie a v malé tělocvičně se sanovaly omítky. Ve
sportovním areálu začala obnova nohejbalových kurtů ve spolupráci
s nohejbalovým oddílem, z dotačních peněz a vlastních příjmů bylo
zakoupeno venkovní workoutové hřiště. Mažoretky získaly 2. místo
na MČR v baton clasic a 1. místo pom pom clasic, mladí hasiči
1. místo v běhu přes překážky v Memoriálu Jana Drašáka, poprvé
proběhl reprezentační ples organizace, jehož výtěžek byl určen na
koupi herních prvků. Počet ZÚ byl 39 včetně fotbalových oddílů
s 442 dětmi, žáky a studenty. V roce 2017 byly izolovány základy
budovy SVČ ze strany od hřbitova, na části cesty v Bezručově ulici.
Byl položen nový asfalt, rekonstruovalo se veřejné osvětlení, začala
sanace vnitřních omítek automodelářské dílny, obnovil se interiér
kanceláře pedagogů, účetní a ředitelky, byla instalována venkovní
- lanová pyramida, v rámci projektu přeshraniční spolupráce byla
rekonstruována kuchyně včetně elektrorozvodů. Na TZ v Klokočově
proběhla montáž nového obložení tělocvičny, byl zakoupen materiál
na nové oplocení části areálu. Ve sportovním areálu byl vyměněn
umělý povrch na hřišti, škvárové hřiště se zatravnilo. Automodelář
Zemánek získal 1. místo na MČR za juniory, mažoretky získaly
1. místo na MS v Poreči v pom pom clasic a 2. místo v baton clasic,
2. místo na ME v Guilianova v Itálii v pom pom clasic, mladí hasiči
získali 1. místo ve všech kategoriích v uzlových závodech, rybáři
1. místo v rybářské olympiádě. Poprvé se promítalo v letním kině.
V roce 2018 byla v TZ v Klokočově opravena kanalizace, jímka,
plot, byl zakoupen nový herní prvek. Areál SVČ v Bezručově ulici
byl zabezpečen kamerovým systém, z projektu „Polytechnika v SVČ
Vítkov“ byla rekonstruována sociální zařízení v budově, dovybavily
se učebny multimediální a robotiky. Ve sportovním areálu jsme
opravili schodiště do sokolovny, koupili jsme dvě plechové garáže
na skladování vybavení SDH a SVČ. Mažoretky získaly na ME
v Praze 1. místo v deﬁlé baton clasic a 2.místo v pom pom clasic,
mladí hasiči 1. místo za požární útok a rybáři 1. místo v rybářské
olympiádě ve Vítkově a Výškovické tůni v Ostravě. Díky postupné
rekonstrukci všech svěřených areálů dochází k výraznému navýšení
spontánní činnosti.

V celkovém úhrnu byly v letech 2012 - 2018 získány dotace ve výši
19.251.000 Kč + 39.118,04 eur, sponzorské dary v celkové výši 545
tis. Kč, což výrazně podpořilo rozvoj organizace ve všech směrech.
Přepočtený počet úvazků byl k 31.12.2018 18,32.
Od roku 1959 dosud se ve vedení organizace vystřídalo 10 ředitelů.
V bulletinu, který byl vydán u příležitosti 60. výročí od založení a
který je k dispozici v SVČ Vítkov, najdete více informací o historii
organizace, jež prošla za 60 let existence různými změnami, cílem
však vždy byla podpora volnočasových aktivit pro děti, mládež
i dospělé. Sobotní oslavy proběhly ve dvou blocích. Dopolední
program oslav byl pojat jako den otevřených dveří, kdy si rodiče dětí
i široká veřejnost mohli přijít do jednotlivých kroužků a vyzkoušet
si sami, co se děti učí, zahrát si s nimi a děti se tak mohly naopak

pochlubit, v čem jsou třeba i lepší, než jejich rodiče. Odpoledne pak
byla v kulturním domě výstava fotograﬁí, videoprojekce mapující
činnost organizace od jejího vzniku a následovala téměř tříhodinová
přehlídka současné zájmové činnosti SVČ Vítkov včetně vystoupení
dvou divadelních souborů - QUO VADIS pod vedením Michala
Škrobánka a ARCUS pod vedením Pavla Vaňáska, který soubor
založil v r. 1987 a pod SVČ funguje od roku 2004. Divadelní soubor
Quo Vadis pod vedením Michala Škrobánka působí ve Středisku
volného času Vítkov už 6 let a sdružuje mladé lidi, převážně studenty,
kteří se prezentují svou vlastní tvorbou. Soubor Quo Vadis je už
velmi známý široké vítkovské veřejnosti. Díky svým úspěšným hrám
jako Den poté, Pruhovaná Marry nebo Dokud nás smrt nerozdělí,
si získal hodně příznivců a obdivovatelů. Vystupují pravidelně
v knihovně, v kulturním domě, na Vítkovském komínu a soutěžích.
Chci poděkovat nejen stávajícím pedagogům, ale všem, kteří se
ve svém volném čase věnují dětem, žákům, studentům, předávají
jim své zkušenosti, vzdělávají je, starají se o to, aby z nich vyrostli
inteligentní, svědomití, otevření a přátelští lidé. Zájmové kroužky
rozvíjejí talent účastníků zájmového vzdělávání a ti, kteří se jim
věnují, mají možnost i méně talentované děti vzdělat v daném
oboru tak, aby se jím zaobírali ve svém životě profesně či zájmově.
Práce těchto pedagogů je nedocenitelná. Také děkuji všem dětem,
pedagogům, rodičům, kteří s námi oslavy prožili a připomněli si
význam smysluplného využití volného času našich dětí.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

MIX Dance SVČ Vítkov
slaví svůj první úspěch
Dne 20. dubna se děvčata ze zájmového kroužku MIX Dance
zúčastnila své první soutěže „Tanec Fokus“, kterou pořádalo
SVČ Fokus v Novém Jičíně. Jednalo se o nepostupovou soutěžní
přehlídku amatérských tanečních skupin, kdy děvčata soutěžila
v kategorii disco dance děti.

Nervozita byla velká, byla umocněna soutěžní atmosférou a skvělými
výkony ostatních tanečních skupin. Při vyhlašování výsledků byla
ve všech malá dušička, děvčata i rodiče doufali, že obsadí alespoň
druhé místo. A pak to přišlo: „První místo MIX Dance SVČ Vítkov“…
nádhera, slzičky, emoce, hrdí rodiče, prostě první vítězství.
Děvčatům i trenérce Kláře Ligocké gratulujeme a děkujeme za
krásný výsledek!
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Knihovna Vítkov
SLAVNÁ AUTORKA VE VÍTKOVĚ

Knihovna Vítkov při příležitosti předávání cen dětem v soutěži Lovci
perel pozvala známou českou spisovatelku Alenu Mornštajnovou,
ktrerá se před několik dny účastnila Světa knihy Praha 2019 po
boku nobelistů Herty Müllerové a Maria Vargase LLhosy a řady
našich úspěšných spisovatelů, novinářů apod. Autorčinu přítomnost
jsme využili hned třikrát. V poledních hodinách proběhla přednáška
a beseda pro studenty místního gymnázia, poté se uskutečnilo výše
zmíněné předávání cen a den byl završen besedou, vyprávěním
a autogramiádou pro veřejnost. Alena Mornštajnová pracovala po
mnoho let jako překladatelka a pedagožka a teprve před několika
lety slavila úspěch coby autorka. Ve svých knihách se vrací do časů
před první světovou válkou, ale i do meziválečné a poválečné doby
u nás a strhujícím způsobem vypráví osudy rodin z pohledu několika
generací. Mimo jiné je také autorkou knihy pro děti Strašidýlko
Stráša. Beseda se spisovatelkou sklidila u veřejnosti velký úspěch.

LOVCI PEREL

V úterý 14. května proběhlo vyhodnocení dalšího ročníku soutěže
Lovci perel, tentokrát za školní rok 2017/2018. Tato soutěž nesmírně
pozitivně ovlivňuje čtení dětí, zejména začínajících čtenářů, ale
zapojují se do ní i žáci starších ročníků.
Jedná se o nejslavnostnější okamžik, kdy odměňujeme opravdu ty
nejpilnější čtenáře – a podpořit tuto zvláštní atmosféru nám mimo
překrásného reprezentačního sálu městského úřadu pomohla
hlavně přítomnost paní Aleny Mornštajnové.
Tato v současnosti nejžádanější česká prozaička předala každému
z oceněných osobně pozornosti, poblahopřála jim k úspěchu
a motivovala je k dalšímu čtení.
Za příspěvek na sponzorské dary pro vítěze děkujeme paní Blance
Duskové a panu Jaroslavu Mikovi.

SOUTĚŽÍME SE ČTYŘLÍSTKEM

V měsících březnu a dubnu 2019 probíhala v Městské knihovně
ve Vítkově výtvarná soutěž Čtyřlístek 2019, kterou jsme uspořádali
u příležitosti 50. let výročí od vydání 1. čísla tohoto komiksového
časopisu pro děti.
Do soutěže se zapojilo 61 děti a soutěžilo se ve třech věkových
kategoriích. Stačilo jen namalovat obrázek nebo komiks ze světa
Čtyřlístku.
Hodnotící komise následně vybrala v každé kategorii tři nejlepší,
kteří byli oceněni při promítání ﬁlmu Velké dobrodružství Čtyřlístku
v kině ve Vítkově 21. května.
Jako poděkování za účast v soutěži dostaly všechny děti, které
obrázek nakreslily, vstupenku do kina zdarma.
Všem vítězům moc gratulujeme.

Prázdninová půjčovní doba v knihovně
(1. 7. – 31. 8. 2019)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
zavřeno

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00

Obalování učebnic

Městská knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že
v době letních prázdnin mají možno nosit do knihovny učebnice na
obalování. V měsíci září nebudou učebnice z provozních důvodů
obalovány na počkání.
Děkujeme za pochopení.

Pro pořadatele kulturních,
společenských a sportovních
akcí
Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech kulturní,
společenskou nebo sportovní akci a chcete ji zveřejnit ve
společném měsíčním přehledu akcí? Pošlete nám vždy do
10. dne v měsíci na adresu dusek@vitkov.info název akce,
datum a čas konání, stručnou charakteristiku (např. divadelní
představení pro děti, šachový turnaj), kontakt na webové stránky
nebo jiný kontakt na pořadatele.
Uzávěrka na červenec - pondělí 10. června 2019.
Uzávěrka na srpen - úterý 2. července 2019!!!

VE VÍTKOVĚ JSME POPRVÉ POSNÍDALI
FÉROVĚ

… a bylo to super. Krásné květnové ráno doširoka otevřelo svou
náruč všem, kteří přišli do vítkovského parku, aby společně podpořili
lokální a fairtradové pěstitele.
Košíkům plným dobrot z místních farem i zahrádek, stejně jako vůni
fairtradové kávy, nešlo odolat.
Akci podpořil také pan Marcel Durec, který připravil skvělou domácí
tlačenku a výborný aspik. O zdravý pohyb se postarala lektorka
zumby slečna Klára Ligocká. A jestli si myslíte, že zumba je jen
záležitostí mladých, tak to jste na omylu.
Zkrátka, za rok sbalte nějaké dobroty do košíku, protože snídaně
v trávě má opravdu své kouzlo.
Děkujeme vám, že podporujete a oceňujete práci lidí, kteří se každý
den bez ohledu na čas, počasí a nepohodlí starají o to, abychom
měli stůl plný kvalitních potravin.

• Certiﬁkační známku Fairtrade můžou mít například i zlaté snubní
prstýnky, řezané květiny nebo fotbalové míče.
• Do Fairtrade je dnes zapojeno 1,6 milionů pěstitelů a řemeslníků.
• 178 milionů eur dostali v roce 2017 certiﬁkovaní pěstitelé na
sociálním příplatku.
• 416 tun pražené fairtradové kávy nakoupili v roce 2017 čeští
spotřebitelé. Z takového množství fairtradové kávy by se dalo
připravit více než 62 milionů šálků espressa.
• Ročně sníme v průměru 9,9 kg banánů.
V loňském roce se oslavy Světového dne pro fair trade v České
republice konaly na 172 místech a zúčastnilo se jich na 8100 lidí. Od
11. května tohoto roku je jich minimálně o jedno město a 23 lidí víc,
protože jste přišli a tuto myšlenku podpořili.
Děkujeme!
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury

NOC KOSTELŮ

I letos jsme se přesvědčili, že se výstupy na věž kostela, komentované
prohlídky i koncerty snad nikdy návštěvníkům Noci kostelů neomrzí.

TAK DALEKO A PŘITOM TAK BLÍZKO

Co je to vlastně fair trade, proč tuto otázku vůbec řešíme ve Vítkově?
Fair trade je spravedlivý obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie
a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných
podmínek. Za svou kávu, kakao nebo banány dostávají spravedlivě
zaplaceno, pěstují plodiny s ohledem na životní prostředí a jejich
děti můžou chodit do školy.
Vznikl po 2. světové válce a nejdříve se obchodovalo hlavně
s řemeslnými výrobky. Dnes se mnohem více prodávají fairtradové
zemědělské komodity jako káva, kakao, cukr a čaj.
Na začátku Fairtrade je třeba vždy vidět člověka – pěstitele nebo
řemeslníka a stejně tak na jeho konci – spotřebitele, který hledá
kvalitní potraviny, který si váží práce druhých, kterému není
lhostejné, v jakém světě žije.
Fakta a čísla:
• Známka Fairtrade® je dnes nejznámější a nejrozšířenější etickou
známkou na světě.

Jsme rádi, že jste na dominantu města hrdí, že se sem rádi vracíte
a věříme, že akce naplní také vaše srdce láskou a duši pokojem.

24 HODIN VE VÝSTAVNÍ SÍNI

Přesně tak dlouho trvala výstava prací vítkovských amatérských
tvůrců. Patnáct autorů vystavovalo malbu, kresbu, graﬁku i fotograﬁi.
Na vernisáži, která začínala v netradičním čase, v osm hodin večer,
byly předány ceny těmto autorům.
Studentská kategorie – Michaela Jašková třetí, Jana Welertová
druhé a Matylda Gintarová první místo.

ROZKVETLÉ OKNO A DOPLŇKOVÁ
SOUTĚŽ O NEJPĚKNĚJŠÍ PERGOLU

Město Vítkov vyhlásilo v květnu již tradiční soutěž Rozkvetlé okno
a doplňkovou soutěže „Pergola“, ve které budeme soutěžit o
nejpěknější pergolu (zahradní posezení ve Vítkově a jeho místních
částech. Věříme, že tato kategorie přiláká i mnoho zahrádkářů ze
zahrádkářských kolonií.
Příjem přihlášek prostřednictvím IC Vítkov do 8. července, kde také
získáte podrobné informace.
Přihlášku můžete předat osobně nebo zaslat na e-mail icvitkov@
vitkov.info.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VÍTKOVSKA

Kresba a graﬁka – Adolf Krause druhé a Jaroslav Bureš první místo.
Malba – Petr Dobeš druhé a Dana Hrabovská první místo.
Fotograﬁe – Věra Grigierová třetí, František Putko druhé a Josef
Prusek první místo.
Děkujeme všem autorům, kteří svá díla do soutěže přihlásili
a oceněným blahopřejeme.

OSVOBOZENÍ MĚSTA

3. května jsme si připomněli u památníku v Oderské ulici osvobození
našeho města.

Děkujeme žákům dechového oddělení Základní umělecké školy
Vítkov za hudební program, který umocnil slavnostní okamžiky,
a Zdeňce Drimajové ze Základní školy a gymnázia ve Vítkově za
recitaci básně Františka Hrubína Naposled.

Milí čtenáři, rádi bychom vás přizvali do nového projektu města,
jehož cílem je zmapovat významné osobnosti Vítkovska a místa
spjatá s jejich životem.
Shromážděný materiál bude upraven do turistického průvodce a pro
web města.
Chcete se připojit? Pošlete nám své nápady a podněty na adresu
olbertova@vitkov.info nebo se zastavte na přípravnou schůzku,
která se uskuteční na městském úřadě 3. června od 16.00 hodin.

FILMOVÉ KLUBY SE LÍBÍ

V květnu jsme pomalu rozjeli ﬁlmový Klub S, který je určen pro
dospělou veřejnost, a do jeho nabídky jsou zařazovány především
ﬁlmy pro dospělé. V rámci klubu se budeme vracet k těm ﬁlmům,
o něž byl velký zájem. Sledujte nabídku prostřednictvím webu města,
facebooku kina, vývěsky u kina a mobilního rozhlasu. Ne vždy totiž
klubovou nabídku najdete v letáku, který dostáváte pravidelně do
schránek.

Vítkov
Čermná
ve Slezsku
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Cena instalace 495 Kč z původní
ceny 1850 Kč

den řemesel
Kovářství, drátenictví, košíkářství, keramika a hrnčířství, perníkářství, výroba
košťat... Tato stará a již téměř zapomenutá řemesla si připomněli žáci
v projektovém Dni řemesel 17. dubna.
Dopoledne se seznámili s řemesly našich předků v krátkém dokumentárním
ﬁlmu, vyráběli z přírodních materiálů jarní a velikonoční dekorace a v „řemeslné
dílně“ si vyzkoušeli výrobu šperku z drátku, „ukovali“ z plechu přívěsek, upletli
košíček a pomlázku z proutí, upekli na plotně křupavé placky marikľe (tradiční
romské jídlo).
Odpoledne se naše dílničky přesunuly před školu, kde si řemesla mohli
vyzkoušet všichni kolemjdoucí. Den řemesel pro veřejnost zahájil náš taneční
kroužek. Největším lákadlem byla paní perníkářka, která kromě nádherných
perníkových košíků s vajíčky a koníků s povozem, přivezla spoustu jiných
sladkostí. Pro děti měla připraveny malé perníčky a barevné polevy. Pokusy
o zdobení ze strany dětských návštěvníků byly krásné a hlavně sladce a
voňavě chutnaly. Veliká fronta se tvořila také u kartářky. Každý chtěl vědět, jaký
osud mu krásná a tajemná slečna vyloží. Ukovat si náramek, přívěsek, vytvořit
si prstýnek z drátku, uvázat si věneček nebo metličku z březového proutí, zkusit
plést košík či ozdobit perníček nebo zajít ke slečně kartářce mohl každý, kdo se
u nás zastavil. Tak trošku nás mrzí, že se mnozí lidé dívali jen zpovzdálí a ani
nepřišli blíže.
Lenka Urbanová

Absolventi, sbohem!
Něco starého končí, ale něco nového tím začíná. Žáci se
rozejdou do světa a místo nich přijdou noví, ale všichni budeme
rádi vzpomínat na to, co jsme spolu prožili.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY
Do konce školního roku ještě nějaký ten čas zbývá, ale žákům posledních
ročníků už výuka skončila. Než ale půjdou k závěrečným a maturitním
zkouškám, je třeba zavzpomínat na dobu strávenou ve školních lavicích
a rozloučit se. Poslední dubnový den se celá škola sešla v Dělnickém
domě v Odrách na slavnostním dopoledni. Loučili jsme se s třídami AC3
(automechanici a kuchaři, K3 (kadeřníci), MAK3 (maséři a kadeřníci),
KO4 (kosmetičky) a N2 (nástavba podnikání). Každá z tříd si připravila
program, kterým pobavila své spolužáky a připomněla své působení ve
škole. Někteří zvolili taneční a pěvecká čísla, jiní humorné scénky, další
si dali tu práci a vytvořili prezentaci z fotek a videí. Zazněly i vzpomínkové
proslovy třídních učitelů a zástupců tříd, při kterých zvlhlo nejedno oko
dojetím. Při slavnostním nástupu pak byli představeni všichni žáci dané
třídy a na památku od svých třídních učitelů dostali školní odznak, slova
povzbuzení a odvahy nejen k závěrečným zkouškám, ale i do dalšího
života.

ÚSPĚCH V
LITERÁRNÍ SOUTĚŽI
„EVROPA VE ŠKOLE“

V krajském kole literární soutěže
Evropa ve škole, kterou vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, zvítězil se svou prací na téma „Zvířecí parlament“
Vojtěch Vašátko z tercie. Cílem soutěže, jež probíhá již od roku
1953, je propagovat ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí
a především u mladých lidí podporovat pocit spoluzodpovědnosti za
osud Evropy.
Vojtovi k tomuto velikému úspěchu srdečně blahopřejeme!
Andrea Mášová

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ
OLYMPIÁDY

Dne 9. dubna 2019 reprezentovalo šest žáků naši školu v okresním
kole matematické olympiády. Nejúspěšnějším z nich byl Dan Juroška
z tercie, který získal diplom a cenu za krásné 3. – 4. místo.
Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.
Jana Brožová

1. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE OLYMPIÁDY
MLADÝCH CHOVATELŮ

V sobotu 27. dubna se ve Středisku volného času v Opavě konalo
okresní kolo Olympiády mladých chovatelů. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích. I. žáci od 6 do 14 let a II. žáci od 15 do 18 let a v 11
odbornostech. Gymnázium již po třetí velmi úspěšně reprezentovala
žákyně kvinty Klára Kořenková v odbornosti Králíci. Ve své kategorii
získala 1. místo a postup do celostátního kola, které se letos koná
7. - 11. srpna v Přerově. Vzhledem k nejvyššímu dosaženému počtu
bodů ze všech kategorií se stala rovněž nejúspěšnější řešitelkou

okresního kola. Kromě medaile a věcných cen si tak navíc jako jediná
odnesla pohár vítězů a maskota pro kolo celostátní. Soutěž obnášela
roční pozorování domácích mazlíčků, shromáždění veškerých dat
a sepsání závěrečné práce, poznávání organismů, teoretický test
a obhajobu práce. Klára se do celostátního kola probojovala už
podruhé, v loňském školním roce získala na jubilejním 50. ročníku
OMCH v Praze 10. místo. Letos poprvé jsme měli zastoupení také
v řadách porotců. V kategorii Kynologie hodnotila práce, opravovala
testy a poznávačku psích plemen žákyně oktávy Kristýna Koldušková,
která v loňském roce v celostátním kole obsadila krásné 5. místo.
Moc blahopřejeme a do Přerova držíme pěsti.
Milena Mačáková

POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO KOLA
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE EUROREBUS

V sobotu 27. dubna 2019 přivítala Přírodovědecká fakulta Univerzity
Palackého v Olomouci účastníky krajského kola Moravskoslezského
kraje ve vědomostní soutěži Eurorebus. V obrovské konkurenci žáků
základních a středních škol si postup do celostátního kola v Praze
vybojoval tým sekundy víceletého gymnázia ve složení Tereza
Kokořová, Adam Karlík a Daniel Zeisberger.
Týmu i celé třídě sekundy děkujeme za reprezentaci školy a přejeme
hodně úspěchů v celostátním kole 18. června 2019 v Praze.
Blanka Váňová

TROJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH SEPTIMÁNŮ
V KRAJSKÉM KOLE SOČ

V pátek 10. května se v prostorách nové auly Technické univerzity
Vysoké školy báňské v Ostravě konalo krajské kolo 41. ročníku
Středoškolské odborné činnosti. Naše škola měla zastoupení
rovnou v pěti soutěžních oborech: Biologie, Zdravotnictví, Teorie
kultury, umění a umělecké tvorby, Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času a Ekonomika a řízení.
V široké konkurenci soutěžících z celého Moravskoslezského
kraje se naši žáci rozhodně neztratili a získali hned tři diplomová
místa. Do celostátního kola postupuje z 1. místa Alexandr Pisani
s prací Efektivita prospěchových stipendií (obor 13 Ekonomika
a řízení), v licitaci je z 2. místa Lucie Pšenicová s prací Celiakie
v životě člověka (obor 6 Zdravotnictví), 3. místo obdržel Jan Kundrát
s prací Účinky pH na aktivitu asparagové proteázy Nepenthesin
z láčkovky Nepenthes mixta při chemickém rozkladu glutenu (obor
4 Biologie). Účastnický list si odnesly žákyně Ivona Marie Repková
s prací Walt Disney a jeho animovaný svět (obor 15 Teorie kultury,
umění a umělecké tvorby) a Martina Maléřová s prací Alkoholismus
a jeho příčiny, průběh a následky (obor 14 Pedagogika, psychologie,
sociologie a problematika volného času).
Výhercům blahopřejeme a Sašovi držíme palce do celostátního
kola, které se koná 14. - 16. 6. v Mendelově gymnáziu v Opavě.
Milena Mačáková

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9.00 - 16.00
Čt
9.00 - 16.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

Naše mažoretky vybojovaly postup na mistrovství Evropy

První dva květnové víkendy patřily v oblasti mažoretkového sportu
k těm nejvíce očekávaným. Našim děvčatům šlo totiž o postup
na mistrovství Evropy, které se tento rok bude konat v prvních
červencových dnech v chorvatském Zagrebu. Velkým úkolem
vítkovských mažoretek tedy bylo svést boj v semiﬁnálovém kole,
postoupit do kola ﬁnálového a vybojovat si postup na ME.
První květnový víkend se semiﬁnálové klání uskutečnilo v Olomouci.
Juniorky bojovaly ve třech postupových kategoriích, kadetky a sólo
formace v kategoriích hobby. Děvčata se usilovně snažila a svými
výkony ve všech kategoriích si postupy na mistrovství ČR do Hradce
Králové vybojovala s těmito výsledky:
Baton classic DEFILE JUNIOR PROFI – Mistryně Moravy
Pom classic PODIO JUNIOR PROFI – Mistryně Moravy
Formace BATON KADET HOBBY – 3. místo
SÓLOFORMACE JUNIOR HOBBY – Terezie Beková 1. místo,
Zdeňka Drimajová 4. místo, Vanessa Malá 6. místo
SÓLOFORMACE SENIOR HOBBY – Denisa Machalová 5. místo
DUOFORMACE JUNIOR HOBBY – Vanessa Malá, Diana Marie
Hrabálková 2. místo
S těmito skvělými výsledky ze semiﬁnálového kola a plna napětí
a nadějí vstoupila naše děvčata do ﬁnálových bojů o týden později
v Hradci Králové, kde podala v hojné konkurenci krásné výkony

VÝLET DO DINOPARKU
Ve čtvrtek 16. května se vydala celá MŠ Husova na výlet do
Dinoparku. S dětmi jsme navštívili 3D kino s krátkým ﬁlmem o
dinosaurech, zhlédli velké množství exponátů a svezli se také
Dinoexpresem, který nás vzal na okružní cestu mezi dinosaury.
Děti byly nadšené a my rády, že jsme jim takový den mimo školku
mohly naplánovat a že nám hezky vyšel. Tento výlet byl ﬁnancován
z grantu města Vítkov, který naše škola získala, a my za tuto
možnost děkujeme.
Monika Dratvová

Deratizace města
Ve dnech 10. 6., 14. 6. a 20. 6. 2019 bude prováděna
velkoplošná deratizace města Vítkov.
Akci zabezpečuje ﬁrma Deratex, spol. s r. o. se sídlem ve Zlíně,
která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných
objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí
obytných domů a hospodářských staveních, vyzýváme občany
ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců. Pokud to situace
vyžaduje, obraťte se přímo na pracovníky jmenované ﬁrmy, anebo
nahlaste své požadavky na městský úřad, aby bylo zabezpečeno
komplexní ošetření obce.

a právem se pyšní dvojnásobným titulem mistryně České republiky.
Po dvoudenních náročných bojích se děvčata umístila takto:
Baton classic DEFILE JUNIOR PROFI – Mistryně České republiky
Pom classic PODIO JUNIOR PROFI – Mistryně České republiky
SÓLOFORMACE JUNIOR HOBBY – Vanessa Malá 2. místo,
Zdeňka Drimajová 3. místo
DUOFORMACE JUNIOR HOBBY – Vanessa Malá, Diana Marie
Hrabálková 1. místo
Pro všechny kategorie hobby bylo mistrovství ČR vrcholem sezóny,
ale v kategoriích proﬁ je vyvrcholením mistrovství Evropy. Domů
tedy celý tým odjížděl plný očekávání, protože nominace na ME do
Zagrebu byly zveřejněny asociací CMA až po ﬁnálové víkendové
soutěži v pondělí. Díky celoročním tréninkům, pilnému cvičení
a drilu se očekávání vítkovským mažoretkám naplnila a v kategoriích
baton classic DEFILE JUNIOR PROFI, pom classic PODIO JUNIOR
PROFI budou zaslouženě město Vítkov reprezentovat na Mistrovství
Evropy v chorvatském Zagrebu.
Gratulujeme, přejeme hodně sil k dalším tréninkům a děkujeme za
podporu rodičům, trenérce p. Potočárové a také velké fanouškovské
základně, kterou si děvčata svými perfektními několikaletými výkony
vybudovala. Dále děkujeme SVČ Vítkov, městu Vítkov a ﬁrmě
SMURFIT KAPPA Žimrovice.

ZMĚNA
PODMÍNEK
ZÁJEZDU
PŘED JEHO
USKUTEČNĚNÍM
ZE STRANY
POŘADATELE.
VÍTE, NA CO
MÁTE PRÁVO?
Změna je život. Některé změny však nejsou zrovna vítané
a mohou sebou přinést nepříjemné komplikace. Např. když
nám cestovní kancelář sdělí,
že je nucena změnit podmínky či stornovat zájezd plánovaný dlouho dopředu. Dovolená je se zaměstnavatelem
domluvena přesně na termín,
žena se těší na hotel na pobřeží a all inclusive, protože
nebude muset vařit, děti už se
nemohou dočkat animačního
programu a najednou přijde
nevítaná zpráva, která vše
zkomplikuje.
Stát se může cokoliv, např.
v letošním roce se menší či
větší změny zájezdů mohou
dotknout desetitisíců Čechů,
v souvislosti s uzemněním
letadel typu Boeing 737 MAX.
Připomeňme si, jaká práva
mají klienti cestovních kanceláří v případě, kdy jim cestovní
kancelář změní podmínky zájezdu či zájezd rovnou zruší.
Záleží na tom, o jakou změnu
se jedná.
Pokud se jedná pouze o nepodstatnou změnu podmínek
zájezdu a uzavřená smlouva
takovou změnu umožňuje,
pak pořadatel pouze oznámí
zákazníkovi v textové podobě
jasným a srozumitelným způsobem údaje o takové změně.
Naopak ke změnám hlavních
náležitostí zájezdu potřebuje pořadatel vždy výslovný
souhlas zákazníka s takovou změnou. Jedná se např.
o změnu místa pobytu, trasy
či délky pobytu (resp. změnu
termínů a počtu nocí), změnu
ujednaných dopravních prostředků, místa, data a času
odjezdu a příjezdu, umístění ubytování a jeho hlavních
znaků, změnu stravování,
výletů nebo jiných služeb zahrnutých v celkové ceně zájezdu atd.
Pořadatel zájezdu má povinnost návrh na změnu
oznámit zákazníkovi jasným,
srozumitelným a zřetelným

NOVÉ POSILY
LINKA KONEČNÉ ÚPRAVY

Až

31.000 Kč

+ DALŠÍ BENEFITY

NAVÝŠENÍ MZDY
PO ZAUČENÍ
5 TÝDNŮ
DOVOLENÉ
BONUS PŘED DOVOLENOU
A VÁNOČNÍMI SVÁTKY
OBĚD
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Více než 190 letá tradice
výroby z pryže.

NÁPLŇ PRÁCE:
- práce s PC
- vyplňování průvodky
- stáčení hadic do svitků
- manipulace za pomocí
VZV a jeřábů
- kontrola kvality vizuálně
i za pomoci měřidel

DOCHÁZKOVÝ BONUS
POUKÁZKY FLEXI PASS
PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ PODLE
VZDÁLENOSTI NEBO SVOZ ZDARMA

VOLEJTE NA

POŽADUJEME
Dobrý zdravotní stav
Předchozí zkušenosti ve výrobě výhodou
Ochotu pracovat na nepřetržitý provoz
(kombinace 7,5h a 11h směn)

556 763 211
KAŽDÉ ÚTERÝ OSOBNÍ POHOVORY
v 8:00 hod v sídle společnosti
Mgr. Jana Šádková
jana.sadkova@semperitgroup.com

www.facebook.com/semperﬂex.optimit
www.semperﬂex.com/cs/semperﬂex-optimit

způsobem, a to včetně případného dopadu navrhovaných
změn na cenu zájezdu. Pokud
Vám nabídne náhradní zájezd,
pak také údaje o tomto zájezdu
a jeho ceně. Musí tak učinit v textové podobě. Rozhodně tedy nestačí, že Vám zavolá a informaci
sdělí pouze po telefonu.
Pokud v rámci navrhované změny zájezdu dojde ke snížení jakosti nebo nákladů na sjednané
služby např. ze slibované all
inclusive bude dostupná pouze polopenze, hotel bude nižší
úrovně, nebo v důsledku změny
odletového dne dojde ke snížení

počtu nocí, a zákazník na takovou změnu přistoupí, pak má samozřejmě také právo na odpovídající slevu z ceny zájezdu.
Nemůže-li pořadatel splnit zvláštní požadavky svého klienta, které se zavázal splnit, pak zákazníkovi vzniká právo v určené lhůtě,
která nesmí být kratší než 5 dnů
a musí skončit před zahájením
zájezdu, na odstoupení od takové smlouvy, aniž by musel hradit
odstupné za předčasné ukončení závazku. Tzv. stornopoplatky
se jej tedy netýkají.

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.
Vítkovská 391/29, 742 35 ODRY

Změna ceny zájezdu
Ani v případě, kdy pořadatel
zájezdu navrhuje změnu, s níž
zákazník souhlasí, ho to ale automaticky neopravňuje cenu zájezdu zvýšit. Zvýšení ceny zájezdu po uzavření smlouvy je totiž
možné pouze ze zákonem stanovených důvodů. Došlo-li ke změně nákladů na pohonné hmoty nebo na jiné zdroje energie
k přepravě osob, ke změně výše
daní nebo poplatků uložených
třetí stranou, která se přímo nepodílí na poskytování cestovních
služeb zahrnutých ve smlouvě
o souborných službách pro cesty, nebo ke změně směnných

kurzů souvisejících se soubornými
službami, pak může pořadatel cenu
zájezdu i jednostranně zvýšit, ale
pouze za předpokladu, že smlouva
výslovně uvádí možnost takovéhoto
zvýšení ceny a způsob výpočtu cenových úprav. Další nutnou podmínkou je, aby zákazník měl zároveň
smluvně zakotvené právo na slevu v
případě, že naopak dojde ke snížení
těchto nákladů. Od loňského roku
tedy již nejde sjednat právo na změnu ceny jednostranně, tedy výhodně
pouze pro pořadatele zájezdu.
Pořadatel musí změnu ceny oznámit zákazníkovi nejpozději dvacátý
první den před zahájením zájezdu,
jinak nemá právo na úhradu zvýšené ceny.
Podstatné zvýšení ceny
Pokud se zvyšuje cena o více než
8 procent, pak pořadatel zároveň
musí zákazníkovi určit lhůtu, v níž
se může rozhodnout, zda od takové
smlouvy raději neodstoupí. Podle
zákona taková lhůta nesmí být kratší než 5 dní, aby měl zákazník dost
času na rozmyšlenou. Tady pozor,
v tomto případě platí jinak v právu
ne zcela běžné pravidlo, že mlčení
znamená souhlas. „Pokud tedy zákazník v určené lhůtě od smlouvy
neodstoupí, pak se má za to, že se
změnou souhlasí.“ Také o těchto
důsledcích své nečinnosti musí být
zákazník dopředu informován.
Storno zájezdu
V tom nejzávažnějším případě může
dojít až k tomu, že Vám cestovní
kancelář oznámí, že na zájezd prostě neodjedete. Zatímco zákazník
nemusí v případě storna zájezdu
cestovní kanceláři sdělovat důvod
svého rozhodnutí, cestovní kancelář
může od smlouvy o zájezdu stornovat pouze ve dvou případech a to,
když zákazník poruší svou povinnost, např. nezaplatí v daném termínu cenu zájezdu, nebo v případě,
kdy cestovní kancelář zájezd zruší.
Mimořádné okolnosti
Pokud pořadatel zájezdu odstoupil
od smlouvy, protože mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu
oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu, pak má zákazník samozřejmě
právo na vrácení veškerých uhrazených plateb avšak nevzniká mu
právo na náhradu případné škody.
Peníze musí být zákazníkovi vráceny do 14 dnů.
Např. panu Petrovi z Ostravy bylo
tento týden sděleno, že se jeho
zájezd zrušil z důvodu snížení přepravní kapacity letadel a cestovní
kancelář nemá objektivně možnost
ho do dané destinace, v tomto pří-
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23 000 KÏ DO 25 000 KÏ
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
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26 500 KÏ DO 28 500 KÏ + bonusy
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PENNY
Vítkov

padě konkrétně do Egypta, ve
smluveném termínu dopravit
a jeho zájezd se tak ruší. Pan
Petr dostane celou zaplacenou
částku zpět a má tak možnost
uzavřít s cestovní kanceláří
smlouvu jinou nebo si vybrat
jinou cestovní kancelář.
Nenaplnění potřebné kapacity
S možným zrušením zájezdu
ze strany pořadatele je také
potřeba tak trochu počítat
také tehdy, když je ve smlouvě určen minimální počet osob
přihlášených na zájezd, od
kterého bude zájezd uskutečněn. Pokud se dostatek lidí na
zájezd nepřihlásí, mohlo by být
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KONTAKTUJTE NÁS:
Na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 607 040 218ŧZZZSHQQ\F]
pro pořadatele uskutečnění
takového zájezdu ekonomicky
neefektivní a může od smlouvy
odstoupit. Zákon chrání zákazníky alespoň tak, že stanoví
termíny, kdy musí nejpozději pořadatel oznámit zrušení
zájezdu z důvodu nenaplnění
kapacity, tak aby zákazník měl
dostatek času na případnou
změnu plánů. V případě cest
trvajících déle než šest dní,
musí být zákazník srozuměn
o konání či nekonání min.
dvacet dní před zahájením
zájezdu. U zájezdů trvajících
2- 6 dní, alespoň 7 dní předem
a u velmi krátkých zájezdů pak
stačí informace min. 48 hodin
předem.

Věříme, že i přes některé změny, které je někdy potřeba učinit, se zákazníci s cestovními
kancelářemi dohodnou ke své
spokojenosti, a že si zaslouženou dovolenou nakonec všichni letos užijí.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252
mobil 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

PŘIHLASTE SE DO
SOUTĚŽE CHYTRÁ
MYŠLENKA A
PODPOŘTE TAK
SVŮJ PROJEKT
Máte podnikatelský nápad a nevíte, jak
ho posunout dál? Tak právě pro vás je
určena soutěž Chytrá myšlenka!
Chytrá myšlenka je program na podporu
inovací, zaměřený na lidi, kteří mají
chytré nápady a chtějí je uvádět do života.
Programu se účastní také odborníci a je
určen i veřejnosti – občanům kraje a všem,
kteří se zajímají o rozvoj regionu a zlepšení
kvality života ve městech a regionu. Program
je otevřen pro projekty z Moravskoslezského
kraje. Podmínkou je bydliště či sídlo ﬁrmy
v kraji. Registrace do soutěže končí 30. 6.
2019.
Vítězové se můžou těšit na akceleraci a
aktivní podporu svých projektů. Co se tím
má na mysli?
▪ 2 měsíce business podpory zdarma
▪ know how, jak začít podnikat a rozvíjet
podnikání
▪ zkušené mentory a profesionální
konzultace

▪ kvalitní síť kontaktů
▪ nejlepší projekty si rozdělí 300.000,- Kč
Soutěž navazuje na úspěšný loňský ročník,
kde celkem 10 projektů dostalo možnost od
září do listopadu 2018 vyrůst v akceleračním
programu a vítězné projekty obdržely
ﬁnance na svůj další rozvoj. Mezi oceněnými

byly projekty od CodeFlow, Dustee, FairBox
a Chytrá bota Miomove. Bližší informace
o soutěži najdete na stránkách www.
chytramyslenka.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 6. června ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov - sál
Pátek 7. června v 19:00 hodin
MÁMA
Horor z dílny TateTaylora. Přístupný 15+. Délka 100 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 8. června v 9:00 hodin
VÝSTAVA VOŘÍŠKŮ A PSŮ BEZ PRŮKAZU PŮVODU
K vidění budou psi různých plemen a jejich kříženci. Součástí
jsou tři sportovní soutěže pro registrované účastníky výstavy s
vyhodnocením tří nejlepších v každé soutěži. Vrcholem výstavy je
pak ocenění nejhezčího psa bez PP a nejhezčího křížence. Bližší
informace na www.zkovitkov.estranky.cz
Areál Kynologického klubu Vítkov
Sobota 8. června v 17:00 hodin
TJ VÍTKOV - SO BRUNTÁL „B“
Fotbalové utkání - A team
Stadion TJ Vítkov
Sobota 8. června v 17:00 hodin
SPOLEČNÝ KONCERT DECHOVÝCH ORCHESTRŮ
ZUŠ PREŠOV A ZUŠ VÍTKOV
http://www.zus-vitkov.cz/
Kulturní dům Vítkov
Neděle 9. června v 10:00 hodin

PÁTÝ ROČNÍK JARNÍHO KOLOZÁVODU V PARKU

Děti budou rozděleny do 3 věkových kategorií 6 – 8 let, 8 - 10 let a nad 10 let.
Všichni účastníci závodu musí mít povinné vybavení (přilbu). Pro všechny

děti bude sladká odměna. Za nepříznivého počasí se závod nekoná. Akci
pořádá SVČ Vítkov.

Městský park ve Vítkově
Pondělí 10. června v 16:00 hodin
KLIMA SE MĚNÍ. ZMĚŇ SE I TY!
Aktuální souvislosti globální změny klimatu, která se dotýká nás
všech … a co s tím můžeme udělat?
Výstava potrvá do 27. 6. a bude otevřena každou středu od 16.00 do
17.00 hod. nebo na základě tel. domluvy.
Velká výstavní síň
Úterý 11. června v 17:00 hodin
RAK ŘÍČNÍ
Přednáška Kamily Kokešové
Knihovna Vítkov - sál
Středa 12. června, 14:30 - 17:30 hodin
TALENTOVÉ ZKOUŠKY ZUŠ VÍTKOV
pro školní rok 2019/2020 - hudební, taneční a výtvarný obor
Budova ZUŠ v Lidické ulici
Pátek 14. června
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Pasování absolventů 1. tříd na čtenáře
Knihovna Vítkov - zahrada
Pátek 14. června ve 14:00 hodin
VOLBA ŠKOLNÍ MISS
Pro všechny příznivce našich krásných dívek. Vstupné zdarma,
dobrovolné příspěvky nejsou zakázány. Více informací: sps.vitkov@
seznam.cz,
http://www.vimejaknato.estranky.cz/, mobilní tel. 739 355 671.
Tělocvična ZŠ, náměstí Jana Zajíce

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 14. června v 16:30 hodin
VÍTKOV VS. RYCHVALD
Utkání okresního přeboru družstev mužů v nohejbale.
Antukové kurty za minigolfem
Pátek 14. - neděle 16. června
5. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO TURNAJE ŽENSKÉHO
BOXU TJ KLOKOČOV
Sokolovna nebo venkovní ring ve Františkově Dvoře
Sobota 15. června
VÝLET DO PAMÁTNÍKU V HRABYNI, DINOPARKU
A ZOO V OSTRAVĚ
Odjezd v 7:30 hodin z Jelenic. Kontaktní osoba Jitka Paulerová,
Jelenice.
Pořádá ČČK Jelenice
Čtvrtek 20. června v 16:30 hodin
PSÍ POSLÁNÍ 2
Některá přátelství jsou věčná a to i v pokračování celosvětově
úspěšného rodinného ﬁlmu Psí poslání.
Přístupný. Délka 108 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 20. června v 19:00 hodin
X-MEN: DARK PHOENIX
X-Meni čelí nejhroznějšímu a nejsilnějšímu nepříteli: Jean Grey,
která pochází z jejich vlastních řad.
Přístupný 12+. Dabing.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 20. - neděle 23. června
UFO BUFO
Hudební festival.
Rekreační středisko Hadinka
Pátek 21. června v 16:30 hodin
VÍTKOV VS. ODRY
Utkání okresního přeboru družstev mužů v nohejbale.
Antukové kurty za minigolfem
Pátek 21. června v 16:30 hodin
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru.
Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Přístupný 12+. Délka 107 min. Dabing.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 21. června v 19:00 hodin
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty
žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát
není žádná žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem
Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z
Indie až domů.
Přístupný 12+. Délka 114 min.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 22. června, 14:00 - 17:00 hodin
DEN KLOKOČOVA
Vystoupení dětí, stánky, řemesla, aquazorbing, výstava starých rádií
a další překvapení.
Sokolovna Klokočov
Sobota 22. června v 16:30 hodin
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (3D)
V prvním díle jsme zjistili, co dělají naši zvířecí kamarádi, když jsou

sami doma. Teď se dozvíme, co se jim honí hlavou, když skončí
v rukou veterináře, nebo když se v jejich teritoriu objeví vetřelec v
podobě dítěte.
Přístupný 12+. Dabing. 3D projekce.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 22. června v 19:00 hodin
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (3D)
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru.
Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu
ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Přístupný 12+. Délka 107 min. Dabing.
3D projekce.
Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 23. června v 17:30 hodin
MUZIKÁL „AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“
http://www.zus-vitkov.cz/
Kulturní dům Vítkov
Pondělí 24. června v 18:00 hodin
JAK NEZEMŘÍT NA NEMOCI SRDCE
Přednáška lektorky zdravého životního stylu Libuše Jobové.
Pořádá Klub zdraví Vítkov, www.klubyzdraví.cz
Součástí přednášky bude zdravá ochutnávka.
Kulturní dům Vítkov – učebna
Úterý 25. června
DEN BEZ ÚRAZU S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU
Akce je určena pro děti 1. tř. – 3. tř. ZŠaG Vítkov. Pro děti budou v
parku připraveny úkoly z dodržování bezpečnostních předpisů pro
chodce, cyklisty, jízda zručnosti, ...
Pořádá SVČ Vítkov
Úterý 25. června v 16:00 hodin
KRESLENÍ NA ASFALT
Rádi děti kreslíte a chcete, aby vaše kreslené výtvory obdivovali
i druzí? Barevné křídy jsou k dispozici. Nejhezčí výtvory sladce
odměníme.
Tak přijďte k nám a vyzdobte nám areál SVČ.
Středa 26. června v 15:30 hodin
COMEDIAS ANEB JINÁ AKADEMIE
www.zsgvitkov.cz
Pořádá Základní škola a gymnázium Vítkov
Čtvrtek 27. června od 8:30 hodin
POHÁDKOVÁ CESTA
Plná pohádkových postav a úkolů pro malé 2 - 5 leté děti (vhodné
pro maminky s dětmi na MD, hlídající babičky apod.). Cesta povede
uličkami města, skončí v městském parku a zabere vám cca 2
hodiny. Přijďte se se svým mrňousem pobavit! Zápis posledního
„cestovatele“ v 10:00 hodin! Start a zápis ve vchodu od KB. Více
informací: sps.vitkov@seznam.cz, http://www.vimejaknato.estranky.
cz/, mobilní tel. 739 355 671
ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č.1
Pátek 28. června v 16:30 hodin
VÍTKOV VS. FIFEJDY
Utkání okresního přeboru družstev mužů v nohejbale
Antukové kurty za minigolfem
Pátek 28. června v 19:00 hodin
YESTERDAY
Hudební komedie Yesterday vypráví neuvěřitelný příběh
neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii.
Přístupný 12+. Délka 112 min. Titulky.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 29. června v 16:30 hodin
PODFUKÁŘKY
Rebel Wilson jako amatérská podvodnice a Anne Hathaway jako
podfukářka nejvyšší třídy se spojí, aby svedly, oklamaly a obraly
bohaté chlapy o jejich peníze.
Přístupný 12+. Délka 94 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 29. června v 19:00 hodin
GENESIS
V soukromé chlapecké škole se šestnáctiletý Guillaume tajně
zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho osmnáctiletá sestra
Charlotte je zaskočena svým přítelem, který ji navrhuje, aby měli
otevřený vztah. Na letním prázdninovém táboře najde dvanáctiletý
Félix zalíbení v Béatrice. Všechno se mění.
Přístupný 12+. Délka 130 min. Titulky.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 29. června ve 14:30 hodin
CARL WEISSHUHN A JEHO STOPY NA VÍTKOVSKU
14:30 - zahájení projektu a odhalení pamětní desky v Zálužném, na
místě sídla Weisshuhnovy ﬁrmy, 16:00 hod. položení květin u hrobu
Weisshuhnovy matky v Nových Těchanovicích, od 17:00 hodin v
penzionu U Brodu vernisáž výstavy s přednáškou a vystoupením
kapely Kamarádi.
Kontakt: Spolek Zálužné, os.zaluzne@gmail.com, tel. 722 085 248.
Info: https://os-zaluzne.webnode.cz
Zálužné u mostu, penzion U Brodu
Neděle 30. června v 16:00 hodin
HURÁ, PRÁZDNINY!
16:00 - oﬁciální otevření horolezecké stěny, vystoupení tanečního
kroužku Mix dance, 16:20 - klaun Prcek Pepino - zábavný program,
výtvarné dílničky pro děti, 18:00 - vystoupení kapely The Basecell
z Větřkovic. 21:30 - promítnutí dobrodružné rodinné komedie Husí
kůže v letním kině SVČ Vítkov. Cena: 60 Kč
Pro více informací se podívejte na www.svc-vitkov.cz,FB stránky:
SVC Vítkov
SVČ Vítkov - zahrada
3. - 10. srpna
LETNÍ TÁBOR „PIRÁTI Z KARIBIKU“
Cena: 2600 Kč
Náplň táboru: hry, soutěže, výlety, koupání, táboření. Vhodné pro
holky a kluky od 7 let. S dětmi pracujeme celoročně. Zbývá nám
několik volných míst. Zájemci si můžou vyžádat přihlášku mailem
na: dr.vanasek@seznam.cz nebo telefonicky: 608 444 722
Pořádá Asociace TOM ČR Vítkov
Místo táboru - Kamenka

Promítáme v 21:30 hod. Jednotné vstupné: 60 Kč
Změna programu vyhrazena!
V případě nepříznivého počasí se nepromítá.
Kapacita LK: 80 míst k sezení, 6 boxů pro 6 osob (možná
rezervace celého boxu), počet míst k ležení na vlastní dece
neomezený.
PŘIPRAVUJEME:
12. 7. Johnny English – (komedie VB)
26. 7. Vezmeš si mě, kámo (komedie Francie)
Program NZDM Tunnel – Červen 2019
Klienti 6 – 14 let
3.6.
Mezinárodní den dětí – hry, soutěže, turnaj v piškvorkách
4.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, hry
10.6.
Světový den proti dětské práci – beseda a prezentace
11.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, hry
17.6.
Světový den hudby – komunitní sezení, význam hudby pro
člověka
18.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, ﬁlm
24.6.
Prázdniny, cestování, brigády - beseda
25.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, hry
Klienti 14 – 26 let
5.6.
Mezinárodní den dětí – beseda, vzpomínky na dětský den
6.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, hry
12.6.
Světový den proti dětské práci – beseda a prezentace
13.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, ﬁlm
19.6.
Preventivní program – Světový den proti drogám
20.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, hry
26.7.
Prázdniny , cestování, brigády - beseda
27.6.
Zkušebna / volnočasové aktivity, hry
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
7. 7. – 13. 7.
14. 7. – 20. 7.

18. 8. – 24. 8.

Harry Potter - TZ Klokočov
Cena: 2 400 Kč. Vedoucí: Klára Ligocká
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně
TZ Klokočov. Cena: 2 350 Kč
Vedoucí: Květuše Skurková
Poklad náčelníka Atacamů
Areál Setina. Cena: 2 790 Kč
Vedoucí: Oldřich Sladkovský a Pavlína
Steschnerová

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV

PROGRAM LETNÍHO KINA NA ČERVEN
ve spolupráci s o.p.s. Vítkovské Ympulsy

22. 7. – 26. 7. Hravý týden I. Cena: 550 Kč
29. 7. – 2. 8. Hravý týden II. Cena: 550 Kč
12. 8. – 16. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč

14. 6.
30. 6.

Podrobné informace o táborech jsou na webových stránkách SVČ.

Po čem muži touží (komedie, ČR)
Husí kůže II. (dobrodružná rodinná komedie, USA)

Uzávěrka příštího čísla: 1 8 . č e r v n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku

Vítkovský zpravodaj
Vydavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Adresa redakce: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
Příjem inzerce: tel.: 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info

Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
500 ks
6 / 2019
4. června 2019
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Optys, spol. s r. o.
6 Kč

