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20 let mezinárodní spolupráce

V tomto roce je to přesně 20 let, kdy byla podepsána mezinárodní spolupráce s polským městem Kalety. Název tohoto města při
nějaké příležitosti zaznamenal snad každý občan Vítkova. Čtenáři
zpravodaje i návštěvníci našich internetových stránek jsou pravidelně informováni o různých akcích na obou stranách hranice.
V prvních letech spolupráce byly aktivní zejména základní školy
a základní umělecká škola. Později se přidali také sportovci
a další spolky, jako rybáři, volejbalisté, stolní tenisté, šachisté, ale
také další občané našeho města. Za těch 20 let se vytvořily vazby
v oblasti sportovní, kulturní a společenské, ale také osobní. Mezi
občany obou měst vznikla mnohá přátelství.
U příležitosti tohoto kulatého výročí jsme uspořádali několik společných akcí. Ty začaly 15. února plesem města, kterého se zúčastnili
zástupci města Kalety včetně vedení od roku 1993. Byli přizváni
také představitelé spolků a organizací. Návštěva Kalet v obdobném složení se z naší strany uskutečnila ve dnech 16. – 18.5.
Odjížděli jsme autobusem z Vítkova ve čtvrtek odpoledne. V pátek
se konalo setkání v tamním domě kultury, kterého se zúčastnili zástupci obou měst a představitelé spolupracujících spolků a organizací. Na setkání jsme byli mile překvapeni, když jsme se dozvěděli
o rozhodnutí kaletských zastupitelů udělit čestná občanství představitelům našeho města a dalším občanům. Toto čestné ocenění
získalo 7 lidí. Především to byla paní Stanislava Suková, která stála v čele města v letech 1990-1994 a která se svým polským protějškem Josefem Bregulou podepsala partnerskou smlouvu. Dále
čestné občanství získali starostové, kteří vedli město v dalších letech, tedy Josef Prusek, Pavel Smolka a Oldřich Vícha. Za rozvoj
mezinárodní spolupráce mezi školami byla oceněna paní Blanka

Váňová a na úrovni spolupráce mezi městy Šárka Petrtýlová a Daniela Olbertová.
Další akcí k tomuto kulatému výročí bude setkání českých a polských dechových orchestrů, které proběhne 15. června ve Vítkově.
Jste všichni srdečně zváni.
Pavel Smolka
starosta města
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K rá tc e z rad n i ce
V měsíci květnu zasedala městská rada pouze jednou, a to 15.
5. Na programu bylo schválení Smlouvy o dílo na údržbu městské zeleně ve Vítkově s Technickými službami Vítkov a dodatek
číslo 1 k vnitřní směrnici pro měření rychlosti vozidel. RM vzala
na vědomí zprávu o úvodních zkušenostech s provozem nízkoprahového zařízení. Občanskému sdružení Elim, křesťanské společnosti pro evangelizaci a diakonií Opava, schválila dotaci ve výši
20.000,- Kč. Dotace bude sloužit na podporu činnosti dobrovolníků
v našem městě. Jako každý rok bylo letos schváleno prominutí čtenářského registračního poplatku v městské knihovně žákům - absolventům prvních tříd vítkovských základních škol. Byly schváleny
smlouvy o výpůjčce sokolovny a tribuny včetně pozemků Středisku
volného času ve Vítkově, které realizuje mimoškolní volnočasové
a sportovní aktivity. Souhlasila s uzavřením Smlouvy o partnerství
našeho střediska volného času s Domem dětí a mládeže ve Vratimově. Cílem tohoto partnerství je metodická a odborná pomoc při
vytváření a podpoře multimediálních dětských redakcí při školách
a školských zařízeních. Rada města vzala na vědomí vyhodnocení

údržby komunikací a chodníků v zimním období 2012/2013 a průběh jarního úklidu města včetně místních částí. Oproti plánovaným
nákladům byla z důvodu dlouhé zimy a vyššího úhrnu sněhových
srážek zimní údržba dražší o 718 tis. Kč. Dále byly schváleny
smlouvy o dílo „Naučná stezka – Dědictví břidlice“, a to na graﬁcké
práce s Mgr. Františkem Žáčkem z Moravské Třebové a na realizaci prací v rámci tohoto projektu s TS Vítkov. RM schválila také
smlouvy s ﬁrmou TEDEAS s.r.o., Třinec na zpracování a podání
žádosti o dotaci na akci Energetické úspory objektu Kulturního
domu ve Vítkově a s ﬁrmou ASA Expert, a.s., Ostrava na zpracování projektové dokumentace a autorský dozor na akci „Energetické
úspory objektu ubytovny SVČ v Klokočově. V rámci projektu 20
let spolupráce Vítkov - Kalety schválila zahraniční služební cestu
členům rady a zastupitelstva do partnerského města Kalety,.
Zdeněk Hegar
místostarosta

MĚSTSKÁ POLICIE V DUBNU 2013
V půl deváté večer 14. dubna přijala MP Vítkov oznámení o pohybu
osob v objektu bývalé kotelny v areálu nemocnice. Strážníci po
příjezdu na místo zjistili, že v objektu se neoprávněně pohybují dva
muži, jejichž totožnost je MP Vítkov dostatečně známa. Jednalo
se o občany Vítkova ve věku 36 a 55 let, které hlídka MP Vítkov
vyzvala k opuštění objektu, kam neoprávněně vnikli. Vzhledem ke
skutečnosti, že se jedná o osoby s trestní minulostí, byla celá záležitost postoupena Policii ČR k prověření, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu proti majetku nebo přestupku
proti majetku.
22. dubna kolem poledne vyjela MP Vítkov na základě telefonického oznámení do Zálužného, kde mělo dojít k nelegální těžbě dřeva
na lesním pozemku čtyřmi muži. Po příjezdu strážníků na místo
bylo zjištěno, že oznamovateli, který pracuje jako lesní hospodář,
se podařilo zablokovat vozidlo převážející cca 3m3 již nakrácené
dřevní hmoty, již tito muži neoprávněně pokáceli. Dvěma mužům
se ještě před příchodem MP Vítkov podařilo utéct, na místě byli
zajištěni 2 občané Vítkova ve věku 20 a 41 let. Jelikož i tito muži
mají trestní minulost, na místo byla přivolána Policie ČR, která věc
převzala k dalšímu šetření.
Z přestupku proti majetku a neuposlechnutí výzvy úřední osoby
byl obviněn 21letý muž z Vítkova, který dne 25. dubna pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky rozbil skleněnou výplň přede
dveřmi jedné z prodejen na ulici Komenského ve Vítkově. Událost
byla oznámena na MP Vítkov krátce po sedmé hodině večerní.
Strážníci ihned vyjeli na místo a muže zajistili. Bylo provedeno
kontrolní měření na množství alkoholu v dechu muže, které vy-

kázalo hodnotu 2,723 promile. Jelikož dotyčný později ve svém
agresivním chování pokračoval a nerespektoval výzvy strážníků,
byla mu přiložena pouta a po lékařském vyšetření byl převezen
k vystřízlivění na PZS Opava. Za výše uvedené přestupky hrozí
muži u správního orgánu pokuta až do výše 15.000,- Kč a náhrada
škody způsobené na majetku.
Téměř 4 promile alkoholu v dechu bylo naměřeno 33letému muži
z Nového Jičína, který se povaloval uprostřed Klokočovské ulice
ve Vítkově dne 26. dubna kolem čtvrté hodiny odpoledne. Muž,
jenž přijel do Vítkova vlakem, skončil místo na hudebním festivalu,
kam měl namířeno, na PZS Opava, kam byl strážníky převezen
k vystřízlivění. Za přestupek ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu mu může být uložena pokuta do výše 2.500,- Kč.
Útratu ve výši 525,- Kč nezaplatili dva hosté, kteří 27. dubna ve
večerních hodinách navštívili jednu z provozoven na nám. Jana
Zajíce ve Vítkově. Přivolaní strážníci zjistili, že se jedná o ženu
z Budišova nad Budišovkou ve věku 20 let a muže z Vítkova ve
věku 40 let. Vzhledem ke skutečnosti, že svou útratu nezaplatili
ani v dohodnutém termínu, byla věc postoupena jako podezření
z přestupku proti majetku ke správnímu orgánu. Ženě a muži, kteří
se zadarmo najedli a napili, hrozí pokuta až do výše 15.000,- Kč.
Pokud se majitel provozovny uhrazení útraty od povedené dvojice
nedočká, bude muset škodu vymáhat v občanskoprávním řízení.
Roman Mišáček
MP Vítkov

Jak se stát náhradním rodičem?
Současná právní úprava rozlišuje několik forem náhradní rodinné péče, a to osvojení, poručenství, pěstounskou péči a pěstounskou péči
na přechodnou dobu. O zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny může požádat občan starší 18 let,
jehož zdravotní stav je dobrý a nemá záznam v opise rejstříku trestů. Zájemci o náhradní rodinnou péči musí vyplnit základní formuláře,
které obdrží na městském úřadě, odboru sociálních věcí. Po podání žádosti musí zájemce projít vstupním prověřením – šetření v místě
bydliště a psychologické vyšetření, aby se zjistilo, zda má uchazeč k výkonu činnosti náhradního rodiče vhodné předpoklady. Příprava na
roli náhradního rodiče je časově náročná. Po shromáždění všech podkladů pracovnice městského úřadu odesílá dokumentaci na krajský
úřad, který po skončení všech úkonů zařadí žadatele do své evidence. Po zařazení žadatelů do evidence se vyhledá vhodné dítě, které
je následně na základě rozhodnutí soudu svěřeno do náhradní rodiny.
Žádost a další informace získáte na odboru sociálních věcí MěÚ Vítkov.
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Pozor na rušení nočního klidu…
Vážení občané, před nadcházejícím letním obdobím bychom vás
chtěli upozornit na problematiku rušení nočního klidu. Některé restaurace a provozovny zahájily provoz zahradních posezení, na
kterých se pořádají nejrůznější zábavné akce pro občany. Při těchto akcích se zábava protáhne často do pozdních nočních hodin, je
proto nutno mít na paměti, že porušení nočního klidu je přestupek.
Po zrušení vyhlášky, která noční klid upravovala, si obce upravují
dobu nočního klidu vyhláškami samy.
Ve Vítkově a místních částech platí Obecně závazná vyhláška
města Vítkova č. 2/2008, o ochraně nočního klidu, která článkem 2 stanovuje noční klid v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin.
V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy. Porušení nočního klidu se tak může dopustit fyzická osoba,
fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba.
Fyzická osoba může porušit noční klid např. hlasitou reprodukcí
hudby nebo hlasitými projevy, jako je křik nebo zpěv. V tomto případě se jedná o přestupek a takové osobě může správní orgán

uložit pokutu až do výše 5.000,-Kč. Jestliže se však porušení nočního klidu dopustí při výkonu své podnikatelské činnosti provozovatel restaurace či provozovny, tj. jako fyzická osoba podnikající
nebo právnická osoba (např. hlasitou reprodukcí hudby), jedná se
o správní delikt, za který může správní orgán uložit pokutu až do
výše 200.000,-Kč.
Závěrem je nutno poznamenat, že výše uvedené neznamená, že
občané v našem městě a místních částech nemohou navštěvovat
zábavné akce a nemohou se bavit a veselit i v nočních hodinách.
Vždy je však potřeba mít na paměti, že ne všichni se ve stejnou
chvíli mohou a chtějí bavit a veselit.
Dotazy k této problematice vám rádi zodpoví pracovníci odboru
správních činností Městského úřadu Vítkov pracující na úseku přestupků, správních deliktů a pokut.
Michal Bensch
odbor správních činností

Novinky v elektronizaci veřejné správy
Rokem 2012 začala zcela nová etapa modernizace veřejné správy a rozvoj e-Governmentu přispěje k její procesní reformě. Cílem
zákona o eGovernmentu je vytvoření optimálních podmínek pro
elektronickou komunikaci mezi úřady a občany i mezi úřady samotnými.
Prvním zásadním projektem e-Governmentu je Czech POINT.
Jeho spuštění přineslo občanům například možnost podat na kontaktních místech veřejné správy žádost o výpis z rejstříku trestů,
díky čemuž fronty žadatelů na úřadech zmizely. V současné době
naleznete Czech POINTy na více než 6937 obecních a krajských
úřadech, vybraných pracovištích České pošty, zastupitelských
úřadech, kancelářích Hospodářské komory a také v kancelářích
notářů. Nyní se připravuje rozšíření kontaktních míst i do bank
a dalších soukromoprávních subjektů. Na Městském úřadě Vítkov
je kontaktní místo Czech POINT k dispozici na několika pracovištích, která jsou v budově přehledně označena. Nabídka nových
funkcionalit na těchto kontaktních místech přitom stále přibývá. Jejich podrobný přehled je zveřejněn i na webových stránkách města. Jedná se například o výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidiče, žádost o zřízení datové schránky, výpis
z živnostenského rejstříku a mnoho jiných.
Zahájení elektronické komunikace ve veřejné správě představoval další projekt – zprovoznění datových schránek, které proběhlo
v roce 2009. Datové schránky tak dnes poskytují občanům, podnikatelům i ﬁrmám jednoduchý nástroj zajišťující plnohodnotnou
elektronickou komunikaci se státem.
Přelomový projekt e-Governmentu v České republice tvoří Základní registry. Pro veřejnost představují sdílenou službu, která je v pozadí a účastní se každé transakce ve veřejné správě. V Základních
registrech jsou uloženy tzv. referenční údaje, které sdílí celá státní
správa, tzn. orgány veřejné moci připojené k systému Základních
registrů. Před 8 měsíci se připojil i Městský úřad Vítkov a k dnešnímu dni je v systému registrováno více než 1100 orgánů veřejné
moci. Novou službou Základních registrů je možnost získat přehled
o využívání referenčních údajů jinými subjekty. Jedná se o roční
výpisy z registru obyvatel a z registru osob, které už letos v březnu
dostaly fyzické a právnické osoby automaticky bezplatně do svých
datových schránek, ostatní mohou zažádat na kontaktních místech
Czech POINT. V řešení je nyní možnost sdílet a oznamovat údaje
ze Základních registrů po poskytnutí souhlasu právnických osobám, se kterými existuje smluvní vztah. Znamenalo by to, že občan
či právnická osoba by v budoucnu mohli oznámit své referenční

údaje – např. novou adresu vlastního trvalého pobytu své bance,
pojišťovně, plynárně, vodárně apod.
E-Government se na sebe navazujícími jednotlivými projekty stále
rozvíjí a úspěšně využívá možností moderních technologií. Je však
třeba mít na paměti, že elektronizace není cíl, ale prostředek, jak
kvalitu veřejné správy vůči veřejnosti zlepšovat.
MěÚ Vítkov, OVS

SEZONA NA KOUPALIŠTI
10.00 hod. - 19.00 hod.
OTEVÍRACÍ DOBA:
CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ: dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA
10,- Kč/den

40,- Kč
20,- Kč
20,- Kč
zdarma
20,- Kč
zdarma

Místní školy a školky v rámci plavecké výuky platí hromadné
vstupné (nad 10 osob) ve výši 5,- Kč/žák, pedagog a dozor
ZDARMA. Ceny platí v období školního roku.
Z hygienických důvodů není možno používat na koupání v bazénu plavky s dlouhými nohavicemi (bermudy), legíny, šaty,
sukně, trička a košile.
Odpovědné osoba: Pataki Jan
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel. 556 300 695

MUDr. Yveta Švestková
oznamuje nástup dovolené v době od
1. do 5. 7. 2013 a 12. až 23. 8. 2013.
Akutní případy ošetří MUDr. Lenka
Škařupová.
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Výstavba kompostárny dokončena
Město Vítkov již dokončilo
stavbu kompostárny v areálu skládky Nové Těchanovice. Celkové náklady této
investice činí 5,6 mil Kč. 90
% pokryje dotace ze Strukturálních fondů Evropské
unie, zbývajících 10 % bude
hradit město Vítkov ze svého
rozpočtu. V červenci 2012
byly zahájeny stavební práce. Stavbu realizovala ﬁrma
NOSTA, s. r. o. z Nového
Jičína, která zvítězila ve
veřejné zakázce. V rámci
projektu byly vybudovány
oplocené,
vodohospodářsky zabezpečené zpevněné
plochy, záchytná jímka, ocelový přístřešek a zpevněná
komunikace. Stavba již byla
dokončena a nyní bude následovat zkušební provoz. Provozování kompostárny budou zajišťovat Technické služby města Vítkova v rámci provozu skládky
v Nových Těchanovicích.
Do kompostárny bude navážen komunální bioodpad, který tvoří kvantitativně významné množství složky odpadů a způsob nakládání s ním může pozitivně i negativně ovlivnit základní složky
životního prostředí. Jedná se především o bioodpad (tzv. BRKO
– biologicky rozložitelný komunální odpad) ze zeleně a bioodpad
z domácností (slupky z brambor, zbytky po úpravě ovoce a zeleniny
atd.). Speciﬁcké bioodpady (kaly z čistíren odpadních vod) musejí
být likvidovány v jiných typech kompostáren. Sběr BRKO budou
technické služby zajišťovat prostřednictvím sběrných velkoobjemových kontejnerů s objemem 15,5 m3 a sběrných nádob s kapacitou
1100 a 240 litrů. Tyto kontejnery budou rozmístěny po městě a občané do nich budou moci odkládat biologicky rozložitelný odpad.
Odpad bude následně svážen speciálním komunálním vozidlem.

BRKO budou moci občané
rovněž vozit přímo na kompostárnu v areálu skládky
v Nových Těchnovicích během provozní doby skládky.
Navezený biologický odpad
bude dále homogenizován
v drtiči a následně zpracován formou kompostování. Projekt výstavby kompostárny byl realizován s
cílem snížit množství směsného komunálního odpadu,
které se ukládá na skládku,
a tím docílit úsporu nákladů
s tím spojených.
Dalším cílem je prodloužení
životnosti skládky. V letošním roce vstoupil v platnost
zákon o odpadech, který
mimo jiné zakazuje zakládání nových skládek komunálního odpadu. Ukládání odpadů na skládky se tak stane v budoucnu pro občany daleko nákladnější.
Účelem kompostování je rovněž efektivně a v souladu se zákonem
zpracovat biologicky rozložitelný odpad na produkt, který neškodí
životnímu prostředí, naopak může sloužit k jeho zlepšení formou
ekologického hnojiva. Na základě propočtu bude v roce 2014 ve
městě Vítkově vytříděno 844 tun odpadu kategorie BRKO a z něho
vyprodukováno 506 tun kompostu. Celková kapacita kompostárny je 1500 tun BRKO zpracovaného za rok. Projektem výstavby
kompostárny město významně přispělo k naplnění cílů plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, ale hlavně ke
zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje pro své občany.
Ingrid Adamusová
referentka regionálního rozvoje

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež města Vítkova
V červnu 2012 byla usnesením Zastupitelstva města Vítkova
schválena Smlouva o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji mezi MSK a Městem Vítkov na období 2013 – 2016.
V říjnu stejného roku byla zveřejněna veřejná zakázka MSK na
poskytovatele sociálních služeb a provozování Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež ve Vítkově. Zakázku vyhrálo Středisko
volného času Vítkov, které uzavřelo s MSK smlouvu o poskytnutí
sociální služby.
18. 3. 2013 bylo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
otevřeno. Tunnel se nachází v 2. nadzemním podlaží Kulturního domu ve Vítkově na Dělnické ulici. Zařízení je určeno dětem
a mládeži od 15 do 26 let. V rámci zařízení probíhají tyto činnosti: doučování dětí, pomoc při řešení bydlení u klientů starších 18
let, vyjednávání podmínek pro přestup z neúspěšného přijímacího řízení na jiný obor střední školy. Zařízení funguje hlavně jako
psychologická poradna, klienti se zde chodí vypovídat, pochlubit,

poradit. Do zařízení chodí nejčastěji skupinky 15-16 letých dětí,
které hledají zázemí, povídají si mezi sebou nebo jen odpočívají.
V zařízení byla probrána problematika drog a nevhodného chování
na veřejnosti a ve veřejných prostorech, byl promítnut ﬁlm na téma
Drogy a kouření. Vzniká zde taneční skupina Mixess, která se
v současnosti připravuje na květnové Taneční přehlídky.
V zařízení pracují 4 pracovníci, vždy 2 v jednom dni. Ti rovněž
spolupracují s rodiči hlavně při dohledu u doučovaných dětí. Ode
dne otevření bylo zaznamenáno 430 návštěv – kontaktů, v evidenci je 103 návštěvníků, z toho 66 chlapců a 37 dívek, většina klientů
dochází do zařízení opakovaně. Zařízení je otevřeno v pondělí až
čtvrtek vždy od 14 do 18 hodin.
Hana Klapetková
odbor sociálních věcí
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Energetické úspory objektu SVČ ve Vítkově a MŠ v Klokočově
Na základě dotací získaných z Operačního programu životního prostředí se počátkem května rozběhly stavební práce
v objektu Střediska volného času na Bezručově ulici ve Vítkově. V rámci této dotační akce dojde k zateplení budovy,
výměně oken a zateplení stropů. Stejné práce po dokončení
SVČ (květen – červen) poté proběhnou na objektu Mateřské
školky v Klokočově (červenec – srpen). Cílem těchto projektů je snížení spotřeby energií na vytápění objektu a snížení
produkce emisí. Určitě však také dojde ke zlepšení vzhledu
obou těchto objektů.
Realizaci stavebních prací na obou budovách bude provádět
ostravská stavební ﬁrma PROWALL s.r.o., která vzešla jako
vítěz z výběrového řízení na zhotovitele. Celková cena za
provedení obou akcí je nasmlouvaná na 4,2 mil. Kč, z nichž
cca 50% nákladů by mělo být hrazeno z dotace.
Karel Špok
odbor služeb

DĚDICTVÍ BŘIDLICE
naučná stezka o historii těžby břidlice v obci Zálužné a okolí

Jednou z největších zvláštností Vítkovska je tajemství hlubin
země. Jsou zde zaniklé břidlicové doly – dílo zdejších obyvatel,
které vznikalo v průběhu minulých dvou století. Město Vítkov si
v loňském roce, na základě návrhů a podkladových materiálů
zpracovaných občanským sdružením „Zálužné“, vytyčilo záměr
vybudovat turistickou naučnou stezku s názvem Dědictví břidlice,
zaměřené právě na fenomén těžby břidlice ve zdejší oblasti. Realizace projektu „Dědictví břidlice“ má za úkol, kromě zachování
tradic a připomenutí historie regionu, zvýšit také turistický ruch
formou nekonvenční a turisticky zajímavé prohlídky autentických
reliktů hlubinných břidlicových dolů. Návštěvníkům i obyvatelům
Vítkovska chce při nenáročné procházce poskytnout mnoho informací o zajímavostech jednotlivých lokalit plánované stezky. Nová
naučná stezka přímo navazuje na turistické značené cesty vedoucí údolím Moravice a na stávající cyklotrasy. Její začátek i konec
bude v areálu penzionu Bílá Holubice v Mokřinkách, kde bude také
miniexpozice těžby břidlice. Trasa povede po starých důlních dílech na obou březích řeky Moravice s možností zhlédnutí vstupů
do důlních děl a zpřístupnění vybraných lokalit pro širokou veřejnost. Trasa naučné stezky je řešena v několika variantách, nejdelší
z nich bude dlouhá asi 6 km. Stezka je tedy vhodná nejen pro pěší
turisty, ale zejména pro rodiny s dětmi.
Investorem stezky je Město Vítkov. Projekt je zařazen do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská
republika 2007-2013, oblast podpory 3.3, Fond mikroprojektů
v Euroregionu Silesia ve výši 85% všech způsobilých výdajů,
to znamená 29.856,19 EUR. Celkové výdaje jsou vyčísleny na
38.294,99 EUR. Samotná výstavba stezky začala 20. května 2013

a slavnostní otevření stezky je plánováno na sobotu 21. září tohoto
roku. Během celého zářijového víkendu se uskuteční mezinárodní
symposium, věnované fenoménu břidlice, v sobotu 21. 9. odpoledne proběhne slavnostní otevření miniexpozice těžby břidlice
a naučné stezky s výkladem průvodců. Připraven je i doprovodný
kulturní program. Podrobnější informace přineseme v dalších číslech Vítkovského zpravodaje.
Petr Zahnaš
místopředseda o.s. Zálužné

PRODÁM BYT 3+1
V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
73 m2 s balkonem.
Byt je po celkové rekonstrukci (sociální zařízení,
prostorná kuchyně, zděné jádro, nové rozvody vody,
odpadů, elektřiny, posuvné dveře, plastová okna,
radiátory s měřiči tepla, vestavné skříně). Byt se nachází
v budově po zateplení.
Dům je situován s klidové části sídliště v Budišově nad
Budišovkou.
Bližší informace na tel: 737 189 312
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Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,

ZÁMĚRY NA PRODEJE
NEMOVITOSTÍ
- záměr prodat část pozemku parc. č. 2120 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 2657/31/2011 pozemek parc. č. 2120/2
zahrada o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek
k výstavbě RD na Sadové ul. ve Vítkově za základní kupní cenu
Kč 350,-/m2 dle přiloženého nákresu,
- záměr prodat budovu čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojící
na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří a poze-
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mek parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2
v kat. území Nové Těchanovice za sníženou kupní cenu ve výši
600.000 Kč,
- záměr prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2 a část
pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře cca 1000
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova, jako pozemky určené k výstavbě RD za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický,
osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva
jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel
ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani
od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a
organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě
po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou
nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí
vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi
celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál ﬁnance navíc
už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět
hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).
V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty,
podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy.
A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích
projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na
manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk
se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu

úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako
první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním
postižením a s tím související ochrannou známku „Práce postižených“. Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu
výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu
je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně
zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez
překážek“, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že
postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od ﬁrem s náhradním
plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním
postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak
zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom
že ﬁrma získá pracovitého a kvaliﬁkovaného člověka a nemusí
platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným
zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun.
Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro ﬁrmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik
místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz

Den města

20 x 365 – 20 let spolupráce partnerských měst Vítkov a Kalety
15. června 2013 v parčíku za kulturním domem (v případě nepříznivého počasí uvnitř KD)
Hlavní program:
10.00 hod. - Kouzelnice Radana, Kalupinka Fany, 13.30 hod. - vernisáž – výstava origami, 14.00 hod. - zahájení programu, 14.05 hod.
- Dechový orchestr – Hradec nad Moravicí, 14.30 hod. - Dechový orchestr – Tarnowskie Góry, 15.00 hod. - Dechový orchestr – Kalety,
15.30 hod. - Dechový orchestr – Vítkov, 16.15 hod. - Dívčí válka – divadelní představení, 17.30 – 19.00 hod. - Cimbálová muzika Háj,
19.00 – 21.00 hod. - Country kapela Kavalérie
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BARVY LAKY
U ANDĚLA
Zveme vás do nově otevřené
prodejny barev-laků U ANDĚLA
na ulici Švermové.

Prodám rodinný dům v Radkově (5+1)
Velmi dobrý stav, plynové topení, plastová okna (trojsklo), nová
střešní krytina a střešní okna. Přízemí – vstup přes zádveří, chodba,
obývací pokoj, jídelna, kuchyň. 2 NP – tři pokoje, chodba, půda.
Cena dohodou. Telefonní kontakt: 603 320 892

Nabízíme:
- velký výběr autosprejů
- barvy, laky
- autokosmetiku
- malířské potřeby
- SODASTREAM
Těšíme se na vaši návštěvu!!!!

STOLAŘSTVÍ
MELČ
PAVEL
LAZECKÝ
Zakázková výroba
- kuchyňských linek,
- vestavěných skříní,
- obývacích, dětských pokojů atd.,
- kancelářského nábytku.
Tel: 604 434 625, 734 459 987
Email: studiolazecky@seznam.cz
Adresa: Melč 55, 74784
www.studiolazecky.cz

www.providentoz.cz

3D návrhy zdarma
Solidní ceny a výborná
kvalita

Š k o ls tv í
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Zprávy ze ZŠ v Komenského ulici

Dějiny umění jinak
Na přelomu měsíce května a června se chystáme realizovat akci „Výtvarný kurz – Zebrzydowska Kalwaria“ projektu „Dějiny umění
jinak“ z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. České i polské žáky vybíráme
z široké věkové skupiny podle jejich zájmu a výtvarných schopností. Náplň kurzu je zaměřena na výtvarné pojetí - rozvoj estetické,
smyslové a citové senzibility, která přispívá k formování výtvarných schopností a dovedností žáků. Děti budou kreslit nebo malovat
baziliku Panny Marie Andělské, most Aniołóv, Rynek kalwarijski, klášter Kalwaria Zebrzydowska, kaple na křížové cestě a samotnou
krajinu kolem. Vyzkouší si i malbu na sklo, bodypainting, land art aj. Toto prostranství je jediným místem v okolí příhraniční oblasti, které je typické jak v architektonických slozích, tak v propojenosti s ikonograﬁí a uměleckými artefakty s výtvarným kurzem v Olomouci
naplánovaném na půlku června letošního roku. Práce žáků obou kurzů budou vystaveny v Kulturním domě Vítkov v říjnu 2013.
Tento projekt je spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Překračujeme hranice“

Den matek
Jednou z tradičních akcí Základní školy Vítkov, Komenského ulice,
je oslava ke Dni matek. Maminky se svými dětmi plní různé soutěžní úkoly, sbírají body a nakonec jsou vyhodnoceny nejlepší týmy.
Letošní měla název „Mateřská dovolená“.
Také já jsem se letos zúčastnila této akce se svým synem Vojtou.
Musím říci, že soutěže, pohoda a přátelská atmosféra nás provázely celé odpoledne. Nakonec jsme obsadili společně s dalším týmem krásné druhé místo a čekal nás úkol, který měl o našem pořadí rozhodnout. Skončili jsme nakonec na třetím místě, ale to vůbec
nebylo podstatné. Všem přítomným, a hlavně nám, vyrazila dech
malá Natálka Klapetková, která se svou maminkou obsadila druhou pozici. Přišla k mému synovi a dala mu svůj vítězný poukaz do
cukrárny. Takový přátelský a lidský přístup mi vehnal slzy do očí.

Natálce moc děkujeme a přejeme jí i její mamince hodně společných šťastných dnů.
Lenka Szöllösy

Skvělý úspěch pod vysokými koši
Krásného výsledku dosáhli chlapci 8. a 9. třídy naší školy v okresním ﬁnále basketbalu v Opavě. V pětičlenné skupině postupně porazili družstvo Kravař a opavské školy z Englišovy a Otické ulice.
V posledním zápase jsme bojovali o první místo se ZŠ Boženy
Němcové, ale na trénované basketbalisty jsme už nestačili. Přesto si druhého místa nesmírně ceníme a chlapcům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy. V utkáních nastupovala tato základní
pětka: Jan Andres, Hubert Hümer, Stanislav Brožek, Dan Košťál
a Dan Popek.

Informace o přípravných pracích ke sloučení škol
Zastupitelstvo města Vítkova rozhodlo s účinností od 1.7.2013
o sloučení tří samostatných škol v jeden subjekt s názvem Základní
škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace.
V současné době probíhají především administrativní práce spojené
s tímto rozhodnutím. Jedná se o práce na úseku ekonomickém,
kde již proběhly inventarizace majetku, přípravné práce ve spisové
a archivní službě, provádějí se kroky ke sloučení softwaru pro mzdy,
pokladny, evidenci majetku a účetnictví, připravují se mezitímní
účetní závěrky, inventarizace veškerých aktiv a pasív, konečné
rozvahy, výkazu zisku a ztráty, převody dodavatelů energií, rušení
registrace u ČSSZ a zdravotních pojišťoven, výroční zprávy
o hospodaření a činnosti organizací. Prováděny jsou souběžně
úkony spojené s přechodem práv a povinností zaměstnanců.
Další důležitou oblastí jsou změny v rejstříku škol a školských
zařízení, obchodním rejstříku, změny smluvních vztahů a vytvoření
organizační struktury nové organizace.
Žáky škol a zákonné zástupce žáků zajímají především změny
ve výchovně vzdělávací oblasti. Jsou ustanoveni třídní učitelé
pro jednotlivé třídy se snahou zachovat učitele, na které jsou žáci
jednotlivých škol zvyklí, úvazky jednotlivých učitelů s důrazem na
jejich kvaliﬁkaci a aprobaci. Stále probíhá přijímací řízení do primy
a 1. ročníku gymnázia.
Školní družina je připravena pro činnost 10 oddělení pro 300 žáků
a školní klub pro dvě oddělení pro 200 žáků.

Žáci budou vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání, školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním postižením,
školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální,
školního vzdělávacího programu pro 1. stupeň osmiletého
gymnázia, školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň
osmiletého gymnázia a školního vzdělávacího programu pro školní
družinu a školní klub. Uskutečnila se pracovní jednání z důvodu
sjednocení učebnic a pracovních sešitů.
Na prvním stupni budeme mít 16 tříd s průměrným počtem žáků
v jedné třídě 23, na 2. stupni 9 tříd rovněž s průměrným počtem
žáků 23 a na gymnáziu 7 tříd s průměrným počtem žáků 19,1.
Pro porovnání uvádím aktuální stavy žáků stávajících škol a jejich
naplněnost za květen 2013:
Škola
ZŠ Opavská
ZŠ Komenského
Gymnázium

Počet
tříd
10
15
8

Kapacita
školy
500
400
360

Počet
žáků
214
325
148

Naplněnost
v%
42,8%
81,3%
41%

Prozatímní předpoklad počtu žáků a tříd pro školní rok 2013/2014,
kteří přejdou z jednotlivých škol, je následující:
Počet tříd

Škola
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Počet žáků

Naplněnost
školy v %

ZŠ Opavská

9

208

41,6%

ZŠ Komenského

16

366

91,5%

Gymnázium

7

134

37,2%

Celkem sloučené
školy

32

708

92,9%

První stupeň bude umístěn do budovy stávajícího gymnázia, druhý
a třetí stupeň do budov Základní školy na Komenského ulici. Školní
družina bude pracovat jak v budově základní školy, tak v budově
gymnázia.
Jazyk anglický bude vyučován od první třídy, informatika od

4. třídy, druhý cizí jazyk v základní škole od sedmé třídy a na
víceletém gymnáziu od tercie (8. třídy). Plavecký výcvik budou
absolvovat žáci 2. – 4. tříd. Lyžařskou školičku žáci 1.-5. tříd,
lyžařský a snowboardový výcvik žáci 2. a 3. stupně. V jednání je
činnost rodilého mluvčího v hodinách jazyka anglického na druhém
a třetím stupni.
Probíhají přípravné práce v kabinetech, ve třídách, připravuje se
stěhování pomůcek, výpočetní techniky a vybavení tříd. Pokračují
práce na projektech a jejich udržitelnosti, připravují se projekty
nové.
Tělocvična gymnázia a hřiště s umělým povrchem budou v červenci
a srpnu v provozu.
Informace související se sloučením škol budou průběžně
zveřejňovány na zsgvitkov@seznam.cz od 1. 7. 2013.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Měšek a Doubravka - 1000 let
česko-polské historie
V letošním školním roce měli žáci na Opavsku stejně jako v nedalekém Polsku možnost zapojit se prostřednictvím své školy do projektu
nazvaného „Rekonstrukce setkání svatebních průvodů polského knížete Měška a české kněžny Doubravky v 2. polovině 10. století 1000 let společné česko-polské historie“. Projekt byl uskutečněn v rámci Historických slavností ve středu 8. května 2013 v areálu zámku
Hradec nad Moravicí. Z Vítkova se zúčastnili žáci ZŠ v Komenského ulici a studenti gymnázia.

Jsme s Vámi již 20let !

Zabezpečte svůj dům, byt, kancelář, průmyslový objekt …
Nabízíme:
• Instalaci kamerových a zabezpečovacích systémů
• Ukládání záznamu na digitální záznamové zařízení
• Sledování kamer přes internet prakticky odkudkoliv
Nabízíme profesionální přístup, bohaté zkušenosti a velmi příznivé ceny!

Zabezpečte
svůj majetek

Vítkov 749 01 * Oderská 172 tel. : 556 300 741 mobil : 603 223 471
www.sectronplus.cz
sectronplus@sectronplus.cz
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60 let Základní umělecké školy ve Vítkově
V prosinci 1952 byl vydán odborem školství KNV Ostrava dekret
k založení Hudební školy ve Vítkově. Došlo tak k završení dvouletého úsilí tehdejšího vítkovského Městského národního výboru.
V lednu 1953 uvedl školu do provozu její první ředitel a učitel klavíru pan Petr Hrubiš a bylo zapsáno prvních 42 žáků. Krátce nato
odešel Petr Hrubiš do Příbora, kde rovněž založil hudební školu.
Na jeho místo nastoupil v březnu 1953 pan František Škapa, učitel
houslí a klavíru. V čele školy stál plných 20 let, až do odchodu
do důchodu. V prvních letech své existence spravovala škola také
pobočky v Odrách a Budišově. Počáteční období bylo ve znamení budování žákovské základny, hudebních a notových archivů,
ale především stabilního učitelského sboru, protože docházelo
k jeho častým změnám. Již od počátku se zapojovali žáci i učitelé
do veřejné kulturně - společenské činnosti a začínaly se objevovat
i první úspěchy.
V září 1961 dochází změnou v legislativě k přejmenování hudební
školy na lidovou školu umění. V letech 1969 - 1970 proběhla generální oprava školní budovy a znamenala pro žáky i učitele vytvoření lepších pracovních podmínek v podobě modernějších učeben,
nového sociálního zařízení, zavedení ústředního topení a instalace
elektrického osvětlení. Budova dostala novou střechu, okna i omítku. V roce 1974 se otevřel výtvarný obor. V té době již byl ve funkci
ředitele pan Jan Vočka, učitel dechových nástrojů. Za jeho působení, v letech 1979 - 1981, došlo k výrazné modernizaci objektu.
Byla přistavěna část budovy, ve které byly vybudovány prostorné
učebny, učebna pro výtvarný obor, taneční sál a také koncertní sál,
v němž se dodnes konají různá vystoupení pro širokou veřejnost
i pracovní akce školy, a škola dostala svou současnou podobu.
Koncem sedmdesátých let se pohybuje počet žáků kolem 300.
V roce 1982 byl do funkce ředitele školy jmenován René Adámek,
učitel hry na klavír. Další roky rozvíjely kulturní život ve městě na
nebývalou úroveň. Vystoupení žáků i učitelů, koncerty a výstavy
profesionálních umělců z domova i zahraničí, natáčení v televizi
a rozhlase, první zahraniční kontakty, umísťování žáků na konzervatořích, pedagogických fakultách a přední místa v soutěžích
svědčí o tom, že škola sledovala stálý kvalitativní růst. Novelizace
školského zákona po roce 1989 dala lidovým školám umění dnešní
označení – základní umělecká škola.
V roce 1993, po odchodu Reného Adámka do Ostravy, je jmenován do funkce ředitele školy Leoš Váňa, který vyučoval žesťové
nástroje. Za jeho působení došlo k rozšíření míst poskytovaného
vzdělávání (kromě Budišova nad Budišovkou se začalo vyučovat
také v Melči, Březové, Větřkovicích, dvou vítkovských MŠ a v městem rekonstruované budově na Vodní ulici). Nebývalého rozsahu
dosáhla v zahraniční spolupráce zejména s uměleckými školami
a zařízeními v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku,
kde vystupovali na koncertech a soutěžích sólisté a menší komorní
uskupení. V Německu, Itálii, Litvě, Lotyšsku, na Ukrajině, v Polsku
a na Slovensku vystupoval dechový orchestr na různých přehlídkách a festivalech a také zahraniční dechové orchestry zavítaly do
Vítkova na mezinárodní festivaly dechových hudeb, na jejichž pořádání se kromě Města Vítkova podílela i škola. Nelze opomenout
také zapojování školy do projektů – OPVK a Comenius. Zanedbatelná není ani skutečnost, že se v krajských kolech soutěží žáci
umisťovali na předních místech a mnozí pokračovali v uměleckém
studiu na středních školách.
Od srpna 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Lenka
Šimerová, učitelka hry na akordeon a keyboard. V současné době
škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, tanečním a výtvarném oboru (literárně-dramatický obor se vyučoval pouze v osmdesátých a začátkem devadesátých let a byl pro nezájem ze strany
žáků zrušen, taneční obor se začal vyučovat s většími či menšími
prodlevami od roku 1955). Od září 2012 začala probíhat výuka
nově přihlášených žáků podle „Školního vzdělávacího programu
ZUŠ ve Vítkově“, který vytvořili učitelé školy na základě Rámco-

vého vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání,
vydaného MŠMT. Vedení klade mimo jiné důraz na zapojení žáků
v komorních hrách, souborech, orchestrech i veřejnou prezentaci
výsledků práce žáků i učitelů nejen doma, ale také v zahraničí. Ve
škole působí dechový orchestr, akordeonový orchestr, smyčcový
soubor, pěvecký sbor, rytmické uskupení a nově vzniklá žákovská
kapela. Žáci školy se pravidelně účastní soutěží, výstav, koncertů
i dalších hudebních, tanečních nebo výtvarných prezentací.

Úspěchy žáků ZUŠ Vítkov
V letošním školním roce se konala celostátní soutěž žáků základních uměleckých škol. Vítkovskou „zušku“ reprezentovali v krajských kolech žáci Michaela Konečná a František Šimera (duo lesních rohů) ze třídy p. uč. Miroslava Bučánka, kteří získali ve své
kategorii 2. místo, Andrea Černínová obsadila ve své kategorii ve
hře na akordeon rovněž 2. místo a také kvintet ve složení František
Šimera, Andrea Černínová, Monika Štenclová, Radka Hanušová
a Alžběta Šimerová získal 2. místo (oba soutěžní výstupy připravila
p. uč. Lenka Šimerová).
Také žáci tanečního oboru ze třídy p. uč. Marie Hořínkové uspěli
v soutěži Hlučínský talent, kde žákyně do osmi let získaly za scénický tanec „Co se děje v trávě“ 3. místo a za choreograﬁi „To
máme dneska pěkný den“ 1. místo. Žákyně do 12 let obsadily
2. místo za scénický tanec s názvem „Labyrint“.
Všem soutěžícím i jejich učitelům blahopřejeme.
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Gymnázium Vítkov
Blahopřejeme
Úspěšná série pěveckých vystoupení studenta kvinty Mirka Macáše pokračuje. Jsme rádi, že se mu koncem dubna podařilo zvítězit
v soutěži RH FAKTOR Boskovice s vlastní písní a pár dnů nato
vybojoval vítězství v soutěži Hanácký skřivan v Prostějově. V květnu se Mirek ještě zúčastnil soutěže Karvinský talent 2013, odkud
si přivezl 3. místo.
Nechť je pro vás tento výčet úspěchů i pozvánkou na ples konaný
u příležitosti 60. výročí založení školy, který se bude konat 8. června. Mirek na plese vystoupí společně se studentkou kvarty Adélou
Tomanovou.
Již tradičně se naši studenti účastní mezinárodní soutěže Matematický klokan. V tomto roce žák septimy Jiří Solař dosáhl v nejvyšší
kategorii 89 bodů a tím se ztrátou jednoho bodu obsadil druhé místo v okrese, což je v kategorii pro 3. a 4. ročník vynikající umístění.

jsem já jakožto Češka, nebyla zařazena do „normální“ kategorie.
Dalo by se říci, že jsem byla první oceněná cizinka v této soutěži.
Pořadatelé ovšem slíbili, že od příštího roku bude kategorie i pro
cizí pisatele, takže se určitě budu těšit na další ročník.

Psát mě baví, bavilo a bavit bude. I to jsem řekla v rozhovoru
s Karpatskou televizí, která byla na tomto křtu přítomna. Jsem
ráda, že jsem mohla napsat svou první sci-ﬁ povídku a jet na Slovensko reprezentovat naši školu.
Michaela Konečná
kvinta

Středoškolská odborná činnost

Miroslav Macáš s Martinem Chodúrem v Karviné.

Keď si vymýšľam
Napsala jsem již mnoho prací na rozličná témata, s různým slohovým postupem a odlišným nadšením. Napsat ovšem sci-ﬁ povídku
do celoslovenské soutěže „Keď si vymýšľam“, to pro mě byla výzva.
Po přečtení a prolistování nespočtu knih jsem zjistila, co mi na
sci-ﬁ vadí. Všechny příběhy, které jsem držela v rukou, se odehrávaly pouze a jen v budoucnosti. Můj cíl byl proto jasný, napsat sci-ﬁ
příběh, který se bude odehrávat v minulosti. Má povídka dostala
název „Omikron a Omega“ a popisovala trochu jiný běh historických událostí, než jak je známe.
Za několik měsíců po dopsání příběhu se ze slovenského Gymnázia J. B. Magína ve Vrbovém ozvali a pozvali mě na slavnostní
křest sborníku soutěžních povídek, kde byla otisknuta i má povídka. Na Slovensku jsem se setkala s pořadateli a ostatními pisateli.
Jak už jsem se zmínila, jednalo se o celoslovenskou soutěž, proto

Jaké to je změřit síly se studenty jiných středních škol v rámci Středoškolské odborné činnosti si vyzkoušelo letos během okresního
kola 35. ročníku této soutěže devět odvážných studentů našeho
gymnázia. Ti se 16. dubna vydali do Opavy na Mendelovo gymnázium, kde ve svých soutěžních oborech představili porotám své
práce a vyslechli si ortel.
Na prvních místech se umístili Matěj Rucký (Řeka Moravice, obor
ochrana a tvorba životního prostředí) a Tereza Škařupová (Euroskepticismus českého národa, obor ﬁlozoﬁe, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory), druhé místo získali Vít
Šrámek (Problematika cyklistického tréninku, obor zdravotnictví),
Radek Huška (Prevence kriminality mládeže, obor pedagogika,
psychologie, sociologie a problematika volného času) a Jan Suda
(Vývoj a věrohodnost televizních zpravodajství a jejich vliv na informovanost obyvatelstva, obor ﬁlozoﬁe, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory). Třetí místo obdržely Ivana Drnková (Očkování koní, obor biologie) a Jana Černá (Kyselo-zásaditá
rovnováha ve stravě, obor zdravotnictví).
Krajského kola se 14. května z postupujících zúčastnila Tereza
Škařupová, Matěj Rucký, Radek Huška a Jan Suda. Tři z nich byli
úspěšní: Tereza s prací „Euroskepticismus českého národa“ vybojovala první místo a postup do celostátního kola, Matěj Rucký
s Radkem Huškou obdrželi třetí místa.
Všem účastníkům obou kol SOČ blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci školy. Tereze pak přejeme hodně štěstí v ústředním
kole.
Miroslav Bučánek
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Informace ze ZŠ v Opavské ulici

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“ je ﬁnancovaný z prostředků EU.

Putování po hradech a zámcích
v okolí řeky Moravice
Máte rádi historii? Rádi navštěvujete hrady a zámky?
My jsme jich ve dnech od 13. až 17. května navštívili hned několik díky grantu „KUK aneb objevujeme
česká a slovenská zákoutí“. Grant je určen žákům
naší základní školy a žákům z partnerské školy ve
Vrbovém. Partnerství jsme společně utužovali v překrásném prostředí na Hasičské škole v Jánských
Koupelích. 20 slovenských a 20 českých žáků ze 4.
a 5. tříd se společně vydali putovat okouzlujícím krajem kolem řeky Moravice. Každý den jsme navštívili
hrad nebo zámek. Žáci prošli ruinami Vildštejna, nebáli se nahlédnout do strašidelných sklepů Vikštejna, hltali očima průvodce na pohádkových zámcích
v Hradci nad Moravicí a v Raduni. V závěru týdne
jsme slovenským kamarádům představili slezské
centrum - Opavu. Nechyběly ani turistické vycházky
divokým údolím řeky Moravice. Ve večerních hodinách probíhaly společné literární a výtvarné dílny,
kde žáci projevili svůj talent a vytvořili pěkná umělecká díla. Celý týden jsme měli opravdu zajímavý
program. Věříme, že se žáci vyššího stupně mají
také na co těšit, neboť v červnu se chystají na Slovensko a budou společně putovat po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.

Soutěž Eurorebus
Žáci vyššího stupně školy se tradičně účastní celonárodní soutěže Eurorebus, která je zaměřena na všeobecné znalosti z přírodních
věd (především zeměpisu). Každoročně probíhá od října do března elektronickou formou kvaliﬁkační kolo. Letos se do krajského
ﬁnále v Opavě kvaliﬁkovaly třídní kolektivy ze VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A.
Petr Balnar, Vojtěch Repko a Lukáš Hudeček (VII.A) vybojovali 4. místo, což je postupová pozice do červnového národního ﬁnále
v Praze.
Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Zdravý životní styl
V pátek 19. dubna 2013 proběhl v prvním až pátém ročníku naší školy projekt s názvem „Zdravý životní styl“.
Žáci se dozvěděli poutavou formou informace o zdraví,
zdravé výživě, o významu pohybu a sportu, o otužování
a oblékání, o ochraně svého zdraví a odpočinku. To vše
velmi zábavnou formou – hrami, soutěžemi, výtvarnými
projekty, divadlem i praktickými ukázkami. Celý týden
jsme také zdravě svačili, sportovali a nechyběly ani ukázky relaxace, do které se všichni zapojili. V rámci minivýzkumu jsme zjistili, že náš skutečný denní příjem tekutin
odpovídá doporučené míře. A abychom svá těla nejen
znali, ale i potěšili, pátek jsme zasvětili kuchařskému
umění. Každá třída si pro ostatní připravila zdravý pokrm
spojený s ochutnávkou ve formě švédského stolu. Žákům bylo předvedeno, že i zdravé potraviny mohou být
chutné. A tak jsme ten den odcházeli domů přímo „nacpaní“ vitamínovou bombou. Takže – nejen, že jsme si
pochutnali, ale zároveň jsme se něco zajímavého naučili.
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Ze života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Jarní květnové dny signalizují příslib konce školního roku, na který
se těší žáci i učitelé. Před prázdninami však musí proběhnout maturitní zkoušky i závěrečné zkoušky žáků třetích ročníků. Vedení
školy připravuje i agendu k nadcházejícímu školnímu roku. Nyní
vyhlásilo 3. kolo přijímacího řízení do tříletých učebních oborů, jejichž seznam je vyvěšen na webových stránkách školy. Po vyhlášení letošních výsledků maturitních testů z matematiky by se měli
rodiče žáků zamyslet nad tím, zda není lepší získat výuční list než
neuspět u maturitní zkoušky.
Žáci se kromě výuky podílejí na úklidu okolí školy a také se účastní
různých soutěží.
V dubnu proběhly tradiční školní soutěže v anglickém jazyce a recitaci, úspěchy jsme také zaznamenali v oborových soutěžích.

Kadeřnická soutěž Brněnské zrcadlo 2013
Ve středu 17. 4. 2013 vyjela skupinka žáků - kadeřníků s pedagogy
do jihomoravské metropole Brna, aby reprezentovala naši školu
v kadeřnických dovednostech na regionální soutěži mladých kadeřníků a kosmetiček Brněnské zrcadlo 2013. Tématem účesové
tvorby v letošním roce bylo vytvoření účesu v pánské i dámské
kategorii s názvy „Kreativní lady“ a „Kreativní gentleman“. Žačka
třetího ročníku školy Michaela Gellnerová vytvořila nádherné účesy a umístila se na 4. místě v dámské a 5. místě v pánské kategorii. Míše blahopřejeme a děkujeme také modelce Andreji Dubcové,
modelu Milanu Rovenskému a především učitelce odborného výcviku Janě Kozákové.

Mezinárodní odborná stáž kadeřnic v Polsku
Česko - polská výměna zkušeností a odborností – to je název mikroprojektu, který slouží k navázání přeshraniční spolupráce a podpoře vzdělávání žáků učebního oboru kadeřník naší střední školy
a střední školy v polském Pszowie. Ve dnech 23.-24.dubna se
v rámci tohoto projektu uskutečnila dvoudenní odborná stáž v Pszowie, které se zúčastnily vybrané žačky druhého a třetího ročníku.
Pro děvčata byl připraven kadeřnický seminář a také si vzájemně
vyměňovaly své zkušenosti při workshopu účesů a následné módní přehlídce. Večer probíhal v duchu česko-polského poznávání
tradic a zvyklostí a mezi děvčaty panovala příjemná přátelská atmosféra.
14. května jsme polské hosty přivítali na oplátku na Podhradí. Po
prohlídce školy následoval seminář, na kterém žákyně předvedly
slavnostní účesy. Po společném obědě si polské kadeřnice prohlédly kadeřnickou provozovnu ve Vítkově. Velmi kladně hodnotily vybavení i estetickou úroveň kadeřnictví, protože samy pracují
v daleko horších podmínkách. Poslední setkání proběhne v červnu
na závěrečné konferenci, které se zúčastní i představitelé města.

Radegast Birell Cup 2013 Brno
Správně natočit pivo a ještě s ním proběhnout a přeskočit několik
překážek. To byla výzva pro účastníky již dvanáctého ročníku Radegast Birell Cupu 2013, který vyhlásila Střední škola potravinářská, obchodu a služeb v Brně pod záštitou Plzeňského Prazdroje,
a. s. Odborným garantem soutěže byla Asociace číšníků ČR, pobočka Jižní Morava a Vysočina. Z patnácti odborných škol celé
České republiky se v letošním roce utkalo celkem 45 soutěžících
ve třech disciplínách: v čepování a servisu piva, míchání nápojů
s pivem a soutěži v běhu s pivem (hodnotil se nejen čas, ale také
technika a elegance provedení úkolu).
9. května počasí přálo již od rána hrám a dobré náladě, která provázela celou soutěž. Vlastní soutěžní klání bylo odstartováno po
tradičním ceremoniálu s hymnou Asociace číšníků České republiky
a krátkém uvítání ředitelkou pořádající střední školy. Všechny oblíbené soutěžní disciplíny sledovali pozorně nejen přihlížející diváci, ale hlavně komise složená z vybraných odborníků, mezi nimiž
nechyběl ani obchodní sládek Plzeňského Prazdroje a.s. Zdeněk
Baszczynski. Doprovodnou akcí soutěže byl nultý roční soutěže
pro kuchaře s názvem Návrat tradic – pečení chlebových placek
ve venkovní peci.
Soutěž vyvrcholila předáním účastnických diplomů a upomínkových předmětů
Naši školu se ctí reprezentovala děvčata druhého ročníku oboru
kuchař - číšník Adéla Polcíková a Tereza Bajgarová, Nikola Kučná
ze třetího ročníku si navíc odnesla titul Miss Sympatie.

S p o rt
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TJ VÍTKOV
– ODDÍL KOPANÉ TJ Vítkov si zvolilo
Rozpis zapasů na červen 2013 – Muži A,B,dorost st. a ml.
nové vedení
V pondělí 20. května 2013 proběhla Valná hromada TJ
Datum Den

Čas

Soupeř

Tým

Místo

odjezd

venku

15:15

5. 6. St

17:00 TJ Družstevík Úvalno

A

5. 6. St

17:30 Dubina Větřkovice

B

venku

6. 6. Čt

17:00 TJ Lokomotiva Petrovice

SD

venku

14:45

MD

8. 6. So

17:00 TJ Olympia Bruntál

A

doma

9. 6. Ne

15:00 Hlavnice

B

doma

9. 6. Ne

10:00 TJ Heřmanice

SD

doma

12:15

MD

13. 6. Čt

17:00 Otice „B“

B

venku

16:00

15. 6. So

17:00 FK Jakartovice

A

venku

15:30

16. 6. Ne

17:00 Chvalíkovice

B

venku

15:45

SD

venku

7:00

16. 6. Ne

9:00 TJ Ludgeřovice
11:15

MD

19. 6. St

17:30 Březová

B

doma

22. 6. So

17:00 TJ Otice

A

doma

23. 6. Ne

15:00 Budišov n/B „B“

B

doma

23. 6. Ne

10:00 MFK Havířov B

SD

doma

12:15

MD

12:30

Vítkov. Zástupci oddílů sdružených v této TJ zvolili především své nové vedení. Novým předsedou TJ se stal
Václav Vašátko, stávající předseda Josef Jakubec bude
v následujícím období pracovat jako místopředseda,
jako hospodářka TJ byla potvrzena opět Eva Matochová. Dále byli do výkonného výboru TJ zvoleni Karel Špok
st., Jiří Korytář, Antonín Březovják, Jan Jančálek, Miroslav Snášel a Jiří Bajer. Valná hromada také schválila
nové Stanovy TJ a Status TJ (jednací a volební řád).
Před novým vedením TJ stojí celá řada úkolů. V první řadě se musí dokončit převod majetku ve sportovním areálu na město, musí se vyjasnit a předpokládám
i zkvalitnit vztahy mezi TJ a městem. Dalším důležitým
bodem k řešení pak bude určitě ﬁnancování. Od 1. 7.
2013 dojde ke změně správce sportovního areálu –
přejít by měl do správy SVČ. To je vhodná chvíle na
přehodnocení a zkvalitnění stávajících vztahů mezi
TJ a správcem areálu. Rovněž je to vhodná chvíle na
započetí nového období činnosti TJ, která by se měla
více otevřít občanům města a zejména zintenzívnit práci
s mládeží. Doufám a pevně věřím, že se nám to ve spolupráci se SVČ na straně jedné a s místními školami na
straně druhé podaří.
Václav Vašátko
předseda TJ Vítkov

Nohejbalový klub 88 Vítkov má rok založení ve svém názvu
Družstvo A nohejbalového klubu NBC 88 Vítkov se letos poprvé
v historii klubu účastní krajského přeboru mužstev, který pořádá
Krajský nohejbalový svaz Moravskoslezského kraje, družstvo B se
jako každý rok účastní okresního přeboru mužů.
Krajský přebor se hraje systémem „každý s každým“. V každém
utkání se odehraje 7 zápasů - 4x hra dvojic, 2x hra trojic, 1x hra
singl. Každý zápas se hraje na dva vítězné sety. Přihlášený tým si
může zvolit libovolný hrací den, tj. pondělí až pátek. Do krajského
přeboru se letos přihlásily tyto týmy: TJ SBD Ostrava - Zábřeh, NK
Ostroj Opava, TJ Viktorie Bohumín, TJ Sokol Pustkovec a TJ NBC
88 Vítkov.
První zápas družstva „A“ se konal 8. 5. 2013 v Pustkovci s týmem
TJ Sokol Pustkovec. Toto utkání skončilo vítězstvím našeho družstva, a to v poměru 4:3. Další utkání bylo odehráno na antukovém
hřišti ve Vítkově (za minigolfem) dne 16. 5. 2013 s týmem NK OSTROJ Opava. Utkání skončilo 5:2 ve prospěch našeho domácího
týmu. Další zápasy budou odehrány následovně: 6. 6. 2013 ve Vítkově, utkání TJ NBC 88 Vítkov - TJ SBD Ostrava –Zábřeh, 13. 6.
2013 ve Vítkově, utkání TJ NBC 88 Vítkov - TJ Sokol Pustkovec,
21. 6. 2013 v Opavě, utkání NK Ostroj Opava - TJ NBC 88 Vítkov.
Okresní přebor se hraje systémem pěti turnajů. V rámci jednoho
turnaje jsou odehrány zápasy „každý s každým“. Jednotlivé zápasy se hrají na dva vítězné sety. Hracím dnem je sobota. Turnaje
se odehrávají na hřišti pořadatelského týmu, pořadí určuje Krajský
nohejbalový svaz podle přihlášených týmů.
První turnaj byl odehrán dne 11. 5. 2013 v Dolních Domaslavicích.
Tohoto turnaje se kromě domácích zúčastnily také TJ Slavoj Rychvald, NK Kobeřice, TJ Sokol Ropice „B“, NK Inter Petrovice „B“, TJ
Viktorie Bohumín „B“ a TJ NBC 88 Vítkov „B“. Tento turnaj skončil
vítězstvím našeho družstva. Další turnaje budou odehrány: 1. 6.
2013 v Kobeřicích, 22. 6. 2013 v Petrovicích, 24. 8. 2013 v Bohumíně a 14. 9. 2013 ve Vítkově.
Soutěže se hrají dle pravidel Českého nohejbalového svazu.
Tréninky nohejbalového klubu se konají dvakrát týdně. Pokud neprší, probíhají na antukových kurtech za minigolfem vždy v úterý

a pátek od 17:00 do 19:00. V případě nepřízně počasí a také v
zimě se odehrávají v sokolovně vždy v úterý a pátek od 18:00 do
19:30. Noví nohejbaloví zájemci jsou vítáni.
Antonín Březovják
vedoucí nohejbalového oddílu

Výsledky soutěže SVČ Vítkov na téma
Pejsek – můj dobrý kamarád
Soutěže se zúčastnily děti z Vítkova a okolí. Nejvíce se líbily
tyto výtvarné práce: 1. místo - Tadeáš Groda ze ZŠ Větřkovice
– vlčák, pastelky, 2. místo - Lucinka Vašicová ze ZŠ Větřkovice
– pes, černý ﬁx, 3. místo - Angelika Králová ze ZŠ Komenského
Vítkov – bílý pes, barvou.
Všem vítězům blahopřejeme a dostanou od nás sladkou odměnu.

ČERVEN 2013

STRANA 15

Z a j ím a v o s ti

ODBÍJENÁ JUNIORKY 2012/ 2013
V
dubnu
skončil pro
Gymnázium Vítkov
další ročník
Okresního poháru
odbíjené
juniorek.
Reprezentovaly nás:
Michaela
Konečná,
Dominika Kundrátová, Kristýna Kundrátová, Klára Prusková, Tereza Škařupová, Barbora Staňková, Klára Donovalová, Gabriela
Steblová, Nela Bártková, Lucie Šustková a Andrea Dostálová.

Děvčata letos vybojovala v soutěži 3. místo. Chtěli bychom poděkovat za reprezentaci všem holkám, které úspěšně dokončily další
ročník OP. Opět nás letos opustí maturantky, které v příští sezóně
už za gymnázium zřejmě nenastoupí. Pokud vás někoho odbíjená
baví a chcete reprezentovat školu, přijďte nás posílit. Scházíme se
každý pátek od 15.00 do 17.00 hod. ve velké tělocvičně gymnázia.
Těší se na vás trenéři Jan a Pavlína Bartošovi.
Tabulka soutěže F) OP JUNIORKY
1. VK Kylešovice-kadetky
2. TJ Hlučín
3. SK Gymnázium Vítkov
4. SSKG Opava
5. TJ SK Kravaře - ŠSK

8
8
8
8
8

8
5
5
2
0

0
3
3
6
8

24:6
21:9
17:13
8:18
0:24

16
13
13
10
8

AKTIVITY
V DOMOVĚ
VÍTKOV
Slet čarodějnic a čarodějů na domovských
kamenech
Čarodějnicím byla připisována schopnost létat. Jejich dopravním prostředkem bylo koště. Aby košťata
snadno létala, natírala se kouzelnými mastmi. Neexistovaly ovšem pouze čarodějnice, které lidem škodily.
Čarování a magie se užívaly v situacích, kdy byl člověk oslabený a nemocný. Čarodějnice uměly pracovat
s bylinkami a zahánět nemoci. Těch si lidé velmi vážili.
Dnes tyto „čarodějnické reje“ slouží především k pobavení a veselému setkání přátel. Dnešní čarodějnice
se zdobí šátkem, hrbatými nosy, barevnými záplatami, špičatými klobouky, různými účesy, černou kočkou, netopýrem či pavoukem.
Při sletu čarodějnic u nás jsme se bavili různými čarovně - sportovními disciplínami, probíhala promenáda čarodějnických kostýmů
a ochutnával se elixír mládí. Na konec celého veselí jsme si udělali chutnou smaženici se špekem a bylinkami. Velice nás potěšilo, že
se k nám slétly i čarokrásné čarodějnice z řad městských seniorek ze SPCCH. Přispěly dobrou náladou, naučily nás míchat čarovné
lektvary a masti. Hlavně nám ukázaly, že nestárnou!
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KALENDÁŘ AKCÍ
3. 6.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov zve všechny kluky, tatínky a
dědečky - využijte příležitosti a přijďte si
zajezdit na autodráze ve Vítkově.

7. – 8. 6.

ÚČAST AUTOMODELÁŘŮ NA ZÁVODĚ
SERIÁLU HONDA CUP V NOVÉ PACE

8. 6.

VIII. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ
BEZ PP
Více informací na www.zkovitkov.cz nebo
v informačním centru MěÚ Vítkov
Areál Základní kynologické organizace Vítkov

8. 6.

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA VE
VÍTKOVĚ
Připraven je celodenní program a večerní
taneční zábava.
Více informací na www.gvitkov.cz

13. 6.
16.30 hod.
15. 6.
10.00 hod.

přijďte k nám… Na konci proběhne malý testík
pozornosti a správné odpovědi budou
odměněny pamlskem…
20. 6.

DOPRAVNÍ AKCE
SVČ ve spolupráci s městskou polici pořádá
dopoledne pro žáky ZŠ v Opavské ulici a ZŠ
Větřkovice dopravní akci v městském parku.
Pro děti bude připravena trasa vyznačená
dopravními značkami. Děti budou plnit různé
úkoly (znalost dopravních značek, správné
vybavení kol, dopravní test, atd.) a na závěr
obdrží cyklistický průkaz.

21. – 22. 6.

AUTOMODELÁŘI POŘÁDÁJÍ SERIÁL
MORAVA OPEN
Přijďte se podívat na závody automodelářů a
podpořit vítkovské soutěžící!

25. 6. - 27. 6.
BUDEME VÁM ČÍST - TENTOKRÁT NA TÉMA
„S ÚSMĚVEM DO LÉTA“.
Městská knihovna Vítkov
26. 6.
PŘÍRODOVĚDNÝ POCHOD PRO DĚTI
A RODIČE S DĚTMI
Trasa: Vítkov - rybník Pavelák - Nýtek
Sraz u ZŠ v Opavské ulici. S sebou: pití,
svačina, pláštěnka a vhodná obuv! Program
pro děti do 15 let: poznávání přírody, určování
zvířat a rostlin podle klíčů, pozorování
dalekohledem, lupou, hledání pokladu,
povídání o ornitologii. Předpokládaný návrat
kolem 13.00 hod.

29. 6.

18. 6.
16.00 hod.

KRESLENÍ NA ASFALT
Zahrada Střediska volného času Vítkov
S sebou křídy. Hezké výtvory sladce
odměníme.

18. 6.

DOPRAVNÍ AKCE
30. 6.
SVČ ve spolupráci s městskou polici pořádá
dopoledne pro žáky ZŠ v Komenského ulici
dopravní akci v městském parku. Pro děti bude
připravena trasa vyznačená dopravními
značkami. Děti budou plnit různé úkoly
(znalost dopravních značek, správné vybavení 3. 8.
kol, dopravní test, atd.) a na závěr obdrží
cyklistický průkaz.

19. 6.
14.00 hod.
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PROMÍTÁNÍ ANIMOVANÝCH POHÁDEK V
SVČ VÍTKOV
Vezměte s sebou kamarády i něco na zub a
Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
700 ks
6 / 2013
3. června 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

DEN BEZ ÚRAZU
Akce určena pro ZŠ
DOPOLEDNE S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU
SVČ pořádá pro děti ZŠ na nám. Jana Zajíce ve
svém areálu zábavné dopoledne s dopravní
výchovou. Děti kromě zábavné části budou
také plnit úkoly ze znalostí dopravních značek,
silničního provozu, jízdu zručnosti, atd.
OTEVÍRÁNÍ LÉTA - HURÁ, PRÁZDNINY!
SVČ Vítkov a TS Vítkov připravují na konec
školního roku pro děti, rodiče i prarodiče turnaj
3-4 členných družstev ve vodním fotbálku.
Připravena je spousta dalších soutěží, her a
oblíbeného skotačení v hasičské pěně. Kde?
Na koupališti. Vstupné = startovné, pro děti,
které přinesou vysvědčení s vyznamenáním, je
zdarma. Pro vítěze z kategorií Žáci, Studenti,
Dospělí, budou připraveny odměny.
TRADIČNÍ POUŤ KE KAPLI 14 SVATÝCH
POMOCNÍKŮ V NOUZI
Kopec Nickelsberg mezi Zálužným a
Starými Těchanovicemi. Více informací
naleznete na www.vitkov.info a na letácích
VÍTKOVSKÁ LÁVKA S TABÁKY!
Srdečně vás zveme na Vítkovskou lávku od
12.00 do 24.00 hodin na koupaliště ve Vítkově.
Bohatý program pro děti i dospělé je připraven,
občerstvení zajištěno. Vstupné: 50,- Kč, děti do
120 cm vstup zdarma.

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

Uzá v ě rk a p ří š tíh o č ís l a
je 1 8 . č e rv na 2 0 1 3 v 9 :0 0 h o d i n

