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Zastupitelé jednali o vítkovském školství
Ve středu 23. ledna se konalo zasedání zastupitelstva města.
Oproti jiným zasedáním bylo z několika ohledů jiné. Lišilo se velkou
účastí občanů a pouze čtyřmi body programu. Po zahájení zasedání jsme přistoupili k projednávání bodu 2. V něm jsme projednávali
podání žádosti do Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika na realizaci mikroprojektu
„Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“. Hlavním cílem projektu je propagace chovu slezského norika.
Na realizaci tohoto záměru se budou aktivně podílet obyvatelé našeho partnerského města Vrbové na Slovensku.
Poté jsme přistoupili k projednánvání bodu, kvůli kterému přišla na
zasedání skoro stovka občanů.
Jednalo se o projednání a následné schvalování Dohody o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, p.o.
Předmětem této dohody je, zjednodušeně řečeno, že od 1. července 2013 gymnázium přechází pod Základní školu v Komenského
ulici.
K tomuto bodu proběhla dlouhá diskuze, do které se zapojili nejenom zastupitelé, ale i mnozí občané. Padaly různé názory a argumenty podporující jak převzetí, tak nepřevzetí gymnázia. Mezi
nové podstatné informace, které na zasedání zazněly, jistě patřily
následující. Místostarosta pan Zdeněk Hegar, předseda Mikroregionu Moravice, nás informoval o tom, že na jednání mikroregionu
dne 21. 1. 2013 přijali přítomní zástupci mimo jiné usnesení, kterým nedoporučují zastupitelům města Vítkova přijmout rozhodnutí
o převzetí zřizovatelských funkcí Gymnázia Vítkov do doby, než
MS kraj rozhodne o středním školství ve Vítkově. Vystoupil také
člen přípravného výboru pro konání referenda pan Pavel Vašátko,
jenž nás informoval o důvodech, které je vedly k záměru vypsat
referendum o neslučování základních škol a o nepřevzetí gymnázia. Dále konstatoval, že již mají sesbíráno přes 1100 podpisů
a v nejbližší době doručí na úřad zákonem požadované podklady
pro vyhlášení referenda.
Před hlasováním bylo navrženo, aby bylo hlasování tajné. Tento
návrh byl schválen. Před samotným tajným hlasováním opustilo
jednací místnost 6 zastupitelů, kteří nesouhlasili s tímto způsobem
hlasování. Dvanáct přítomných zastupitelů v tajném hlasování
schválilo dvanácti hlasy tato usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizaci Moravskoslezského kraje
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace,
IČ 47813105 na příspěvkovou organizaci Města Vítkov Základní
škola, Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace, IČ 69987181 s účinností od 1.7.2013.
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o společném postupu při řešení
převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizace kraje
Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace.

Zastupitelstvo nabízí Moravskoslezskému kraji nemovitosti s pozemky areálu Základní školy, Vítkov, Opavská 22, okres Opava,
příspěvková organizace za stejných podmínek, jak je uvedeno
v Dohodě o společném postupu při řešení převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizaci kraje Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace.
O přijatých usneseních bude informováno vedení Moravskoslezského kraje a odbor školství. O středních školách ve Vítkově bude
jednat nejdříve Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
Pak teprve se problematikou bude zabývat rada kraje a 21. 3. by
mělo zastupitelstvo dohodu schvalovat.
K realizaci schválených usnesení budeme muset ještě vypracovávat, projednávat a schvalovat další důležité záležitosti (zejména
způsob sloučení našich základních škol, smlouvy o převodu nemovitostí mezi krajem a naším městem). Dá se tedy předpokládat, že
obdobné diskuze mohou probíhat i na příštích zasedáních zastupitelstva města.
Pavel Smolka
starosta města
Město Vítkov a Nadační fond Ceny Jana Zajíce Vítkov vás zvou na

Slavnostní udílení
Ceny Jana Zajíce
22. února 2013
PROGRAM:
16.30 hod. – pietní vzpomínka u hrobu
Jana Zajíce
17.00 hod. – udílení Ceny Jana Zajíce a
koncert
Účinkují: Cimbálová muzika Strážničan
Předprodej místenek prostřednictvím
Informačního centra Vítkov od 15.
února 2013.
Cena místenky: 80 Kč
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Krátce z radnice
V prvním měsíci tohoto roku zasedala rada města 15. ledna. Rada
mimo běžné záležitosti schválila prodejní cenu knihy Jan Zajíc. Výrobní cena knihy je 311,- Kč s DPH a za tuto cenu bude zájemcům
k dispozici v Informačním centru městského úřadu, nám. J. Zajíce
č. 7. Kniha přináší mnoho fotograﬁí, nových informací a pohledů na
život tohoto významného vítkovského rodáka., který se na protest
proti okupaci naší republiky vojsky Varšavské smlouvy upálil na
Václavském náměstí v únoru 1969.
RM schválila Směrnici o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek,
Dodatek č. 5 o závazku města doplatit TQM Opava a.s. 432.792,Kč za provozování veřejné linkové osobní dopravy. Vzala na vědomí zprávu o čerpání ﬁnančních prostředků na opravy místních
komunikací, veřejného osvětlení a pohřebnictví za rok 2012. Doporučila zastupitelstvu města schválit strategický dokument „Koncepce prevence kriminality města Vítkova na období 2013 – 2017“.
Vzala na vědomí souhlas se záměrem převodu činností Gymnázia,
Vítkov na Základní školu Komenského Vítkov. K projednání tohoto
bodu svolala zastupitelstvo na 23. 1. 2013.
Na tomto zastupitelstvu se projednávaly pouze dva body programu.
Žádost o dotaci z Operačního programu přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika na realizaci mikroprojektu
„Cesty za poznáním – chov slezského norika ve Františkově Dvoře“. V případě získání dotace by byla vydána publikace mapující
historii a současnost chovu slezského norika v Klokočově, propagační materiál zaměřený na agroturistiku, uskutečnila by se před-

náška o chovu slezského norika ve Františkově Dvoře a setkání
s občany partnerského města Vrbové.
Hlavním bodem bylo schválení Dohody o společném postupu při
řešení převodu činnosti zabezpečované příspěvkovou organizací
kraje, Gymnázium, Vítkov, Komenského 145 a nabídka směny nemovitostí a pozemků areálu ZŠ v Opavské ulici za areál gymnázia. Řešením této problematiky se zabýváme již dlouhou dobu. Po
vcelku věcné diskuzi byla navržená usnesení schválena 12 hlasy
při neúčasti tří zastupitelů. V naší veřejnosti se okolo školství šíří
mnoho nepravdivých informací. Všechny tyto „zaručené“ zprávy
vytvářejí pocit nejistoty zaměstnanců škol, rodičů i žáků. Chci vás
ubezpečit, že v našem zastupitelstvu je dostatek lidí, kteří nepřipustí neuvážená rozhodnutí, která by jakýmkoli způsobem poškodila základní, učňovské a střední školství ve Vítkově. V každém
případě platí, že počty zaměstnanců ve školství jsou přímo úměrné počtu žáků. Jestliže budou naši občané upřednostňovat cizí
školská zařízení, tak našim školám nepomohou žádná organizační
opatření a postupně zaniknou. Žádám všechny naše občany, kterým jde o zachování stávajících škol ve Vítkově, aby nechali v klidu
pracovat ty, kteří jsou za školství zodpovědní, i ty, kteří ve školství
pracují. Výsledky jejich práce se brzy ukáží a potom, nebudou-li
dosaženy adekvátní výsledky, chtějte změnu.
Zdeněk Hegar
místostarosta města

Městská policie v měsíci prosinci 2012
Dne 2. prosince, krátce před půl osmou večerní, přijali strážníci
oznámení o obtěžování 16letého mladíka čtyřmi osobami v prostoru autobusového nádraží ve Vítkově. Skupinka těchto osob požadovala po mladíkovi cigarety a peníze. Strážníkům, kteří po příjezdu na místo prověřili celé autobusové nádraží i přilehlé okolí, se
nepodařilo žádné osoby dohledat, jelikož mladík nedokázal osoby
podrobněji popsat a v době oznámení již odjel autobusem. Protože ani prověření kamerového záznamu nebylo úspěšné, událost
byla po zaevidování jako podezření ze spáchání přestupku proti
občanskému soužití neznámými pachateli postoupena správnímu
orgánu.
Z přestupku proti majetku byli obviněni muži z Vítkova ve věku 19
a 17 let. Strážníci oba dva přistihli dne 6. prosince kolem jedné hodiny odpoledne v jednom z opuštěných objektů v blízkosti kolejiště
v Budišovské ulici ve Vítkově. V cizím objektu poškozovali vstupní vrata a pokusili se odcizit několik desek dřevěného obložení.
Na místě zajištěné věci (sekera a pila) byly společně se spisem
postoupeny ke správnímu orgánu jako věci, které byly určeny ke
spáchání přestupku. Oběma hrozí v případě prokázání viny pokuta
až do výše 15.000,- Kč a propadnutí odejmutých věcí.
Téhož dne po páté hodině odpoledne přistihli strážníci při krádeži dřevní hmoty z pozemků v okolí kolejiště v Budišovské ulici ve
Vítkově skupinku 6 osob ve věku 18 - 35 let. Jedná se o tři muže
z Vítkova, dva muže z Budišova nad Budišovkou a jednoho muže
z Bruntálu. Na místě bylo zajištěno celkem 25 ks kulatiny o různých
průměrech a délkách kolem 1,5 m, která byla následně vrácena
majiteli. Jelikož většina ze zjištěných osob má trestní minulost, byla
věc po zadokumentování postoupena OO Policie ČR ve Vítkově
s podezřením na spáchání přestupku proti majetku nebo přečinu
krádeže.
Kolem půl třetí odpoledne 10. prosince byla hlídka MP Vítkov přivolána do jedné z prodejen v Opavské ulici ve Vítkově, kde se
55letý občan z Vítkova pokusil odcizit balení elektrického osvětlení
v hodnotě 179,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že muž, který se věc
pokusil bez placení přenést přes pokladnu, má trestní minulost,

bylo podezření ze spáchání přestupku proti majetku nebo přečinu
krádeže postoupeno Policii ČR.
Z přestupku způsobení škody na majetku ve výši 460,- Kč je podezřelý 21letý muž z Troubelic, který měl dne 14. prosince v dopoledních hodinách odcizit v jedné z provozoven v Opavské ulici
ve Vítkově postupně celkem 4 láhve vodky. Strážníci muže podle
popisu zjistili v nedaleké ubytovně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, avšak žádný alkohol u sebe neměl. Vzhledem
k možné trestní minulosti tohoto muže bylo podezření ze spáchání
přestupku proti majetku nebo přečinu krádeže postoupeno Policii
ČR k dalšímu prověření.
Kuriózní případ řešili strážníci dne 18. prosince kolem čtvrt na tři
odpoledne, kdy se na služebně MP Vítkov rozezněl telefon s oznámením, že v prostoru pošty ve Vítkově se nachází klientka, která
má problém s převzatou částkou peněz. Strážníci po příjezdu na
místo zjistili, že se zde nachází žena z Čermné ve Slezsku, která
tvrdí, že peníze došlé na složenku, které jí byly proplaceny, nejsou
v pořádku a pracovnici pošty jí nevydala hotovost správně. I přes
skutečnost, že strážníci vydanou ﬁnanční hotovost překontrolovali
a vydané peníze souhlasily s částkou uvedenou na složence, žena
se s tímto závěrem nehodlala smířit a dále obviňovala pracovnici
pošty, že jí bylo vydáno méně peněz, než bylo uvedeno na složence. Strážníci proto z důvodu zklidnění situace na poště převezli
ženu na služebnu MP Vítkov, kde se opětovně a několikrát pokusili ženě vysvětlit, že vydaná částka odpovídá sumě na složence i sumě, kterou obdržela. Jelikož se ženu nepodařilo přesvědčit
a nevěřila ani strážníkům, byla ze služebny propuštěna. V uvedené
věci nebylo dáno podezření ze spáchání přestupku, žena jen nedokázala správně sečíst vydané hodnoty bankovek. Událost byla
pouze zadokumentována písemně i ve fotodokumentaci.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov
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Nejdůležitější změny dle ministerstva práce
a sociálních věcí v roce 2013
Půjčky a exekuce
Lidé budou více chráněni před ﬁrmami nabízejícími drahé půjčky.
Novela zákona o spotřebitelském úvěru zavádí možnost odstoupit
od smlouvy o zprostředkování do 14 dnů bez sankce, zakazuje
používání směnek a šeků či volání na předražené telefonní linky.
Za nesplnění zákonem uložených povinností bude hrozit až dvacetimilionová pokuta.
Exekutor bude moci sebrat peníze i z účtu manžela nebo manželky, včetně obstavení platu, a to i tehdy, pokud o dluhu svého partnera neměli nejmenší tušení. Novinka souvisí s novelou občanského soudního řádu a novelou exekučního řádu. Nově se také budou
moci v rámci exekucí dražit i členská práva v bytových družstvech.
Osobě, která neplní vyživovací povinnost na nezletilé děti, bude
moci exekutor od ledna 2013 nechat zabavit řidičský průkaz. Exekuční příkaz bude možné zrušit u lidí, kteří prokážou, že řidičské
oprávnění nezbytně potřebují k uspokojování základních životních
potřeb, například ke své práci. Druhou možností bude dluh na alimentech zaplatit.
Důchodová reforma
1. ledna 2013 vzniká nový, dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožňuje převést občanům tři procenta sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další
2 procentní body ze svých prostředků. Výše důchodů, kterou lze
získat vstupem do druhého pilíře důchodového systému od 1. ledna 2013, se bude zásadně lišit. Významnou roli hraje výše platu,
délka spoření, ale také zvolená investiční strategie. Volit je možné
ze čtyř možností. K dispozici jsou důchodové fondy pro druhý pilíř, které mohou investovat do státních dluhopisů, nebo lze zvolit
konzervativní, vyváženou či dynamickou formu zhodnocení peněz.
Péče o děti
Od 1. ledna 2013 platí novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, jež přispěje
k tomu, aby se postupně začaly děti umisťovat do náhradního rodinného prostředí místo do kojeneckých ústavů a dětských domovů. Stát se rozhodl zvýhodnit pěstouny, péče o nezaopatřené děti
se tak stává regulérním zaměstnáním. S pěstouny se uzavírá dohoda o výkonu pěstounské péče.
Zdravotně postižení a sociální služby
Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na mobilitu budou dostávat – v případech
hodných zvláštního zřetele – i lidé, kteří využívají pobytové sociální
služby. Rovněž se o 2 000 Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve stupni
III nebo IV.

ÚŘEDNÍ HODINY
ÚŘADU PRÁCE ČR
platné od 1. února 2013
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
13:00 - 17:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 12:00
13:00 - 17:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
(jen pro evidenci nových uchzečů o
zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné
sociální dávky či pozvané klienty)

sKarty
Nová sKarta bude přátelštější k lidem. Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty
- stejně jako u ostatních dávek - vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče stávajícím způsobem, tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.
Chystají se i další zásadní legislativní změny:
- dobrovolnost platební funkce sKarty,
- povinnost převzít sKartu jako identiﬁkační kartu,
- nebude nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k sKartě ani přebírání PIN,
- za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou cenu,
- lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nebudou muset za poštovní poukázku platit vůbec.
Zdravotnictví
Od 1. 1. 2013 platí nová vyhláška ministerstva zdravotnictví, která
mění podobu lázeňské péče. Pobyty jsou maximálně třítýdenní. Na
pobyt v lázních nebude možné vzít si neschopenku. Zároveň se
snižuje počet diagnóz, s nimiž je spojen nárok na lázně.
Končí povinný souhlas obou rodičů s postupem léčby nemocného
dítěte, který zavedla od dubna 2012 vládní zdravotnická reforma.
Nově pro léčbu postačí souhlas dítěte. Lékař ale bude muset rozhodnout, že je takový postup přiměřený s ohledem na rozumovou
vyspělost pacienta. Pokud tomu tak nebude, bude nutný souhlas
rodiče, který k němu ale bude moci zmocnit například prarodiče
nebo chůvu.
Daně
Ruší se sleva na dani pro pracující důchodce Od 1. ledna 2013 do
31. prosince 2015 nebudou mít starobní pracující důchodci nárok
na základní slevu na dani, která nyní činí 24 840 korun za zdaňovací období.
Minimální mzda
Ruší se snížené sazby minimální mzdy, která se vztahovala na absolventy (tedy lidí bez praxe) a osoby se zdravotním handicapem.
Dosavadní úprava totiž motivovala zaměstnavatele k zaměstnávání těchto osob, a to především proto, že mohli uplatňovat snížené
sazby minimální mzdy. Sazba minimální mzdy se od 1. ledna 2013
nemění, činí osm tisíc korun měsíčně nebo 48,10 K č za hodinu.
zdroj:
http://www.mpsv.cz/ﬁles/clanky/14215/tz_311212b2.pdf
Hana Klapetková, odbor sociálních věcí

Pozvánka na
zasedání
zastupitelstva
města
20. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční ve
středu 20. února 2013 v 15.30 hodin v reprezentačním sále
Městského úřadu Vítkov. Program jednání bude zveřejněn na
úřední desce a webových stránkách www.vitkov.info v průběhu
měsíce února.
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Poprvé jsme volili přímou volbou hlavu státu
Slib prezidenta republiky:
„Slibuji věrnost České republice.
Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony.
Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu
a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“.
11. a 12. ledna 2013 jsme měli možnost poprvé zvolit přímou
volbou prezidenta republiky. Až do 1. října 2012, kdy byl přijat
nový zákon o přímé volbě, byl prezident republiky volen nepřímou
volbou parlamentem na společné schůzi jeho obou komor.
Jak jsme ve Vítkově hlasovali v prvním kole volby prezidenta.
Termín prvního kola: 11. a 12. ledna 2013
Počet okrsků: 8
Počet voličů: 4.950
Vydané obálky: 2.644
Odevzdané obálky: 2.642
Počet platných hlasů: 2.629 (tj. 99,51% platných hlasů)
Volební účast: 53,41% (61,31% - ČR)
Kandidát

Politická
příslušnost

Počet
hlasů
(Vítkov)

Počet
hlasů (ČR)

Roithová Zuzana
Fischer Jan
Bobošíková Jana
Fischerova Taťana
Sobotka Přemysl
Zeman Miloš
Franz Vladimír
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

KDU-ČSL
Bez PP
SBB
KH
ODS
SPOZ
Bez PP
ČSSD
TOP 09

119
479
81
62
55
830
181
521
301

255 045
841 437
123 171
166 211
126 846
1 245 848
351 916
829 297
1 204 195

Po sečtení všech hlasů v České republice postoupili do druhého
kola kandidáti Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.
Jak jsme ve Vítkově hlasovali ve druhém kole volby prezidenta
Termín druhého kola: 25. a 26. ledna 2013
Počet okrsků: 8
Počet voličů: 4.961
Vydané obálky: 2 595
Odevzdané obálky: 2 594
Počet platných hlasů: 2 582 (tj. 99,54% platných hlasů)
Volební účast: 52,31% (59,11% - ČR)
Kandidát

Politická
příslušnost

Zeman Miloš

SPOZ

Schwarzenberg Karel

TOP 09

Počet
hlasů
(Vítkov)

Počet
hlasů (ČR)

1 861

2 717 405

721

2 241 171

V první přímé volbě prezidenta byl zvolen prezidentem České
republiky Miloš Zeman.
Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem
složení slibu.
Historie prezidentů
1918 – 1935
Tomáš Garrigue Masaryk
1935 – 1935
Edvard Beneš
1938 – 1945
Emil Hácha
1945 – 1953
Klement Gottwald
1953 – 1957
Antonín Zápotocký
1957 – 1968
Antonín Novotný
1968 – 1975
Ludvík Svoboda
1975 – 1989
Gustav Husák
1989 – 2003
Václav Havel
2003 – 2013
Václav Klaus
2013
Miloš Zeman

Prezident republiky (Ústava České republiky, článek 62 a 63)
•
jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá
jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
•
svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
•
rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
•
pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal,
vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové
vlády,
•
jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu
a místopředsedy,
•
jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího
soudu,
•
odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje
odsouzení,
•
má právo vrátit parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona
ústavního,
•
podepisuje zákony,
•
jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního
úřadu,
•
jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.
Prezident republiky dále
•
zastupuje stát navenek,
•
sjednává a ratiﬁkuje mezinárodní smlouvy; sjednávání
mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím
souhlasem na její jednotlivé členy,
•
je vrchním velitelem ozbrojených sil,
•
přijímá vedoucí zastupitelských misí,
•
pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
•
vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
•
jmenuje a povyšuje generály,
•
propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu
jiný orgán,
•
jmenuje soudce,
•
nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno,
aby se v něm nepokračovalo,
•
má právo udělovat amnestii.
Jedna éra končí, druhá začíná
V letošním roce končí druhé volební období prezidenta Václava
Klause.
Václav Klaus se narodil 19. června 1941 na pražských Vinohradech.
Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické, obor
ekonomika zahraničního obchodu a ekonomie se stala jeho oborem
na celý život. Studoval také v Itálii a v USA. Jako vědecký pracovník
Ekonomického ústavu ČSAV absolvoval vědeckou aspiranturu
a v roce 1968 dosáhl hodnosti kandidáta ekonomických věd.
V roce 1970 musel z politických důvodů opustit započatou
vědeckou dráhu a odešel na dlouhá léta pracovat do Státní banky
československé. Odtud se koncem roku 1987 vrátil k akademické
činnosti do Prognostického ústavu ČSAV.
Ihned po 17. listopadu 1989 vstoupil do politiky a v prosinci
1989 se stal federálním ministrem ﬁnancí. V říjnu roku 1991 byl
jmenován místopředsedou vlády ČSFR. Na konci roku 1990 se stal
předsedou tehdy nejsilnějšího politického subjektu - Občanského
fóra. Po jeho zániku v dubnu roku 1991 spoluzaložil Občanskou
demokratickou stranu, jejímž předsedou byl od počátku až do
prosince roku 2002. V roce 1992 se stal předsedou vlády České
republiky. V této roli se podílel na klidném rozdělení československé
federace a vzniku samostatné ČR. Po rozpadu vládní koalice podal
v listopadu 1997 demisi. Po předčasných volbách v roce 1998 se
stal na čtyřleté volební období předsedou Poslanecké sněmovny.
28. února 2003 byl zvolen prezidentem České republiky.
15. února 2008 byl zvolen prezidentem České republiky pro druhé
funkční období.
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do prezidentské
volby 2013.
Rád se věnuje
pěší a lyžařské
turistice, má dvě
děti.

Václav Klaus navštívil 20. února 2009 u příležitosti udílení Ceny
Jana Zajíce Vítkov. Nebyl zde poprvé.
Václav Klaus je ženatý s Livií Klausovou, má dva syny a pět
vnoučat.
V mládí byl aktivním sportovcem, dnes lyžuje a hraje tenis. Ve
volném čase čte beletrii a má rád jazz.
Publikoval přes 40 knih.
Je nositelem mnoha mezinárodních cen a čestných doktorátů
z univerzit z celého světa.
… a začíná první volební období Miloše Zemana
Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně.
Z politických důvodů nejprve nebyl přijat na univerzitu, později
vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V období
Pražského jara chtěl vstoupit do obnovované sociální demokracie,
strana však nakonec nevznikla. Stal se proto členem KSČ, ze
strany byl ovšem v roce 1970 vyloučen pro nesouhlas se sovětskou
okupací.
V roce 1990 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění, kde
vykonával funkci předsedy rozpočtového výboru.
Krátce po svém vstupu do ČSSD se stal Miloš Zeman předsedou
její pražské stranické organizace, od roku 1993 do roku 2001
i předsedou celé strany.
V roce 1996 se stal předsedou Poslanecké sněmovny.
V letech 1998 až 2002 vykonával funkci předsedy vlády České
republiky.
V roce 2003 se Miloš Zeman neúspěšně ucházel o pozici
prezidenta. Poté se stáhl z veřejného života. O dva roky později
vydává knihu „Jak jsem se mýlil v politice“, která byla vyhlášena
bestsellerem roku.
Dne 26. června 2012 Miloš Zeman oznámil oﬁciální kandidaturu
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Zdroje:
http://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/udalosti/PAMETT_muzi_
rijna.pdf
www.volby.cz
www.hrad.cz
www.volba-prezidenta.cz
www.volimkarla.cz

Zajímavé informace z úřadu
Během minulého roku vedoucí odboru služeb MěÚ ve
Vítkově Ing. Zdeněk Kuboň odpovídal na dotazy občanů
týkající se oprav místních komunikací, dopravní obslužnosti
a hřbitovnictví. Vzhledem k zajímavosti problematiky některé
odpovědi zveřejňujeme.
Jaké jsou náklady na dopravní obslužnost linkové autobusové
dopravy o sobotách, nedělích a svátcích hrazené městem
Vítkov v roce 2013 dopravci a jak lze deﬁnovat dopravní
obslužnost?
Náklady činí 433 792 Kč
Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny
dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům
veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnickckých zařízení
poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojování kulturních,
rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět.
Přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu (§ 2 z.č.
194/2010Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících).
Můžete náklady rozvést na jednotlivé linky?
- linka 900 231
- linka 900 235
- linka 900 240
- linka 900 241
- linka 900 242

Vítkov – Bílovec – Ostrava
Vítkov – Klokočov –Klokočůvek
Opava-Hradec n.M.-Melč-Vítkov
Opava-Štáblovice –Melč-Vítkov
Opava-Hradec n.M.-Větřkovice
-Vítkov

36 143,- Kč
160 194,- Kč
167 074,- Kč
48 599,- Kč
21 783,- Kč

1517/3. Správce hřbitova Vítkov - Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace, musí plně respektovat zákon č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Po
zjištění vychýlení hřbitovní zdi správce odsouhlasil způsob ochrany
náhrobků a ostatního hrobového zařízení v majetku fyzických osob
prostřednictvím pažení s Městským úřadem Vítkov – odborem
výstavby a územního plánování, jako věcně a místně příslušného
orgánu státní památkové péče. V současnosti Orgán státní
památkové péče posuzuje statický posudek hřbitovní zdi a za dané
situace nelze předjímat, který z navrhovaných způsobů opravy
oprávněnou osobou bude orgánem památkové péče doporučen
k realizaci a pak následně postoupen Národnímu památkovému
ústavu k vyjádření. Na základě vyjádření může Orgán státní
památkové péče vydat závazné stanovisko k obnově kulturní
památky - hřbitovní zdi.
Kolik finančních prostředků bylo vynaloženo v roce 2012 na
opravy místních komunikacích v městě Vítkově včetně místních částí v roce při opravách výtluků, opravách dopravního
značení a havarijních opravách.
Ukazatel:
Opravy a udržovací práce na MK

Skutečnost za rok
2012 (Kč)
1 520 000,00

z toho:
Opravy výtluků, DZ a havarijní opravy

1 520 000,00

v tom:
Jak bude pokračovat oprava východní části zdi hřbitova ve
Vítkově ?
Městský hřbitov ve Vítkově (parc.č. 2195 k.ú. Vítkov) s ohradní zdí
a branami je evidován jako kulturní památka vedená v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 10806/8-

Opravy výtluků:
Dopravní značky

815.484,20
262.007,40

Havarijní opravy

442 508,40
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MĚSTO VÍTKOV VZDĚLÁVÁ ÚŘEDNÍKY A ČLENY SAMOSPRÁVY S PODPOROU
EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU – OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST
O průběhu projektu s názvem „Komplexní vzdělávání pro Město Vítkov“, který je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu – Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, informujeme veřejnost na stránkách Vítkovského zpravodaje pravidelně.
Tento projekt je zaměřen na vzdělávání úředníků Městského úřadu Vítkov, členů samosprávy Města Vítkova a také úředníků a členů
samosprávy obcí našeho správního obvodu. V průběhu dvou let trvání projektu - od června roku 2011 do června roku 2013 – bude realizováno celkem 20 školicích dnů seminářů a 15 školicích dnů tzv. workshopů. Cílem projektu je vytvoření uceleného systému vzdělávání
a zlepšení kvality profesního rozvoje úředníků.
V průběhu měsíce ledna 2013 proběhly postupně vzdělávací akce na téma Veřejné zakázky, právo na informace a ochrana osobních
údajů. Další semináře jsou k realizaci naplánovány také na únor, březen, duben a květen 2013 tak, aby byly naplněny cíle projektu.
Všechny tyto kurzy přinášejí svým účastníkům informace důležité pro jejich každodenní práci a jsou účastníky kladně hodnoceny.
za realizační tým projektu
Marcela Dubová

Nástroje územního plánování
Územně analytické podklady jsou ve své podstatě podklady pro
územní plánování jak na obecní úrovni (územní plány obcí), tak na
krajské a celorepublikové úrovni (Zásady územního rozvoje, Politika územního rozvoje). Pojednává se o nich ve stavebním zákoně
a jeho vyhláškách.
Sledují vybrané jevy, které mají vliv na stav a vývoj daného území
a vyhodnocují je na základě poskytnutých údajů správců dopravní
a technické infrastruktury, orgánů veřejné správy a také na základě
vlastního průzkumu území a například od podnětů zástupců obcí
i jednotlivých občanů.
Správci infrastruktury a orgány veřejné správy poskytují údaje
o vzniku a existenci sítí a dalších významných jevů (např. záplavové území, poddolované území, cyklostezky, významný krajinný
prvek, kulturní památky a mnoho dalších) potřebných pro územní
plánování, zástupci obcí a jednotliví občané se mohou vyjádřit ke
konkrétním situacím ve své obci nebo regionu. Všechny tyto údaje
mají následně zpětnou vazbu při tvorbě územních plánů, kde se s

těmito údaji pracuje. Každý tak má možnost přímo i nepřímo ovlivnit budoucí vývoj své obce.
Územně analytické podklady probíhají ve dvou etapách. První
etapa je průběžná aktualizace, kdy se neustále zaznamenávají
změny, podněty a stav v území. Druhou etapou je úplná aktualizace územně analytických podkladů, která probíhá co dva roky.
Poslední aktualizace ÚAP proběhla k 31.12.2012, tedy na konci
loňského roku.
Úplná aktualizace zahrnuje vypracování čtyř základních výkresů – výkres hodnot v území, výkres limitů území, výkres záměrů
v území a výkres problémů – a textové části nazvané Rozbor udržitelného rozvoje území, který obsahuje komentář a statistické vyhodnocení stavu a vlivů působících v daném území.
Všechny tyto dokumenty jsou k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách města Vítkov a (http://www.vitkov.info/mestsky-urad/uzemne-analyticke-podklady/) a také v kanceláři odboru
výstavby a územního plánování na Městském úřadě ve Vítkově.

Město Vítkov vyhlašuje

ZÁMĚR
na pronájem nebytových prostor – kiosek s občerstvením
na koupališti ve Vítkově.
Možnost pronájmu od 01.05.2013.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis hlavního využití nebytového prostoru - zajištění občerstvení.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a Městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce)
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách
Písemné návrhy předložte do 12.00 hodin 02.04.2013 na Městském úřadu Vítkov, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je
také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).
Připomínáme, že výběr bude prováděn na základě předložených písemných návrhů.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

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

MĚSTO VÍTKOV VYHLAŠUJE ZÁMĚR
- na prodej bytové jednotky č. 688/23 na Opavské ul. č. p.
687 a č. p. 688 ve Vítkově o velikosti 1+1, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy výběrem kupujícího
obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely
za minimální základní kupní cenu ve výši 250 000,00 Kč.
- na prodej bytové jednotky č. 642/3 na Husově ul. č. p. 642
ve Vítkově o velikosti 2+1, včetně spoluvlastnických podílů na
společných částech budovy výběrem kupujícího obálkovou metodou fyzickým osobám pro nepodnikající účely za minimální
základní kupní cenu ve výši 350 000,00 Kč.
Bližší informace o záměrech naleznete na www.vitkov.info

Místní poplatek ze psů
Za psa se platí, když dovrší 3 měsíců věku.
Poplatek činí za kalendářní rok:
Vítkov:
Byt
Rodinný domek
Místní části:
Byt
Rodinný domek
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1000,200,-

Důchodce:
Důchodce:

200,100,-

600,120,-

Důchodce:
Důchodce:

100,60,-

Za každého dalšího psa se zvyšuje roční poplatek o 50%.
Je-li celkový roční poplatek za psa vyšší než 400,- Kč, může se
rozdělit na dvě splátky.
První splátka je splatná k 31. 3. a druhá k 31. 8. daného roku.
Každoročně v únoru a v červenci rozesílá MěÚ občanům
poštovní poukázky, i když tato povinnost ze zákona nevyplývá.
Podrobnější informace můžete dostat v kanceláři č. 209 na
MěÚ nebo na telefonu 556 312 273, případně na oﬁciálních
stránkách Města Vítkova.

RYNEK aneb Vítkováci sami sobě
Rynek býval místem, kde se obyvatelé setkávali, kde spolu rozprávěli, dozvídali věci důležité pro jejich život, ale kde se dostalo i na plky
z běžného dění. Rynek byl zkrátka místem, kde to žilo…
Vzhledem k tomu, že i naše město má svým obyvatelům co říci, rozhodli
jsme se pro vás připravit program s názvem:
RYNEK aneb Vítkováci sami sobě, ve kterém nabídneme informace,
zážitky, vyprávění, debaty a zkušenosti všeho druhu. Nejdůležitější na
tom je, že si je budeme moci sdělovat sami sobě navzájem.
I lidé z našeho města nám mají co říci, vždyť jsou mezi nimi cestovatelé
po Aljašce či Novém Zélandu, odborníci na přírodu a historii, znalci mezilidských vztahů, účastníci adrenalinových sportovních akcí či vyznavači zdravého způsobu života.
A právě někteří z nich se uvolili, že se s vámi o své zážitky podělí.
Již v tomto měsíci bychom vás tedy co nejsrdečněji chtěli pozvat na
start našeho „občasníku“ RYNEK a představit vám některé z plánovaných projektů.
Ve čtvrtek 14. 2. 2013 jsme pro vás připravili další „díl“ akce s názvem
Budeme vám číst, týden na to, 21. 2. 2013, nám Iveta Johnová poradí
v Podvečeru pro ženy s relaxačními masážemi a jejich praktikováním
v běžném životě. Únorové čtvrtky pak 28. 2. ukončí pan Remeš cestopisným povídáním s fotograﬁemi o své cestě po Aljašce.
Pevně doufáme, že se RYNEK stane opravdu místem, kam se budete
vždy rádi vracet!

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané, vyjadřuji vám všem velké poděkování za to,
že jste ochotně otevřeli dveře svých domů, bytů, ale především
svá srdce a věnovali peníze do kasiček, jež přinášeli malí spolu s
většími koledníky letošní Tříkrálové sbírky.
Letošní sbírky se zúčastnilo 11 skupinek, ve kterých se vystřídalo
více jak 20 dětí ve stáří 8 až 18 let. Koledníci obětavě chodili dům
od domu ve svém volném čase, a tak jej využili pro dobrou věc.
Tříkrálová sbírka v tomto roce vynesla v katastru Vítkova celkem
částku 71.417 Kč.
Ve Vítkově samotném tato částka činila
v Klokočově
v Prostředním Dvoře

ve Lhotce
v Jelenicích

608 Kč
1.975 Kč

Vítkovští koledníci zajišťovali sbírku také v obci Čermná ve Slezsku, kde vykoledovali 2.207 Kč.
Vybraná ﬁnanční částka významně pomůže zachovat potřebné sociální činnosti Charity ČR v našem městě.
Dovolte mi prosím, abych všem dárcům moc poděkovala a popřála
klidný a spokojený rok 2013. Nemohu zapomenout ani na všechny
malé, větší a dospělé koledníky, kterým patří velké poděkování za
nelehkou práci spojenou s letošní Tříkrálovou sbírkou. Velké díky.

59.258 Kč
8.516 Kč
1.060 Kč

Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky

Společenský večer
k dvaceti letům spolupráce partnerských měst Vítkov a Kalety
15. února 2013 od 20.00 hod. - Kulturní dům Vítkov
Hudba: TNT (CZ), Albatros (PL)
Program:
- Slavnostní zahájení
- Vystoupení taneční skupiny Rock Time Kalety
Cena vstupenky: 100 Kč. Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov
20 x 365 – 20 let spolupráce partnerských měst Vítkov a Kalety
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Matice Slezská vydala publikaci věnovanou
osobě Jana Zajíce
Jana Zajíce lze bez jakýchkoli pochyb zařadit mezi nejznámější vítkovské rodáky. Monograﬁe věnovaná jeho osobě, vydaná na konci
loňského roku Maticí slezskou, je prvním souborným zpracováním dostupných informací, které mapují nejen krátký Zajícův život
a zvláště pak jeho čin, ale zabývá se i jeho významem a shrnuje
rovněž následné události a další souvislosti, které vnímáme prakticky až do dnešních dnů.
Jedná se moderně a působivě zpracovanou publikaci, která jednak
plní požadavky na odbornou historickou publikaci, jednak je současně přístupná i široké čtenářské veřejnosti. Lze předpokládat, že
zvláště mezi vítkovskými občany, jichž se téma osoby Jana Zajíce
dotýká jaksi bezprostředně, vzbudí zájem už jen proto, že koriguje
některé dosavadní nepřesnosti, které v heroickém Zajícově příběhu ﬁgurovaly mimo jiné pod vlivem dosavadní publicistiky.
Tragický osud Jana Zajíce je v monograﬁi zpracován s detailní
přesností, ale zároveň s patřičnou pietou a úctou k jeho tragickému
vyvrcholení. Kniha je navíc atraktivní i z hlediska graﬁckého zpracování, přináší množství dosud nezveřejněných snímků, je vybavena poznámkovým aparátem a podává podrobný výčet pramenů.

tváře a osudy jednotlivců, kteří byli u toho, když Jan Zajíc psal tuto
smutnou kapitolu našich dějin. Všichni aktéři jsou ale neuvěřitelně
skuteční, jsme svědky jejich strachu, obav, bolesti – a ano, také
selhání. Tedy všeho, co je vlastní nám a co bylo vlastní i jim. Legenda tím ovšem neztrácí nic na své mýtické síle a naléhavosti, ale
naopak získává až trýznivě lidský rozměr. Možná víc bolí, ale stává
se právě proto autentická. A může tak znovu oslovit a především
varovat další generace.“
Publikaci si můžete zakoupit v Informačním centru Vítkov.

Publicista Ivo Mludek uvádí ve svém recenzním posudku: „čin Jana
Zajíce v roce 1969 pro svou mezní podobu až nesnesitelně bolestivý pro celý národ, má dnes pro generace, které dobu okupace
a následně normalizace přímo nezažily, podobu jakéhosi mýtu,
dávné a téměř neskutečné legendy. To je z jistého pohledu dobře, protože Česká republika má velmi málo tak silných symbolů,
k nimž by se mohla a měla hlásit. Zároveň to však vyvolává nebezpečí určitého odcizení, odsouzení osobnosti Jana Zajíce k roli
neživotné postavy z muzeí, učebnic dějepisu a čítanek. Čtyřicet let
je ale na takovéto sterilní zakonzervování nepatřičně krátká doba,
zvláště pak ve společnosti, která má stále mnoho důvodů zůstávat
ostražitá vůči všemožným projevům alibismu, pokrytectví či pragmatického konformismu. Tedy vůči tomu, co Jan Zajíc svým zoufalým činem odsuzoval. Kniha dr. Branislava Dorko tomuto odcizení
a deﬁnitivnímu přesunu oběti Jana Zajíce mezi neskutečné mýty,
které si sice připomínáme, ale už k nám nijak zvlášť osobně nepromlouvají, velmi účinně brání. Do legendy přivádí konkrétní lidské

LIDÉ VÍTKOVSKA CESTOVALI DO HAAGU
Začátkem letošního roku putovala výstava Lidé Vítkovska až do Nizozemska.
České centrum Den Haag/Rotterdam zde připomnělo významnou historickou událost, kdy se před dvaceti lety Česká republika stala
samostatným státem. Při této příležitosti připravilo České centrum ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky výstavu mapující
nezapomenutelné momenty uplynulých dvaceti let.
15. ledna byla společně s touto výstavou zahájena v Atriu
haagské radnice výstava Lidé Vítkovska.
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Linaset, a.s., Budišov nad Budišovkou,
výrobce domácích spotřebičů a vstřikovaných technických
plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl
vypisuje výběrové řízení na pozici

VED OU CÍ O DBORU
E KO NOM ICK ÝCH ANA L ÝZ
Náplň práce, okruh činností:
- metodické řízení a zpracování ročního ﬁnančního plánu a rozpočtu
společnosti
- metodické řízení a zpracování výrobkových kalkulací
- metodické řízení manažerského účetnictví společnosti
- metodické řízení a zpracování controllingových podkladů pro oblast ﬁnancí,
nákupu, výroby a prodeje
- řídí činnost odboru ekonomických analýz, je podřízen ekonomickému
řediteli
Požadujeme:
- VŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru
- 2 roky praxe na pozici s obdobnou náplní práce
- odborné znalosti v oblasti účetnictví, controllingu, plánování a statistiky
- analytické myšlení, systematičnost, samostatnost, důslednost,
odpovědnost, pečlivost, adaptabilita ke změně
- dobré komunikační schopnosti
- vysoká úroveň znalostí MS Excel
- znalost MS SQL - výhodou
- znalost AJ nebo NJ výhodou
- ŘP sk. B
Nabízíme:
- zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející se společnost
- platové ohodnocení dle dohody
- měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
- zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce
Místo výkonu práce: Budišov nad Budišovkou
Termín nástupu: dohodou
Zájemci se mohou hlásit na adrese: Linaset, a.s., Československé armády
362, 74787 Budišov n./Bud., Tel.: 556 317 324, Fax.: 556 317 904, e-mail:
haubeltova@linaset.cz nebo osobně po předchozí telefonické domluvě
v době od 8-14 hod. na personálním odboru.
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VÁNOČNÍ OBĚD PRO
DĚTI Z VÍTKOVA
A OKOLÍ
V sobotu 29. prosince 2012 se ve vítkovské jídelně Humr uskutečnil vánoční oběd pro děti z Vítkova
a okolí. Akci pořádají již čtvrtým rokem pražští a brněnští dobrovolníci z Komunity Sant´Egidio. Oběda se
zúčastnilo na 70 hostů z Vítkova, Čermné ve Slezsku,
Svatoňovic a Budišova nad Budišovkou. Mezi hosty
patřily především děti; ty nejmenší přišly v doprovodu
svých rodičů. Hlavní jídlo poledního menu tvořil kuřecí
plátek nebo smažený sýr s bramborovými hranolky. Atmosféru svátečních tabulí dotvářelo vánoční cukroví.
Děti obdržely i vánoční dárky – stavebnice, zimní oblečení, psací potřeby a další drobnosti. Děvčata měla
největší radost ze slušivých náhrdelníků. Akce byla
ukončena po 15. hodině.
Komunita Sant´Egidio vznikla v roce 1968 v Římě. Od
roku 1993 působí její dobrovolníci i v České republice.
Podobné vánoční obědy, jako byl ten vítkovský, pořádá komunita každoročně ve více než 60 zemích, kde
působí, a celkem na ně přichází přes 150 tisíc lidí. Mezi
hosty patří především lidé chudí, osamělí, uprchlíci
a další lidé na okraji společnosti. Vánoce jsou svátky
rodiny, solidarity a především pospolitosti všech občanů. To byl hlavní důvod i pro uspořádání vítkovského
oběda. Další informace a fotograﬁe viz www.santegidio.cz.
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Ze života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Střední škola ve Vítkově-Podhradí, jejíž areál se rozkládá v překrásném údolí řeky Moravice, má za sebou již několik desítek let
existence. V příštím školním roce oslaví kulaté jubileum.. Uplyne
padesát let od chvíle, kdy do budov, jež původně sloužily jako ubikace pro budovatele vodního díla Kružberk, nastoupili první učni
- automechanici. Během let prošla škola řadou změn a jejími branami prošlo několik tisíc úspěšných absolventů. V současné době
škola nabízí několik učebních oborů, které reagují na poptávku zaměstnanců v oblasti řemesel a služeb.

Pro období 2013/14 bude škola podle rozhodnutí krajských orgánů
otvírat následující učební obory ukončené závěrečnou zkouškou
s výučním listem:
Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
Karosář
Kuchař-číšník
Kadeřník
Dobrou zprávou pro zájemce o studium je, že přijímací zkoušky se
nekonají. Žáci budou přijímáni dle studijních výsledků v 8. a 9. třídě
ZŠ. Přihlášky ke studiu zasílejte do 15. 3. 2013
Tříleté učební obory mají cyklickou výuku, pravidelně se týdně střídá teoretická výuka s odbornou praxí. Teoretická výuka probíhá
u všech oborů ve školní budově na Podhradí. V několika posledních letech prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Žáci i pedagogové mají pro svou práci nadstandardní podmínky. V učebnách jsou
vyměněna okna, dveře, podlahy, osvětlení, třídy jsou vybaveny
moderním nábytkem. Podle výzdoby a technického vybavení lze
na první ohled poznat, jaký obor či předmět se vyučuje v konkrétní
třídě. Ve škole jsou tři učebny výpočetní techniky, učitelé využívají
interaktivní tabule, vizualizér, dataprojektory. Žáci mají k dispozici
studovnu vybavenou počítači, knihovnu, bufet, posilovnu a tělocvičnu, saunu, domov mládeže a školní jídelnu.
Tradičním oborem školy zůstává Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 (dříve automechanik) a Karosář. Tyto obory jsou
zaměřeny na silniční motorová vozidla, opravu jejich funkčních
celků, provádění funkčních kontrol, používání a obsluhu diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel. Součástí vzdělání absolventa je bezplatné získání řidičského oprávnění
skupiny B a C, u oboru karosář také bezplatné získání svářečského průkazu. Odborný výcvik probíhá ve školním autoservise na
Podhradí, kde žáci využívají nejmodernější diagnostické přístroje,
dodané ﬁrmou Robert Bosch. Je zde také stanice emisní kontroly
pro vozidla s neřízeným systémem (karburátor), řízené systémy
BOSCH, koncern WV (Škoda, Seat, Audi WV), Renault, Peugeot,
Ford, Opel a Hyundai – benzínové systémy. Žáci se také naučí
provádět revize a emisní prohlídky vozidel se vznětovými motory
(diesel) a vozidel poháněných LPG. V současné době se vybavení

školního autoservisu rozrostlo o nové výukové vozidlo Hyundai i30,
které bylo škole darováno v rámci projektu Darování automobilů
školám ﬁrmou Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., Nošovice. Řada učňů také vykonává praxi na odloučených pracovištích,
jejichž výběr je přizpůsoben místu bydliště žáka. V Opavě a blízkém okolí máme žáky umístěné v autorizovaných servisech, jako
například: Auto Heller Opava, Adiv Opava, Auto Hruška – Peugeot,
Renault Opava, Seat Opava, REPRE car s.r.o. Opava Hyundai,
Alma pneu Opava a další. Zde se setkáváme s vynikajícím hodnocením našich žáků pracovníky ﬁrem, kteří velmi dobře hodnotí
jejich teoretické znalosti i praktické dovednosti. Naši žáci si tak vytvářejí výhodnou výchozí pozici pro možnost získání zaměstnání

v těchto servisech.
Kadeřnice se naučí základní techniky dámského i pánského sřihu,
barvení vlasů i péče o vlasy. Pro jejich odborný výcvik jim slouží
vybavená kadeřnická provozovna v centru Vítkova, která má dámské i pánské oddělení. Některé žákyně třetího ročníku jsou také na
odloučených pracovištích v Ostravě, Karviné, Havířově. O kvalitní
odborné přípravě našich kadeřnic svědčí vynikající úspěchy na kadeřnických soutěžích – např. v dubnu 2012 to bylo první místo na
soutěži Brněnské zrcadlo v Brně, v prosinci 2012 opět první místo,
tentokrát na celostátní soutěži s mezinárodní účasti Mladý módní
tvůrce v Jihlavě.
Žáci oboru Kuchař-číšník se naučí připravovat typické pokrmy
české i zahraniční kuchyně i pokrmy studené kuchyně, naučí se
obsluhovat hosty, sestavat jídelní lístky i kalkulovat ceny. Odborný
výcvik v prvním ročníku probíhá ve cvičné školní kuchyni, později
je můžeme potkat ve školní kuchyn i a jídelně na Podhradí nebo
také na odloučených pracovištích např. v hotelu Belaria v Hradci
nad Moravicí, v hotelu Koruna v Opavě, v restauracích v Raduni
a ve Větřkovicích, či v Domově Vítkov.
Pro zkvalitnění výuky je v dnešní době nezbytné, aby se tým pedagogů neustále vzdělával a modernizoval výuku. Proto se škola
zapojuje i do práce na projektech EU, navazuje na úspěšné celostátní i mezinárodní projekty, které již proběhly. Příkladem může
být již uzavřený projekt AutoNet, který byl určen pro žáky automobilových oborů. Nyní připravujeme projekt mezinárodní spolupráce se školami podobného typu na Slovensku, v Turecku, Polsku
a Itálii. Učitelé teoretické výuky také pracují v projektu EU – peníze
školám, v němž připravují moderní učební materiály a získávají ﬁnanční prostředky na modernizaci zařízení a výpočetní techniky.
Střední škola ve Vítkově-Podhradí i přesto, že se počtem žáků
dnes řadí mezi malé školy, vychovala za léta své existence mnoho
mladých lidí, kteří jsou úspěšní ve své profesi. Věřme, že počátek
další padesátky existence bude pro školu stejně úspěšný.
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17. ROČNÍK „VÍTKOVSKÉ LIGY V MALÉ KOPANÉ“
15. ROČNÍK O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA
12. ledna vyvrcholil závěrečným play off nejlepších osmi týmů již
17. ročník turnaje v malé kopané v tělocvičně místního gymnázia.
Turnaj probíhal v základní skupině od poloviny listopadu pravidelně každou sobotu za účastí 12 týmů, kde se postupně utkal každý tým s každým.
Letošní ročník měl velmi vysokou úroveň a kvalitu. Zúčastnilo se
ho v jednotlivých týmech asi 110 hráčů (v každém družstvu max.
12), a to od 4.třídy až po 2. ligu. Tito hráči byli celkem z 33 fotbalových oddílů – nejvíce z TJ Vítkov (21), Budišov (11), SFC Opava ( 8), Hradec (7),…
Největším překvapením bylo, že družstvo Hradce – loňský vítěz, se
nedostalo ani do play off.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

OT Vítkov - každý hráč z jiného klubů (Bílovec, Kobeřice,
V. Hoštice, Vítkov...)
Na Půlce - tým složený z vítkovských hráčů a 1 hráče z
Brno - Líšně (Bezděk Z.)
RAVIN TEAM - převážně vítkovští hráči s hráči z
Pusté Polomi a Bílovce.
Las Estrallas - z hráčů od Opavy (SFC Opava, Otice,
Kravaře, D. Benešov,…)
Dorbas - z hráčů Slavie Opava, Vítkova a Kylešovic
M. Beroun - tým složený z hráčů M.Berouna a Budišova

pořadí

tým

body

1

Baracuda Jakubčovice

30

Nejlepší střelec základní části: Michalek Aleš (Baracuda) - 25
gólů
Nejlepší hráč základní části: Pavel Kunc (Baracuda)
Nejlepší střelec play off: Karel Krása (FC Chodníčková) - 8 gólů
Nejlepší hráč play off: Aleš Pavelka (Baracuda) a Karel Krása (FC
Chodníčková)

2

FC Chodníčková

21

fota týmu a další informace na www.tjvitkov.cz

3

Na Půlce Vítkov

20

4

OT Vítkov

20

5

RAVIN TEAM 2012

19

6

Moravský Beroun

16

7

Las Estrellas

16

8

Dorbas

13

9

Hruškaři (Březová)

12

10

Hradec nad Moravicí

9

11

Budišov

7

12

CWS-Teletubbies Vítkov

7

Tabulka po základní části

HLEDÁ SE KRONIKÁŘ
Zajímá vás, co se v našem městě a jeho místních částech
děje? Chcete přispět k tomu, aby tyto informace zůstaly
zachovány také pro příští generace?

Výsledek finalového utkání Play off:
Baracuda Jakubčovice – FC Chodníčková Vítkov 7 : 6
Konečné pořadí v play off:
1.
Baracuda Jakubčovice - tým složený z hráčů
Jakubčovic, Valašského Meziříčí, Fulneku, Oder…
2.
FC Chodníčková - tým složený převážně z hráčů Vítkova,
posílený o hráče z Háje ve Slezsku a Hranic

Pak hledáme právě vás a nabízíme vám možnost práce dopisovatele městské kroniky.
Mezi jednu z nejdůležitějších činností kronikáře a jeho týmu patří sběr a zpracování materiálů ze současného života ve městě
a jeho místních částí. Každý z členů pracovního týmu pracuje
podle svých časových možností a zájmů (kultura, sport, spolková činnost apod.).
Budeme rádi, když pracovní skupinu dopisovatelů rozšíříte
a budete se spolupodílet na tvorbě městské kroniky a uchovávání historických událostí na Vítkovsku.
Více informací získáte na oddělení kultury MěÚ Vítkov, kontaktní osoba Daniela Olbertová; tel. 556 312 253, 737 238 728;
e-mail: olbertova@vitkov.info.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
MEZD, DPH A JEJICH KONTROLU,
okamžité účetní a daňové poradenství - osobně, prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty,
důsledná daňová optimalizace,
daňová přiznání a jejich odklady zastupování na ﬁnančních a jiných úřadech při jednáních a kontrolách, možnost
práce z Vaší kanceláře prostřednictvím internetu přímo na našem software pod naším dohledem (fakturace, pokladna
apod.- s tím, že eventuální zaúčtování bychom po dohodě provedli sami) okamžitý přístup k Vaším účetním záznamům
prostřednictvím internetu
nabízí daňový poradce s 10letou zkušeností práce na oddělení kontroly ﬁnančního úřadu
Ing. Marcela Mazurková
mob. 736 402 989 ,737 167 797
e-mail: marcela.mazurkova@seznam.cz
Dovoz a odvoz dokladů je samozřejmostí.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Nejhezčí Vítkovský anděl

Mediální klub KaMeRa

Středisko volného
času Vítkov, p.o.,
vyhlásilo
soutěž
o nejhezčího Vítkovského anděla,
vyrobeného z jakéhokoliv
materiálu. Do soutěže
se mohli přihlásit
dospělí i děti. Ve
Středisku volného
času pak proběhla v předvánočním čase výstava
všech
andělů.
Nejvíce andělů se
nám sešlo v kategorií dospělých
účastníků,
kde
jste mohli vidět
krásné výtvory ze
dřeva, keramiky,
z papíru, z látky ale
i z perníku a andílky vyrobené technikou paličkování.
V dětské kategorií byly nejčastěji zastoupeni kreslení andělé. Do
této soutěže nám nejvíce přispěly děti ze ŠD a klubu ZŠ v Komenského ulici a děti ze ŠD Větřkovice. Bylo to opravdu těžké rozhodování, ale i návštěvníci výstavy mohli svým hlasováním rozhodnout o vítězi. Nakonec nejvíce hlasů poroty i veřejnosti získal anděl
p. Dáši Duškové. V dětské kategorii vyhrály děti ze školní družiny
ZŠ v Komenského ulici. Děkujeme všem soutěžícím, že si našli
čas, zúčastnili se soutěže a svými výrobky obohatili naši výstavku
věnovanou andělům, poslům štěstí, lásky a pohody.

Od září funguje pod SVČ
Vítkov, p.o. nový mediální
klub KaMeRa, který vznikl
hlavně díky Nadaci OKD, jež
ﬁnančně podpořila jeho činnost. S dětmi navštěvujeme
různé školní či městské akce
a zhotovujeme z nich reportáže, fotograﬁe, píšeme tiskové zprávy, které pak můžete
shlédnout na www.svcvitkov.cz v sekci Klub KaMeRa. Nadaci OKD
moc děkujeme a zveme další mladé ve věku od 12 do 18 let, kteří
by se chtěli zapojit do činnosti městského vysílání. Scházíme se
každé úterý od 15,00 hod. ve školním informačním centru v ZŠ
Vítkov, Opavská ulice.

Květuše Skurková

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
20. – 27. 7.
„Kovbojové a indiáni“
Pořádáme již III. ročník tohoto tábora pro děti a mládež od 7 let.
Tento tábor je vhodný pro úplné nováčky na táboře, pro milovníky
koní a pro všechny děti, které si s námi chtějí užít hezký týden plný
zábavy. Ubytování je na turistické základně v Klokočově, kde děti
mohou vyzkoušet i spaní ve stanu na zahradě. Cena: 2.500,- Kč
10. – 24. 8.
„Cesta kolem světa“
Tradiční stanový tábor v Olšovci, který se koná již několik let a kde
se rádi vracíme. Tentokrát naše etapová hra nese jméno „Cesta
kolem světa“. Doufáme, že se k nám připojí i nové děti, které si
s námi užijí 14 krásných dní v přírodě. Tábor je určen pro děti od
7 let. Cena: 3.500,- Kč
11.8. – 18. 8.
Malý táborník
Nebyli jste ještě na táboře a nemáte žádné zkušenosti? Tento tábor
je určený nejen pro vás, ale i pro ostatní táborníky. Budeme poznávat přírodu, učit se tábornickým dovednostem, samostatnosti, podnikneme výpravy po okolí. Ubytováni v turistické základně v Kloko

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI
PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici pedagoga volného času s předpokládaným nástupem 06/2013 – zástup za mateřskou dovolenou.
Požadujeme:
- Vzdělání dle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících
- Flexibilitu, časovou nezávislost
- Schopnost samostatného plánování a organizování
- Znalost práce s programy Word, Excel, internet
- Trestní bezúhonnost
- ŘP sk. „B“
- Návrh své činnosti v SVČ v rozsahu max. A4
Nabízíme:
- HPP s 0,8 úvazkem
- 8.- 9. platová tř. dle prokázaného vzdělání
- Kreativní práci v malém kolektivu
- 40 dnů dovolené
Vítáme praxi s organizováním volnočasových aktivit, prací
s dětmi a mládeží, táborovou a pobytovou činností.
Žádost s životopisem a s návrhem činnosti zasílejte nebo přineste osobně na adresu Bezručova 585, 749 01 Vítkov nebo
elektronicky na svc.vitkov@seznam.cz do 15. 2. 2013. Po prvním výběrovém kole budou úspěšní žadatelé pozváni k ústnímu
pohovoru. Výpis z rejstříku trestů budeme požadovat až u vítězného uchazeče. Materiály zaslané do výběrového řízení se
nevracejí.
čově, kde si můžeme vyzkoušíme i spaní ve stanech na zahradě.
Tábor je určený pro děti ve věku od 7 – 12 let. Cena: 2 500,- Kč
Srpen 2013
Příměstský tábor „S námi se nudit nebudete II.“
Týden plný zážitků a her ve Vítkově a jeho okolí pro děti od 6 – 15
let. Cena: 750,- Kč
Podrobnější informace o všech táborech se připravují na našich internetových stránkách www.svc-vitkov.cz nebo je získáte ve SVČ Vítkov.
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Gy mnáz iu m Ví tk o v
Vít Mužík a Cena Nadačního fondu
Jaroslava Heyrovského za rok 2012
17. prosince 2012 se v posluchárně Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze konalo slavnostní předávání
Cen Nadačního fondu J. Heyrovského za rok 2012. Hlavní náplní
tohoto fondu je vyhledávat nadané středoškolské studenty, podporovat jejich další odborný i osobní růst a vytvářet tvůrčí klima,
v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí. Tímto
způsobem se pak snaží naplnit vědecký i lidský odkaz profesora
Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny.

Mezi laureáty se letos objevil i žák vítkovského gymnázia, Vít Mužík (kvinta), který v závěru školního roku 2011/2012 zvítězil v celostátním kole dějepisné olympiády.
Na začátku celé akce byly projevy profesora Rudolfa Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd, Ing. Evy Bartoňové, státní
tajemnice a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Ing. Květy Stejskalové, vědecké tajemnice ÚFCH JH AV, a dr.
Josefa Kubáta, předsedy Jednoty českých matematiků a fyziků.
O profesoru Heyrovském pohovořil jeho žák a pozdější asistent
prof. Vítězslav Kalous, který se zaměřil především na neznámé
aspekty života této osobnosti české vědy. Všichni se museli začít
smát, když líčil J. Heyrovského jako „raubíře“, který dělal v mládí
lotroviny, lozil po stromech a dělal pokusy, které ne vždy končily
dobře. Uznale pak osazenstvo posluchárny pokyvovalo hlavami,
když se zmiňoval o jeho učitelských schopnostech a dovednostech.
Ceny laureátům předávala paní Ing. Eva Bartoňová spolu s Dr.
Michaelem Heyrovským, synem Jaroslava Heyrovského. Všichni, včetně našeho Víta Mužíka, dostali pamětní medaili Jaroslava
Heyrovského, diplom, knihy a v obálce ﬁnanční odměny. Pozvání
obdrželi i učitelé laureátů a vítězných studentů ve Středoškolské
odborné činnosti, kteří se zasloužili o jejich úspěch. Ti pak obdrželi
pamětní listy, plakát o Jaroslavu Heyrovském a knihu. Za úspěchy Víta Mužíka v dějepisné olympiádě i našeho absolventa Pav-

la Škrobánka ve Středoškolské odborné činnosti byl takto oceněn
Mgr. Miroslav Bučánek, vyučující dějepisu a základů společenských věd.

Věda do škol aneb Rozšiřujeme si obzory
Dne 11. ledna 2013 se v prostorách gymnázia ve Vítkově konala
přednáška na téma „Má i válka svá pravidla aneb Může se ve válce
všechno?“, jejímž úkolem bylo zprostředkovat nám mezinárodněprávní pohled na vývoj a především současnost válek a ozbrojených
konﬂiktů. Přednášejícím byl JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI, vyučující Katedry ústavního práva a mezinárodního práva veřejného.
Během přednášky jsme se dozvěděli, jak je to s problematikou legality použití ozbrojené síly v mezinárodních vztazích, jaká pravidla
platí přímo na bitevních polích, jak se různá právní ustanovení dotýkají nejenom vojáků, ale i civilistů. Diskutovali jsme o současných
konﬂiktech v Afghánistánu, Iráku, ale probírali jsme také situaci na
Balkáně a mnohdy jsme zabíhali i pro příklady do historie, což mě
velice potěšilo. Mnoho informací o právních ustanoveních nám posluchačům bylo zcela neznámých a vůbec by nás nenapadlo, jak
může právo ovlivnit vývoj mnohých situací, ale díky uvědomělému
a poutavému projevu přednášejícího, prokládanému zajímavými
videi a diskuzemi, jsme se mohli dostatečně zamyslet nad otázkou
války a práva, a rozšířit si tak obzor našich vědomostí.
Tato přednáška je součástí projektu Univerzity Palackého v Olomouci, ﬁnancovaného Evropským sociálním fondem, jehož cílem
je populární formou přiblížit aktuální poznatky z oblasti vědy a výzkumu mladému publiku a umožnit mu setkání a diskusi s renomovanými odborníky z vysoké školy. Myslím si, že pan doktor Faix
zcela naplnil poslání tohoto projektu, a doufám, že následná přednáška o „Ekologických problémech starověkých civilizací“ v závěru
měsíce ledna bude stejně zajímavá.
Vít Mužík
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ZŠ v Komenského ulici informuje

VÝZVA !!!
Registrace:
Zadejte:

Obracíme se na širokou veřejnosti s žádostí o podporu při hlasování o projektu
na vybudování pocitového chodníku na školní zahradě. Jedinou možností, jak dát
našemu projektu hlas, je registrovat se na stránkách IKEA FAMILY a poté hlasovat
pro projekt ZŠ Vítkov na stránce www.spolusvami.cz. Zde se dozvíte podrobnosti
o tomto projektu. Pokud již zaregistrovaní jste, stačí pouze hlasovat. Po hlasování
je nutno na svém mailu ještě hlasování potvrdit. Děkujeme za podporu.

www.ikea.cz - IKEA FAMILY - registrace nového člena
vyberte si projekt – hlasujte pro ZŠ Vítkov

Hlasování:
na stránce www.spolusvami.cz
Hlasujte do 17. 2. 2013!

Florbalový týden
Florbal začíná být mezi školní mládeží sportem číslo
jedna. V týdnu od 7. do 10. ledna 2013 se v hale gymnázia odehrála všechna okrsková kola chlapců a dívek
z Vítkovska. Mezi děvčaty si postup do okresního ﬁnále vybojovaly hráčky Gymnázia Vítkov (kat. 6. – 7. třída) a ZŠ Melč (kat. 8. – 9. třída). V chlapecké kategorii
za účasti pěti škol 1. místo s postupem do Opavy vyhráli žáci ZŠ, Opavská ul. (kat. 6. – 7. třída). Nejlepším
střelcem se stal Marek Hanuš ze ZŠ Vítkov, Komenského ul. s devíti vstřelenými brankami. V kategorii 8.
– 9. tříd 1. místo vybojovali chlapci ZŠ Vítkov, Komenského ul., nejlepším brankářem se stal Matěj Jurášek
a nejlepším hráčem Jan Andres. Chlapci se neztratili
ani ve ﬁnále v Opavě, kde v konkurenci osmi škol získali 4. místo. O našeho brankáře Matěje Juráška měli
vážný zájem trenéři ﬂorbalového oddílu P.E.M.A. Opava.

Doubravka a Miešek – 1000 let
společné česko – polské historie
Místní akční skupina Opavsko, jehož členem je i město Vítkov, realizuje projekt, jehož cílem je nejen navázat na kulturní
vazby našich národů, ale také oživit řemesla a tradice, které
upadají v zapomnění. V rámci Opavska bylo osloveno deset
škol, které na zámku Hradec nad Moravicí pomohou vytvořit
atmosféru středověké královské svatby. Přizváni jsou rovněž
další historické skupiny, sokolníci, kapely a divadla. Každá
skupina žáků si vyrobí vlastní dobové oděvy a doplňky, vytvoří pro manželský pár Doubravku a Mieška svatební dar,
secvičí zdravici královské rodině a vše předvede 8. května
2013 na již zmíňované svatbě na zámku v Hradci nad Moravicí. Abychom byli patřičně motivováni, uskutečnila se v naší
škole malá divadelní upoutávka, kterou předvedli pracovníci
MAS Opavsko a ZUŠ Opava.

MĚSTO VÍTKOV PRODLUŽUJE TERMÍN PRO
ODEVZDÁNÍ FOTOGRAFIÍ NA VÝSTAVU S TÉMATEM
REPORTÁŽ A SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE
Vážení příznivci fotograﬁe, v loňském roce jsme vyhlásili termíny společných výstav fotograﬁí s námětem „REPORTÁŽ“
a „SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE“. Rozhodli jsme se pro společnou výstavu obou těchto témat, a proto prodlužujeme příjem reportážních fotograﬁí do 31. března 2013.
Termín pro odevzdání sportovních fotograﬁí je rovněž 31. března 2013. Více na www.vitkov.info.
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Ze základní školy v Opavské ulici
POČASÍ VE VÍTKOVĚ V ROCE 2012
Žáci ekologického kroužku ZŠ Vítkov, Opavská ul. se již sedmnáctý
rok věnují meteorologickému měření okamžité, maximální a minimální teploty ovzduší a sledování oblačnosti, četnosti a kyselosti
kapalných a pevných srážek. Zjištěné hodnoty odesílají internetem do USA, kde jsou naměřené údaje zpracovány celosvětově.
Vědečtí pracovníci z Centra pro sledování celosvětového klimatu
(NCDC) v uplynulém roce ocenili naši práci Čestným uznáním za
přesnost, správnost, samostatnost a množství naměřených a odeslaných dat.
Nejteplejší den

5. 7.

35,8 °C

Nejchladnější letní den

13. 9.

9,1 °C

Nejchladnější den

6.2.

-13,6 °C

Nejvyšší dešťové srážky

13. 9.

280 mm

Celoroční dešťové srážky

529 mm

Měsíc s nejvíce srážkami

říjen

88,1mm

Nejteplejší měsíc

srpen

27,83 °C

Průměrná roční teplota

12,23 °C

Počet tropických nocí

3

Počet arktických dnů

7

Počet mrazových dnů

109

Nejteplejší noc

29. 7.

17,7 °C

Nejchladnější letní noc

21. 9.

-0,7 °C

Nejchladnější noc

3. 2.

-25,3°C

Nejvyšší sněhová pokrývka

11. 2.

18 mm

Měsíc s nejméně srážkami

březen

3 mm

Nejchladnější měsíc

únor

-4,9°C

Počet tropických dnů

Den otevřených dveří
17. 1. 2013 byla od rána otevřena pro veřejnost Základní škola
Vítkov, Opavská. Děti očekávaly návštěvníky v kostýmech klaunů, šašků, šášulů – prostě všichni byli naladěni na veselo. Dětské
i učitelské kostýmy hýřily barvami, originalitou a nápady. Všichni
byli od rána ve skvělé náladě a plni ochoty pomáhat a starat se
o návštěvníky. Tradičně bohatou výzdobu školy doplnily čerstvé výtvarné práce dětí.
Dopoledne do školy zavítali zejména prarodiče dětí a maminky na
rodičovské dovolené. Odpoledne školu navštívili bývalí žáci, rodiče
s malými předškoláky, kteří se přišli ještě před zápisem do první třídy podívat na své budoucí „působiště“, a další hosté. Dvojice žáků
– deváťáků je doprovázely během prohlídky školy.
Dveře všech tříd byly opravdu otevřené. Kdo z hostů chtěl, mohl
se zúčastnit výuky v nejrůznějších předmětech, mohl si popovídat
s pedagogickými pracovníky nebo se občerstvit ve školním klubu.
Pro návštěvníky byl nachystán bohatý program – s velkým ohlasem
se setkala opičí dráha v tělocvičně, ukázka multimediální interaktivní výuky v počítačové učebně, děti i dospělí si zkusili karaoke
a protože jsme Ekoškola Moravskoslezského kraje, seznámili se
nejen s činnostmi na ochranu životního prostředí, ale sami si mohli
vyzkoušet své znalosti z přírodopisu a ekologie.
Návštěvníci školy velmi pozitivně hodnotili výzdobu školy a bohatý program, přátelskou, téměř rodinnou atmosféru, která ve škole
vládne. Mnozí z nich potvrdili naše krédo: „Malá škola plná velkých
nápadů“.
Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a vyjádřili nám tak svou podporu. Děkujeme za krásné vzkazy v knize návštěv! A za šťastné
úsměvy dětí, které si odnášely na památku veselé balónky.

27

Počet letních dnů

76

Počet ledových dnů

34

Počet jasných dnů

136

Počet zamračených dnů

99

Počet oblačných dnů

130

Počet dnů se srážkami

90

Arktický den - maximální teplota nižší než -10°C
Ledový den - maximální teplota nevystoupí nad 0°C
Mrazový den - minimální teplota nevystoupí nad 0°C
Letní den
- maximální teplota vystoupí nad 25°C
Tropický den -maximální teplota vystoupí nad 30°C
1 mm srážek -na plochu 1metru čtverečního spadne 1 l vody

Vánoční bruslení
21. 12. 2012 se 35 žáků naší školy vypravilo spolu s učiteli tělocviku na tradiční vánoční bruslení do kryté zimní haly v Horním
Benešově.
Každý rok vzrůstá zájem o tuto akci. Není divu! Učitelé připravují
pro děti bruslařské soutěže; kluci si vždy zahrají hokej, děvčata
trochu krasobruslí a hlavně, všichni se skvěle baví! Na ledě vytvářejí dlouhé „hady“, spirály a kruhy k pobavení svému i ostatních návštěvníků. Krásně se všichni vyřádí a uzavřou kalendářní rok touto školní aktivitou.

Sdružení rodič u a přátel dětí při ZŠ Vítkov, Opavská 22
vás srdečně zve na

PAPUČOVÝ BÁL
Koná se 15. února 2013 ve 20:00 hodin v tělocvičně školy
K tanci a poslechu hraje DUO MISTRÁL
Vstupné 80,- Kč
Soutěž o ceny. Občerstvení zajištěno. Zakoupením vstupenky
přispějete na vzdělávací a sportovní aktivity dětí. Současně
Vás prosíme o drobný příspěvek do soutěže o ceny.
Výtěžek této akce bude věnován na činnost dětí.

STRANA 16

Nabí dka k u ltu rn í c h a k c í

ÚNOR 2013

KALENDÁŘ AKCÍ
4. - 15. 2.

ZMAŘENÉ OSUDY - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava bude otevřena v půjčovní době
Multifunkční sál Městské knihovny ve Vítkově

7. 2.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

13. 2.
16.00 hod.

PROMÍTÁNÍ ANIMOVANÝCH POHÁDEK
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Vždy ve středu 13.2., 20. 2. a 27. 2.
Sami si hlasováním vyberete, co se bude
promítat.
Středisko volného času Vítkov

14. 2.
15.00 hod.

ZÁVODY V JÍZDĚ AUT NA AUTODRÁZE
Využijte příležitost zajezdit si na autodráze,
která je svou velikostí jediná v našem kraji.
Středisko volného času Vítkov

14. 2.
16.30 hod.

BUDEME VÁM ČÍST
Čtení pro veřejnost.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

15. 2.
8.30 hod.

20 x 365 – KONFERENCE
Průřez společnými aktivitami za posledních
dvacet let a výhled další spolupráce.
Možnosti ﬁnancování česko-polských projektů
z prostředků Evropské unie.
Ocenění osob, které se aktivně podílely na
spolupráci.
Městský úřad Vítkov – slavnostní sál.
Rezervace míst prostřednictvím IC Vítkov.

15. 2.
20.00 hod.

20 x 365 – SPOLEČENSKÝ VEČER U
PŘÍLEŽITOSTI DVACETI LET SPOLUPRÁCE
PARTNERSKÝCH MĚST VÍTKOV A KALETY
Kulturní dům Vítkov
Předprodej vstupenek prostřednictví IC Vítkov

19. 2.
15.30 hod.

SCRAPBOOK – VÝROBA MINIALBA
POMOCI RŮZNÝCH DEKORACÍ
Pro rodiče s dětmi a dospělé, kteří si chtějí
vyzkoušet tuto techniku. S sebou: různé fotky
Cena: 25,- Kč
Středisko volného času Vítkov

20. 2.
14.00 hod.

TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
V LEŽE - 2. KOLO
SVČ Vítkov pořádá pro školní kluby místních
základních škol na střelnici ZŠ Opavská ul.
turnaj ve střelbě ze vzduchovky.
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21. 2.
17.00 hod.

PODVEČER PRO ŽENY S RELAXAČNÍMI
MASÁŽEMI A JEJICH PRAKTIKOVÁNÍ
V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

22. 2.
16.30 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Městský hřbitov

22. 2.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
- udílení cen
- koncert – účinkuje cimbálová muzika
Strážničan
Slavnostní sál Městského úřadu ve Vítkově
Cena místenky: 80 Kč
Předprodej místenek prostřednictvím IC Vítkov

23. 2.
9.00 – 12.00 h.

VÝROBA ŠPERKŮ
Veškeré komponenty a korálky budou
zajištěny, kleště k práci - půjčení zdarma.
S sebou: plátěnou prostírku nebo malý ručník.
Cena: 50,- Kč a úhrada za spotřebovaný
materiál.
Středisko volného času Vítkov

23. 2.

ZÁBAVNĚ KYNOLOGICKÉ ODPOLEDNE
pořádá ZKO Vítkov
Více infomací na: www.zkovitkov.cz

25. 2.
11.00 hod.

OKRSKOVÉ KOLO DĚTSKÉ RECITACE 2013
Středisko volného času Vítkov

28. 2.
16.30 hod.

PUTOVÁNÍ ALJAŠKOU
Cestopisná přednáška.
Vstupné 20,- Kč.
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

1. 3.
17.30 hod.

VENKOVSKÝ ŽIVOT
Zahájení výstavy fotograﬁí Barbory Haluškové
Účinkuje Daniel Marek
Kulturní dům Vítkov – malá výstavní síň

16. 3.

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Expediční kamera je o skutečném životě,
o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích i sportech.
National Geographics - spolupořadatel festivalu
Středisko volného času Vítkov

leden - květen

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ „AFRIKA“
Výstava je instalována na chodbě
u zeměpisné učebny v ZŠ v Komenského ul.

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 9 . ú n o ra 2 0 1 3 v 9 :0 0 h od i n

