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Děkujeme, že jste přišli
Když jsme koncem loňského roku přemýšleli, jak koncipovat
projekt zaměřený na cílovou skupinu seniorů, nechtěli jsme
zůstat u tradičního koncertu vážné nebo lidové hudby a zkusili
jsme jít do něčeho nového. Po první aktivitě, která proběhla
23. dubna, věříme, že jsme se vydali správným směrem
a podaří se nám tuto věkovou kategorii občanů zaujmout
i dalšími aktivitami téměř celoročního projektu „Společně
proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“.
V rámci celodenního programu měli účastníci možnost seznámit
se formou přednášek s tématy osobní bezpečnosti, bezpečnosti
na silnicích, ať už v roli chodce, cyklisty nebo motoristy, společně
všichni potrénovali paměť, seznámili se se zásadami správné
výživy a péče o zdraví v seniorském věku. A protože ke zdravému
životnímu stylu patří také odpočinek, zařadili jsme do programu
„ochutnávku“ z kulturních a společenských akcí loňského roku
a seznámili přítomné s tím, co připravujeme na nejbližší dobu.
Procházka Vítkovskem prostřednictvím propagačního DVD
byla určitě pro všechny přítomné příjemným tipem na odpolední
vycházky a vhodným doplňkem byl také tištěný seznam důležitých
kontaktů vydaný právě v rámci tohoto projektu, který bude i pro
další zájemce k dispozici ve vítkovském informačním centru.

vyšívaček, malířů, fotografů, patchworkářek. Nechyběly však ani
sochy, keramika, pletené výrobky, ryté sklo, kraslice nebo výrobky
z textilu a papíru. Výstava bude otevřena až do 23. května.

Příjemný závěr připravila všem účastníkům cimbálová muzika Háj
z Háje ve Slezsku.
Další aktivitou bude květnová návštěva výstavy rukodělných prací
šikovných Vítkováků, které možná potkáváte každý den cestou do
práce nebo na vycházce a ani netušíte, co všechno umí a jak mají
dovedné ruce.
V některém z prázdninových čísel zpravodaje vás seznámíme
s výsledky dotazníkového šetření, které se pomalu blíží do finále.
O prázdninách máme pro účastníky připraven dvoudenní pobyt
v Davidově mlýně (9. – 10. července) a v Kaletách (13. – 14. srpna).
Pokud máte zájem, můžete se již nyní přihlásit v informačním
centru, kde si také můžete vzít nový leták s informacemi, které se
vám budou jistě hodit.
Projekt společně ukončíme na vítkovském náměstí 30. září oslavou
Dne seniorů.
Těšíme se na setkání s vámi při všech dalších aktivitách.

V odpolední části programu jsme se vypravili na zahájení výstavy
seniorských prací „Když jsou senioři aktivní“. A o tom, že opravdu
jsou aktivní a vůbec nesložili ruce do klína, svědčí plná výstavní
síň kulturního domu. Sešly se zde práce zručných paličkářek,

Pavel Smolka
starosta města
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Krátce z radnice
Rada města Vítkova projednala na své schůzi 8. dubna 38 bodů
programu. Kromě běžné agendy schválila služební cestu na školení
paní kronikářce města Mgr. Duškové, pověřila vedoucí oddělení
kultury paní Olbertovou uzavíráním smluv a objednávek v rámci
projektů „Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“
a „Přijeďte k nám na víkend“. Schválila mimořádné přidělení bytů
paní Fridriškové a panu Kováčovi, který se zavázal opravit byt
po předcházejícím nájemníkovi na své náklady. Vzala na vědomí
informace o možnosti umístění veřejného WC. Z několika variant
bylo schváleno jeho umístění do dolní části parkoviště naproti ZUŠ.
V této souvislosti uložila odboru služeb zajistit stavební povolení
a také hledat vhodný dotační titul na realizaci tohoto zařízení, jehož
předpokládaná cena je okolo půl milionu korun. Schválila stavební
úpravy terasy a zřízení hracích prvků ve Středisku volného času
v Bezručově ulici. Schválila smlouvu na zpracování a podání
žádosti o dotaci na Energetické úspory sokolovny v Klokočově
s firmou TADEAS, s.r.o. Třinec. Schválena byla závěrečná zpráva
o inventarizaci majetku města a bylo rozhodnuto o pronájmech
pozemků v majetku města žadatelům. Souhlasila s převodem práv
a povinností ke starému důlnímu dílu „U baraby A“ Občanskému
sdružení Zálužné za účelem zpřístupnění veřejnosti a rozhodla
o přípravě materiálů k optimalizaci financování a hospodaření
Technických služeb města Vítkova.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 9. dubna schválilo přijetí
několika dotací, a to z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia
- 12.723,65 EUR a z Regionu Bílé Karpaty – 13.435,10 EUR na

projekty „Společně proti stárnutí“ a „Přijeďte k nám na víkend“.
Vzalo na vědomí výsledky hospodaření všech příspěvkových
organizací zřízených městem Vítkov. Schválilo plánovací smlouvu
na realizaci vodovodního řadu v Polní ulici ve Vítkově se stavebníky
rodinných domů. Rozhodlo o přijetí dotací z MSK pro SVČ Vítkov
ve výši 99 a 98,5 tis. Kč na projekty „Sport napříč generacemi“
a „Volný čas dětem a mládeži“. Rozhodlo o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení jednomu žadateli ve výši 200 tis. Kč. Vzalo
na vědomí hospodaření tohoto fondu a rozhodlo o neposkytnutí
dalšího přídělu z prodeje nemovitostí, protože ve fondu je dostatek
finančních prostředků a zájem o čerpání ze strany občanů je
minimální. Schválilo rozpočtový výhled města Vítkova na léta
2016 – 2017, rozpočtová opatření č. 3/2014 a účetní závěrku za
rok 2013. Souhlasilo s předfinancováním projektů „Pořízení čistící
komunální techniky“ ve výši 3.339.479 Kč a „Systém pro separaci
a svoz BRKO“ za 3.280.310 Kč formou zápůjčky TS Vítkov.
Nově vydalo Zásady prodeje nemovitostí a pronájmů pozemků
v majetku města s účinností od 10. 4. 2014. Předalo dlouhodobý
majetek TJ Vítkov včetně pozemků darovaný městu do správy
Střediska volného času Vítkov. Schválilo smlouvu o zápůjčce ZŠaG
Vítkov ve výši 690 tis. Kč na předfinancování projektu „Řemesla
našich předků“.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie v březnu 2014
24. března krátce po půl dvanácté přijala MP Vítkov oznámení
o muži povalujícím se ve vchodu do jedné z provozoven
v Budišovské ulici ve Vítkově. Strážníci po příchodu na místo
nalezli na schodech objektu ležícího muže, ve kterém byl zjištěn
53letý občan Budišova nad Budišovkou. Muž byl zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky a značně znečištěn. Muži bylo
kontrolním měřením zjištěno téměř 2,4 promile alkoholu v dechu.
Jelikož nebyl schopen vlastní chůze ani verbální komunikace, bylo
rozhodnuto o jeho umístění na PZS Opava k vystřízlivění, kam
byl rovněž dopraven. Muž byl poté strážníky obviněn z přestupku
vzbuzení veřejného pohoršení, za který mu u správního orgánu
hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.
25. března kolem půl druhé odpoledne si operátor kamerového
systému všiml dvou mužů, kteří se zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky chovali nepřístojně na cestě mezi nám. Jana
Zajíce a autobusovým nádražím. Oba svým chováním narušovali
veřejný pořádek a ohrožovali bezpečnost a plynulost silničního
provozu. Jeden z nich dokonce znečistil veřejné prostranství tím,
že se vymočil na jeden z obytných domů v Opavské ulici. Hlídka
MP Vítkov nasměrovaná na místo později oba muže zajistila, aby
dále nemohli narušovat veřejný pořádek. V mužích byli zjištěni
občané Vítkova ve věku 22 a 23 let, kterým strážníci naměřili 2,233
a 2,702 promile alkoholu v dechu. Oba muži byli po provedení
nezbytných úkonů dodáni k vystřízlivění na PZS v Opavě. Za své
nepřístojné chování mohou u správního orgánu očekávat pokutu
až do výše 20.000 Kč.
Neuvěřitelných 106 km/h naměřili strážníci 27. března kolem půl
páté odpoledne a 95 km/h 28. března v půl jedenácté dopoledne
dvěma řidičům ve Vítkově - Podhradí, kde v uvedené dny
kontrolovali dodržování maximální povolené rychlosti v obci.
Porušení zákona o silničním provozu bude předáno správnímu
orgánu, kde v případě uznání viny hrozí řidičům za překročení
nejvyšší povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h pokuta
od 5.000 Kč do 10.000 Kč, zákaz řízení motorového vozidla od

6 měsíců do 12 měsíců a připsání 5 trestných bodů do karty řidiče.
28. března po půl jedenácté v noci strážníci přijali oznámení
o rušení nočního klidu hlasitou reprodukcí hudby, vycházející
z jedné z provozoven v okolí autobusového nádraží. Strážníci
zjistili, že noční klid je narušován z důvodu pořádání diskotéky
v provozovně. V okolí provozovny strážníci zjistili překročení
nočního hygienického limitu hluku o 22 dB až 39 dB, když před
provozovnou a následně až do vzdálenosti 70 m od provozovny
naměřili hladinu hluku od 62 dB do 79 dB. V osobě odpovědné
za provozování diskotéky byl zjištěn 29letý muž ze Svatoňovic,
kterému strážníci na místě nařídili reprodukovanou hudbu ztlumit.
Za opakované rušení nočního klidu v uvedené provozovně se bude
dotyčný zodpovídat u správního orgánu, kde mu v případě uznání
viny hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.
31. března krátce po šesté hodině večerní byla hlídka MP Vítkov
přivolána do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde se dva muži
z Vítkova ve věku 23 a 27 let pokusili přes pokladní zónu pronést
bez placení 3 ks čokolád v celkové ceně 81 Kč. Na místě byli
přistižení pracovníkem ostrahy a následně předáni do rukou
strážníků. Vzhledem k trestní minulosti obou osob bude věc
předána Policii ČR s podezřením ze spáchání přečinu krádeže
nebo přestupku proti majetku.

Oznámení o vyložení kroniky
města Vítkova za rok 2013
k veřejnému nahlédnutí
Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že
v době od 5. do 30. května 2014 bude na Městském úřadě ve
Vítkově (oddělení kultury – paní Pavlína Bartošová) vyložena
k nahlédnutí kronika města Vítkova za rok 2013. V této době
mohou občané vznášet připomínky k zápisům.
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Informace k zasílání složenek pro platby daně
z nemovitých věcí v roce 2014
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině
případů zpracovávány a rozesílány daňovým subjektům centrálně.
Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu
poplatku podle platného ceníku České pošty.
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních
úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním
městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této daně na území
příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“)
prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy
daňové spisy poplatníků.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny
nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí
v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů,
tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho
nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za
všechny tyto finanční úřady.
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených
finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka,
pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč,
nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se
tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit
i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně
příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož
obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je
příslušná platba určena.
Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny
tyto důležité údaje:
- celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2014,
- výše a termíny splatnosti splátek,

- stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo
nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
- spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má
poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož
prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách
finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na
místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím,
že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky
současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z nich
poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2014.
Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího
období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené
na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání,
případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud poplatník uhradil
daň z nemovitostí na rok 2014 již před obdržením složenky, použije
složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení
případného rozdílu.
Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány
či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými
finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady
zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu
včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.
Důležité upozornění: Adresa P.O. Boxu, uvedená v levém
horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení
nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň,
je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty,
odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Splatnost daně z nemovitých věcí
Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná:
a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do
30. listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke
stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona
o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula,
je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná
i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

SVATBY

Láska není zdaleka to jediné, co je třeba ke šťastnému soužití.
V manželství se cení především vlastnosti jako tolerance,
schopnost kompromisu, velkorysost, zodpovědnost, smysl pro
rodinu, empatie, ale také pracovitost, inteligence či smysl pro
humor. Aby vztah fungoval, musí si manželé vážit jeden druhého,
dopřát si vzájemně dostatek prostoru a umět se občas jeden
druhému přizpůsobit.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasem muže
a ženy, které musí být vyřčeno a podepsáno před obecním
úřadem, pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní
jeho funkci, nebo před orgánem církve či náboženské společnosti,
oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí
veřejně slavnostním způsobem za přítomnosti dvou svědků.
Na území České republiky lze uzavřít manželství formou
církevního sňatku před osobou pověřenou oprávněnou církví

nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě
určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro
náboženské obřady nebo náboženské úkony.
Místem, určeným pro konání svatebních obřadů na Městském
úřadu Vítkov, je reprezentační sál. Matriční úřad může povolit na
základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli
vhodném místě ve svém správním obvodu a mimo dobu
stanovenou radou obce.
Oddací dny v roce 2014 i seznam oddávajících je k dispozici na
webových stránkách města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulareinformace/informace/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecnizivnostensky-urad/
Podrobnější informace snoubencům sdělí osobně nebo na
telefonním čísle 556 312 210 matrikářka Městského úřadu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, přízemí, kancelář č. 103.
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Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Vítkova podle §32, odst. 2 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, oznamuje:

uvedená v okrsku č. 1), U nemocnice, Zemědělská, Opavská od
zastavárny směrem nahoru, nemocnice, místní část Prostřední
Dvůr

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 23.
května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května
2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

ve volebním okrsku č. 5 – místnost v Mateřské škole Klokočov,
Vítkov 3, pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov

2. Místem konání voleb je

ve volebním okrsku č. 6 – místnost Agitačního střediska
v Nových Těchanovicích, pro voliče bydlící: v celé místní části
Nové Těchanovice, Zálužné, Lhotka

ve volebním okrsku č. 1 – vestibul Městského úřadu ve Vítkově,
nám. Jana Zajíce 7, pro voliče bydlící v ulicích: Budišovská,
B. Němcové, Klokočovská, nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní,
Wolkerova, Těchanovická 274, 275, 315, 492

ve volebním okrsku č. 7 – místnost v Kulturním domě v Jelenicích,
pro voliče bydlící: v celé místní části Jelenice

ve volebním okrsku č. 2 – vestibul Kulturního domu, Vítkov,
Dělnická 746, pro voliče bydlící v ulicích: Dělnická, Hasičská,
Komenského, Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská,
Školní, Zahradní, Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů
ve volebním okrsku č. 3 – místnost v Mateřské škole Husova 345,
Vítkov , pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní,
Krátká, Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará,
Švermova, Vodní, Úvozní, Příkrá
ve volebním okrsku č. 4 – místnost v budově Lesů ČR Opavská
97, Vítkov, pro voliče bydlící v ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých,
Nová, Polní, Rybniční, Spojovací , Těchanovická, (mimo č.p.

ve volebním okrsku č. 8 – místnost Střední školy, Vítkov Podhradí, pro voliče bydlící: v celé místní části Podhradí, Nýtek
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem). Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do
volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu
a skutečnost, že je na území České republiky veden v evidenci
obyvatel podle zvláštního právního předpisu.
4. Voliči obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb
do schránky nebo v den voleb ve volební místnosti.

Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu v roce 2014
Významné změny
Volby do Evropského parlamentu dávají voličům možnost ovlivnit
budoucí politické směřování Evropské unie volbou 751 poslanců,
kteří budou po příštích pět let zastupovat jejich zájmy.
Kdy se konají volby?
Každý členský stát má vlastní volební právní předpisy a každý
členský stát rozhoduje o datu, kdy během čtyřdenní volební
lhůty ve dnech 22. až 25. května 2014 půjdou občané volit. Voliči
v České republice budou volit 21 poslanců Evropského parlamentu.
Výsledky ze všech 28 států budou vyhlášeny v neděli 25. května
večer.
Kolik poslanců Evropského parlamentu bude zvoleno?
Od přistoupení Chorvatska k EU v červenci 2013 má Evropský
parlament 766 poslanců, tento počet se však ve volbách roku
2014 sníží na 751 a na této úrovni zůstane i v budoucnu. Tito
poslanci Evropského parlamentu budou zastupovat více než 500
milionů občanů v 28 členských státech. Podle Smluv o EU jsou
křesla rozdělována mezi jednotlivé státy na základě „sestupné
poměrnosti“, což znamená, že země s větším počtem obyvatel
mají více křesel než menší státy, menší státy však mají více křesel,
než by vyplývalo z důsledného uplatnění proporcionality.
Proč jsou tyto volby jiné?
Tyto volby jsou dosud nejdůležitějšími volbami do Evropského
parlamentu, protože Unie se snaží překonat hospodářskou krizi
a přední představitelé EU zvažují, jakým směrem se v budoucnosti
vydat.
Nejde jen o to, že volby dají voličům možnost zhodnotit snahy
vedoucích představitelů EU v oblasti řešení krize eurozóny

a vyjádřit svůj názor na užší hospodářskou a politickou integraci;
jedná se také o první volby konané od okamžiku, kdy Lisabonská
smlouva v roce 2009 dala Evropskému parlamentu řadu důležitých
nových pravomocí.
Jedna ze zásadních změn, které Lisabonská smlouva zavedla,
spočívá v tom, že až budou členské státy EU jmenovat příštího
předsedu Evropské komise, který se na podzim 2014 stane
nástupcem Josého Manuela Barrosa, budou vůbec poprvé
muset přihlížet k výsledkům voleb do Evropského parlamentu.
Nový Parlament musí tohoto kandidáta schválit: slovy Smlouvy
Parlament „volí“ předsedu Komise. To znamená, že voliči mají nyní
jasné slovo ve věci toho, kdo stane u kormidla řídícího orgánu EU.
Pět ze třinácti evropských politických stran nominovalo své
kandidáty na post předsedy Evropské komise. ELS nominovala
Jean-Claude Junckera, bývalého lucemburského ministerského
předsedu a bývalého předsedu Euroskupiny, kandidátem PES
je Martin Schulz, současný předseda Evropského parlamentu,
Aliance liberálů a demokratů se rozhodla pro svého současného
předsedu Guy Verhofstadta, bývalého belgického ministerského
předsedu, Zelení nominovali dvojici současných europoslanců,
Francouze José Bového a Němku Ska Keller, zatímco Evropská
levice vysílá Alexise Tsiprase, lídra řecké strany Syriza.
Nová politická většina vzešlá z voleb bude také v příštích pěti
letech formovat evropskou legislativu od oblasti jednotného trhu až
po občanské svobody. Parlament, jediný přímo volený orgán EU,
je nyní stmelujícím prvkem evropského rozhodovacího systému
a jeho slovo má stejnou váhu jako slovo vnitrostátních vlád ve věci
téměř všech právních předpisů EU.
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Změny v nakládání s bioodpady
Město Vítkov získalo dotace ze Strukturálních fondů Evropské
unie na stavbu a vybavení kompostárny v areálu skládky Nové
Těchanovice. TS města Vítkova p.o. rovněž získaly dotaci z fondů
EU na systém svozu bioodpadu a separovaného odpadu. Všechny
tyto tři projekty tvoří ucelený systém logistiky svozu a zpracování
biologické složky komunálního odpadu na kompostárně.
V červenci 2012 byly zahájeny stavební práce a červenci roku
2013 byl zahájen zkušební provoz nově vybudované kompostárny.
V areálu skládky v Nových Těchanovicích byly vybudovány
oplocené, vodohospodářsky zabezpečené zpevněné plochy,
záchytná jímka, ocelový přístřešek a zpevněná komunikace.
Provozováním kompostárny byly městem pověřeny Technické
služby města Vítkova v rámci provozu skládky v Nových
Těchanovicích. To v praxi znamená, že nebude navyšován počet
zaměstnanců nutný k provozu kompostárny, ale bude zajištěn
stávajícími zaměstnanci skládky. Do kompostárny se bude
navážet komunální bioodpad, který tvoří kvantitativně významné
množství složky směsného komunálního odpadu. Jedná se
o biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) z městské zeleně
a z domácností. Tento bioodpad tvoří např. tráva z údržby městské
zeleně a domácností, listí a hmota z ořezu stromů ze zahrad,
květiny řezané i hrnkované bez obalů, ale i rovněž slupky od
brambor, zbytky po úpravě ovoce a zeleniny atd.
Sběr BRKO budou Technické služby zajišťovat prostřednictvím
sběrných velkoobjemových kontejnerů s objemem 15,5 m3
označených pořadovým číslem a nápisem BIOODPAD, sběrných
nádob s kapacitou 1100 litrů s označením BIOODPAD umístěných
na stávajících hnízdech pro separovaný sběr a rovněž pomocí 240
litrových plastových nádob (na fotografii), které budou bezplatně
zapůjčeny občanům města, kteří budou mít zájem systém využívat.
S místy – stanovišti velkých kontejnerů a termíny jejich svozu budou
občané seznámeni pomocí webových stránek města a technických
služeb i pomocí městského rozhlasu. V samotném městě
Vítkov a místní části Klokočov bude svoz probíhat jednou týdně
a v ostatních místních částech 1 x za dva týdny. Biologicky
rozložitelný komunální odpad bude následně svážen do
kompostárny novým speciálním svozovým vozidlem, které bylo
zakoupeno za pomoci financí z dotace Evropské unie.
Bioodpady budou moci občané rovněž vozit přímo na kompostárnu
do areálu skládky v Nových Těchnovicích během provozní doby
skládky.
Takto navezený biologicky rozložitelný odpad bude následně
zpracován do podoby kompostu, který bude používán k rekultivaci
skládky a rovněž pro potřeby městské zeleně. Projekt výstavby
kompostárny včetně navazujícího projektu svozu BRKO byl
realizován s cílem snížit množství směsného komunálního odpadu,
které se ukládá na skládku a tím prodloužit její životnost. Tato
skutečnost je pro občany města velmi důležitá, neboť brzy bude
přijat nový zákon a bude zakázáno zakládání nových skládek.
Likvidace odpadů, včetně jejich ukládání na dosud provozované
skládky, tak bude pro obec i její občany daleko nákladnější.
Kompostováním biologicky rozložitelných složek komunálního
odpadu se získá nejen kvalitní přirozené hnojivo, které neškodí
životnímu prostředí, ale rovněž město tím nabízí určitou vyšší,
komfortnější formu, jak se zákonně zbavit nepotřebného odpadu
z domácnosti. Nově postavená kompostárna má roční kapacitu
zpracování BRKO 1000 t s možností jejího navýšení na 1500 t.
Projektem výstavby kompostárny a systému nakládání s odpady
– jejich separací a svozem BRKO město významně přispělo

k naplnění cílů plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje, ale hlavně ke zlepšování kvality životního prostředí ve městě.
Systém svozu a likvidace BRKO formou kompostování mohou
využívat i ostatní obce mikroregionu Vítkovska, které se účastní
výše uvedeného projektu.
Ingrid Adamusová, František Vrchovecký

Plán rozmístění kontejnerů na svoz
biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (BRKO) – objem kontejneru 8 m3
Stanoviště

délka doby přistavení
četnost svozu

SVČ – Skřivánčí pole

pátek – pondělí / 1x týden
(stávající hnízdo u brány SVČ
vedle hřbitova)

Lesní ulice u zahrádek

pátek – pondělí / 1x týden

Parkoviště U nemocnice

pátek – pondělí / 1x týden

Nová/Spojovací ulice
(u p. Hušky)

úterý - čtvrtek / 1x týden

Selská ulice (u fy Rigo)

úterý – čtvrtek / 1x týden

Oderská ulice (parkoviště)

úterý – čtvrtek / 1 x týden

Klokočov (u sokolovny)

pátek – pondělí / 1x týden

Jelenice (u hasičské zbrojnice) úterý – čtvrtek / 1 x 14 dnů
Zálužné
(parkoviště pod obchodem)

pátek – pondělí / 1 x 14 dnů

Prostřední Dvůr (hřiště)

pátek – pondělí / 1 x 14 dnů

Podhradí (u obchodu)

pátek – pondělí / 1 x 14 dnů

Nové Těchanovice (u zastávky) úterý – čtvrtek / 1x 14 dnů
Lhotka u Vítkova (u kaple)

úterý – čtvrtek / 1 x 14 dnů
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Město Vítkov vítá nové občánky
Podle počtu narozených dětí a zájmu ze strany jejich rodičů vítá město Vítkov nové občánky třikrát do roka, a to vždy v sobotu dopoledne.
Slavnostní přivítání do svazku našeho města probíhá v reprezentačním sále Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7. Součástí
celé akce je krátký kulturní program. Pro vzpomínku na tento den je pro vítaná miminka připraven malý dárek a pamětní list, pro rodiče
kytička. Délka obřadu je cca 20 minut. Slavnost není určena jen pro maminky a tatínky těch nejmenších, ale také pro prarodiče a ostatní
příbuzné.
Máte-li o uvítání zájem, sdělte jej prosím osobně paní matrikářce Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, přízemí, kancelář
č. 103. Pro účely evidence budete požádáni o jméno, příjmení a datum narození dítěte, Vaše jméno, příjmení a kontaktní adresu, na
kterou vám bude zaslána pozvánka těsně před konáním obřadu.
Lenka Motlová
matrikářka

PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom touto cestou poděkovaly Sboru
dobrovolných hasičů Vítkov, zejména jejich
veliteli p. Pavlu Vašátkovi, za nezištnou pomoc
a lidský přístup v neštěstí, které postihlo
naše rodiny. Naše poděkování patří rovněž
záchranářům, kteří zasahovali při této tragické
události. Velmi si vážíme ochoty a vstřícnosti
všech, kteří nám pomáhali a pomáhají v této
nelehké situaci.
Zuzana Veselá, Helena Veselá, Pavla Blažková

SLEZSKO
PŘES
OBJEKTIV
Rádi fotografujete, zajímáte se o přírodu, kulturu
či dění ve Slezsku, jste soutěživí a je vám méně
než 26 let? Pak je tady příležitost pro Vás. Mladí
fotografové mohou představit své umění díky
nové soutěži, kterou vyhlašuje Slezské zemské
muzeum. V rámci projektu Strážci paměti - 200
let muzejnictví v České republice, jejímž cílem je
zvýšení zájmu veřejnosti o muzea a muzejnictví
v naší zemi, mohou talentované děti i mládež
ukázat prostřednictvím svých fotoaparátů
vlastní pohled na Slezsko, region, ve kterém
žijí. Smyslem soutěže s názvem Slezsko přes
objektiv je upozornit nejen na místní přírodní
a kulturní památky, turistické atraktivity, ale
představit také tradice a samotný charakter
regionu. Soutěž probíhá od 4. dubna do 30. září
2014, je určena všem fotografům - amatérům
ve věku 6 – 26 let. Všichni účastníci soutěže
budou odměněni bezplatnou roční vstupenkou
do všech areálů SZM. Bližší informace
o podmínkách soutěže, možných výhrách
a přihlašovací formulář jsou umístěny na
www.szm.cz. Partnery soutěže jsou Olympus,
Místní akční skupina Opavsko a Wikimedia
Česká republika.

VAROVÁNÍ SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ MORAVY
A SLEZSKA
I po loňské intenzívní kampani proti „Šmejdům“ a úpravě zákona jsou stálým
tématem v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
předváděcí akce. Dá se dokonce říci, že v období právě uplynulého čtvrtletí bylo
nejvíce stížností a dotazů v poradnách spojeno právě s předváděcími akcemi.
Je až zarážející, že i po tolika besedách, přednáškách, varováních, které SOS
MaS, z.s. spolu s ČOI v roce 2013 uskutečnilo, mohou existovat a dokonce
prosperovat firmy, které se živí obchodem, spotřebiteli chápaným jako nečestný.
Řeč je o firmách, které pořádají prezentace spojené s prodejem nějakých výrobků.
Tyto akce jsou cíleně zaměřeny na seniory – mají více volného času, rádi se
„podívají mezi lidi“, jsou snadno manipulovatelní.
Stále jsou jim nabízeny deky, nádobí, domácí spotřebiče apod. pod slibem
diamantové či zlaté výhry, která ale není výhrou, ale jen jakousi přislíbenou slevou.
Senioři jsou takovouto nabídkou „šokováni“ a většinou podlehnou. Nechají se
dovézt do banky, kde vyzvednou požadovanou hotovost, kterou pak za zboží
zaplatí. Po příchodu domů si obvykle celou věc rozmyslí a rozhodnou se využít
svého práva na odstoupení od takto uzavřené smlouvy do 14 dnů.
Nový občanský zákoník nově stanoví lhůty k vrácení poskytnutého plnění v případě
odstoupení od smlouvy, a to shodně pro obě strany do 14 dnů od odstoupení od
smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit
přijaté finanční prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo
prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
V poradnách se od počátku roku poměrně často setkáváme s tím, že tato
nová povinnost spotřebitele vrátit zboží jako první, a tomu odpovídající právo
prodávajícího zadržovat peněžní prostředky, má takový vliv na rozhodování
spotřebitelů, že i když již odstoupili od smlouvy, nebo byli pevně rozhodnuti takto
učinit, tak po získání informace o této nové úpravě se v řadě případů nakonec
rozhodnou nevyužít svého práva na odstoupení od smlouvy, nebo zboží nakonec
neodešlou právě z obavy, že nakonec nebudou mít ani zboží ani peníze.
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v poslední době zaznamenalo
nárůst předváděcích akcí společnosti Spokojená domácnost s.r.o., a proto varuje
před takto uzavřenými smlouvami.
Tato společnost zve spotřebitele na prezentaci zboží, které bude prodávat v nově
otevřené prodejně v daném městě. Dodnes však žádná slibovaná prodejna nebyla
otevřena a společnost s klienty již dále nekomunikuje, poštu nepřebírá, peníze za
odstoupení od kupní smlouvy a vrácené zboží nevrací.
Pro podvedeného spotřebitele je pak značně obtížné domoci se svého práva.
SOS MaS doporučuje nepodepisovat nic, čemu spotřebitel nerozumí nebo si
nepřečte.
Je proto lepší předejít problémům a podobné akce raději nenavštěvovat!
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s., tel/fax. 596 111 252, mobil
606 832 280, e-mail: ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

Zajímavost i
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Dobrovolnictví je dobrou zkušeností pro každého...
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s. pracuje ve Vítkově
už několik let a má radost z každého nového dobrovolníka. Na
Vítkovsku je již okolo 10 stálých dobrovolníků a přibývají další.
Nejvíce je jich dnes z řad studentů místního gymnázia – sedm.
A právě dva z nich letos ukončí svá studia, vydají se do světa a my
bychom jim chtěli poděkovat spolu s místním gymnáziem. „Pracují
ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. I pro ně je to
zkušenost, významná pro jejich další studium, budoucí pracovní
zařazení i pro osobní život. Dávno je pryč čas, kdy žilo pod jednou
střechou více generací, které společně sdílely život v dobrém i ve
zlém. Doba se změnila, ovšem naši dobrovolníci mají před svými
vrstevníky náskok..,“ říká PhDr. Marie Mikulíková, učitelka na ZŠG
Vítkov. Paní Mikulíková šíří myšlenku dobrovolnictví na škole
a také sama je dlouholetým dobrovolníkem.
Postřehy od dobrovolníků:„Dobrovolnictví se na Vítkovsku věnuji
už skoro tři roky. Pracuji jako dobrovolník v dětském domově
v a v domově seniorů. Tato práce mě velmi baví a motivuje do
budoucna. Jak děti, tak i starší lidé mi dávají plno rad a získávám
řadu zkušeností, které uplatňuji nejen v této činnosti... Oblíbila jsem
si ty malé děti s kouzelnýma očima i seniory s dobrým srdcem.
Myslím, že dobrovolnictví není jen ta pomocná ruka z mé strany,
ale je to vzájemné. Všechny rady a zkušenosti, které získávám
od starších lidí v domově seniorů, beru na vědomí a mnohdy si k
některým lidem do domova chodím i pro konkrétní rady. V domově
je mnoho babiček a dědečků, kteří vám dávají najevo tolik důvěry,
že je to až neuvěřitelné,“ říká studentka Eva.
Student Radek zase napsal: „Dobrovolnictví je dobrou zkušeností
pro každého. Otevírá vám dveře do světa, kde je každý ochotný
člověk vítaný. Uvědomíte si svou potřebnost. Pohyblivost
a soběstačnost jsou dennodenní samozřejmostí pro většinu nás.
Jednou všichni zestárneme a budeme rádi, když se o nás někdo
postará. Mladým lidem dobrovolnictví rozšiřuje obzory. Ukazuje
jim, že jsou mezi námi senioři s velmi vážnými problémy. Učí je
solidaritě – nemyslet jen na sebe, ale i na druhé. Mezigenerační

SEZÓNA A PROVOZ
NA KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA:

10.00 hod. - 19.00 hod.

CENÍK:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

40 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma
10 Kč/den

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.
Odpovědná osoba: Pataki Jan
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel. 556 300 695

kontakt je důležitý nejen pro nás mladé, ale pro celou společnost.
Když vidím láskyplné úsměvy babiček a dědečků, vím, že být
dobrovolníkem má smysl, byť to vyžaduje mnoho optimismu
a elánu. Pracovníkům Domova Vítkov patří velký obdiv“.
Studentka Sára a její názor na dobrovolnictví:“ Každý je nějaký a díky
bohu jiný. Nikdy nevíte, co vás v budoucnu čeká, a bohužel mnohé
věci neovlivníte. Naštěstí máme kolem sebe obvykle kamarády
a také další ochotné lidi, kteří nám mohou pomoci a které k životu
potřebujeme. Já a moje kamarádka doučujeme žáky na základní
škole na náměstí J. Zajíce a jsme moc rády, že můžeme někomu
alespoň trochu pomoci, pokud to tedy je v našich silách. Myslím,
že každý by se měl podílet na nějaké pomoci, jelikož nikdy nevíme,
kdy pomoc, například od dobrovolníků, budeme potřebovat i my.
A proto moc děkujeme za tuto možnost pomáhat, díky které jsme
si také našly nové kamarády a také získaly nové zkušenosti. A ten
pocit, kdy jste užiteční i jindy, než jen při víkendovém úklidu doma?
Je k nezaplacení“!
Dobrovolnické centrum moc děkuje všem dobrovolníkům
za jejich činnost a těší se na další spolupracovníky. Přidat se
může skoro každý...
Jak se stát dobrovolníkem? Zájemce nás může kontaktovat
e-mailem nebo telefonem v Dobrovolnickém centru Elim Opava
o.p.s. - Jarku Pirunčíkovou nebo Ivanu Kramnou, domluvit si
schůzku (tel. 775 938 563, e-mail: dobrovolnici@elimopava.cz).
Dobrovolník musí mít čistý trestní rejstřík, projít psychologickými
testy a školením. Dozví se také práva a povinnosti dobrovolníka.
Na Vítkovsku se mohou dobrovolníci zapojit do činnosti Domova
seniorů Vítkov, Podporovaného bydlení ve Vítkově, Chráněného
bydlení v Budišově, Dětského domova v Melči a také v Domově
Letokruhy v Budišově nad Budišovkou.
J. Pirunčíková

Změna ordinačních hodin
ve Veterinární ordinaci Vítkov
Veterinární ordinace Vítkov na Selské ulici 312 oznamuje
všem chovatelům psů, koček a drobných i exotických zvířat
změnu ordinačních hodin.
Od 1. května 2014 ordinujeme z personálních důvodů pouze
v tyto dny:
PO 14:30 - 17:30
ST 14:30 - 17:30
PÁ 14:30 - 17:30
Kromě běžných výkonů, jako jsou komplexní vakcinace,
antiparazitární prevence či prodej klinických diet a krmiv, zde
po předchozí domluvě zajišťujeme i menší chirurgické zákroky,
jako např. kastrace koček.
Veškeré složitější diagnostické i terapeutické výkony provádíme
na naší klinice v Opavě – Kylešovicích, Gudrichova 84a –
tel. 553 623 736, ordinační hodiny od 1. května 2014: PO-PÁ
8:00-12:00 / 14:00-18:00, SO 9:00-12:00, POHOTOVOST na
telefonu 602 533 718.
MVDr. Pavel ŠTELLAR
Veterinární ordinace Vítkov
Selská 312, Vítkov
TEL: 602 548 135
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Základní škola a gymnázium Vítkov
Blahopřejeme

10. dubna proběhlo na půdě Gymnázia J. B. Magína ve Vrbovém
předávání cen vítězům mezinárodní literární soutěže Keď si
vymýšľam 2014. Letošní ročník soutěže byl již patnáctý, a tak se
i samotné předávání neslo v jubilejním duchu. Se svou povídkou
Cela obsadil v kategorii středních škol třetí místo i náš student
Michal Škrobánek (na fotografii uprostřed) z oktávy. „Jsem velmi
poctěn, že jsem se mohl zapojit do této soutěže. Ocenění mne
mile překvapilo. Děkuji všem organizátorům za skvělý program
a vedení Základní školy a gymnázia ve Vítkově, jmenovitě paní
ředitelce Blance Váňové, za možnost převzít si cenu osobně.
Můj dík ale patří především mé třídní profesorce paní PhDr. Marii
Mikulíkové a Mgr. Zuzaně Kotrlové, které mi pomohly celou práci
vůbec zrealizovat. Třetího místa za hranicemi domova si velmi
vážím.“

Během přednášky jsem pociťoval velikou hrdost na činy našich
předků a musím zcela otevřeně vyjádřit, že tato přednáška, její
koncepce i samotný přednášející se mi v letošním školním roce
jeví jako prozatím nejlepší zpestření výuky“.
Vít Mužík, sexta

Okresní kolo SOČ 2014

16. dubna proběhlo na Mendelově gymnáziu v Opavě okresní kolo
Středoškolské odborné činnosti. Žáci naší školy se zapojili v šesti
soutěžních oborech ze sedmnácti.
Na prvních místech ve svých oborech skončili Kateřina Kubesová
s prací „Obchodní řetězce na Vítkovsku“ a Jiří Solař s prací „Využití
znalostí o neuronových sítích v technických oborech“, druhé místo
získala Anna Krajíčková s prací „Lidé s Downovým syndromem“,
třetí místo obsadili Bára Onderková s prací „Etologie křečíka
džungarského“ a Daniel Janečka s prací „Psychologie muže
a ženy a rozdíly mezi nimi aneb Jak se vyhnout nejběžnějším
nedorozuměním“, čtvrtý byl Radim Šrámek s prací „Led stroboskop“.
Postupujícím do kraje i všem účastníkům, kteří reprezentovali naši
školu, blahopřejeme.
Miroslav Bučánek

Zeměpisná soutěž EUROREBUS

Do soutěže se zapojila i další studentka našeho gymnázia Adéla
Kalužová, které ocenění uteklo jen o vlásek. Věříme však, že za
rok bude i ona stát na stupních vítězů. Děkujeme našim přátelům
ze Slovenska za skvělé přijetí a příjemnou atmosféru po celou
dobu naši návštěvy.

Jednotky
zahraničního
1. světové války

odboje

za

19. března 2014 naši školu navštívil Mgr. Pplk. v. v. Pavel Skácel,
předseda krajské jednoty Československé obce legionářské
(ČSOL) v Moravskoslezském kraji a předseda jednoty Sdružení
válečných veteránů, který besedoval se žáky kvinty, septimy
a zájemci z ostatních tříd na téma „Jednotky zahraničního odboje
za 1. světové války“. Žáci se tak mohli dozvědět více o vzniku legií
v Rusku, Francii a Itálii, o jejich bojích za budoucí Československý
stát, ale také o tom, jak se ČSOL snaží budovat padlým legionářům
pomníčky, aby se na ně a jejich úsilí nezapomnělo a jaké peripetie
toto úsilí přináší.
Miroslav Bučánek
„Téma samotné mne odjakživa zajímalo, a proto jsem přednášku
věnovanou těmto událostem uvítal. Musím vysoce hodnotit znalosti,
orientaci v problematice, vystupování a především úsudek a názor
přednášejícího na věc.
Velice se mi líbila pasáž věnována českému vlastenectví a jsem
velmi rád, že se konečně po dlouhé době objevil někdo, kdo se
nebojí říci, že je hrdý na to, že náleží k českému národu. Myslím
si, že tyto základní vlastenecké principy by měly být vštěpovány
studentům zvláště v dnešní době, kdy se na ně neklade přílišný
důraz.

Žáci vyššího stupně a gymnázia se tradičně účastní celostátní
soutěže Eurorebus, která je zaměřena na všeobecné znalosti
z přírodních věd (především zeměpisu). Každoročně probíhají od
října do března kvalifikační kola přes internetové stránky soutěže.
Do krajského finále, které se konalo v aule Slezské univerzity
v Opavě 6. 4. 2014, se kvalifikovaly téměř všechny naše třídy.
Úspěšné třídní kolektivy vždy reprezentovala trojce řešitelů.
Z přibližně 25 škol v každé kategorii, postupovalo prvních pět do
republikového finále (červen, Praha).
Nejlepší výsledky:
Kategorie - 6. + 7. ročníky
7.A (Anežka Šrubařová, Alexandr Pisani, Jan Kobela) - 5. místo
a postup do republikového finále v Praze
7.C (Petr Zemánek, Filip Velička, Ivan Novák) - 6. místo
Kategorie – 8. + 9. ročníky
9.B (Pachlopníková Sabina, Matulová Viktorie, Prusková Marcela)
– 6. místo
Tercie (Monika Wolfová, Matěj Mareth, Alexandra Zemanová) –
8. místo
Kategorie – střední školy
Sexta (Vít Mužík, David Machač, Lenka Bílková) – 6. místo

Divadelní lízátko

Přehlídku dětských divadelních, loutkařských a recitačních
kolektivů v Opavě navštěvují nejen divadelními soubory, ale
také hojné posluchačstvo, které si tentokrát vybíralo představení
z široké dvoudenní nabídky 13 inscenací.
V tomto roce jsme tuto přehlídku navštívili se žáky naší základní
školy a gymnázia s veršovaným zpracováním klasické pohádky
podle Josefa Kainara - Zlatovláska.
Soubor byl tvořen zejména žáky třídy tercie, proto jsme si dali
název Divadlo T, nemůžeme tím ovšem opomenout vydatnou
hereckou výpomoc studenta kvarty Jana Jurošky. Řekněme tedy,
že T v našem názvu bude nově znamenat TEAM. Právě kolektivní
týmovou souhru ocenila u našeho představení i odborná porota.
Ocenění poroty nám samozřejmě udělalo radost, ale ještě více než
pozitivní kritika odborníků nás potěšila skutečnost, že jsme hráli
před hledištěm zcela zaplněným dětmi z různých škol.

KVĚTEN 2014
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Celková kvalita představení leží nejen na představitelích hlavních
rolí, ale i těch vedlejších, v našem případě na mravencích, krkavcích,
mouše, rybě, katovi a dalších. Z hlavních postav jmenujme
kuchaře Jiříka, kterého ztvárnila Adéla Kalužová. Zlatovlásku
si v naší inscenaci zahrála Kristýna Pecníková, která se svými
přirozenými světlými vlasy působila na nejmladší posluchače jako
opravdu pravá Zlatovláska. Jejího otce zastala Lucie Wunschová
a zlého krále si s chutí zahrála třídní tercie Mgr. Helena Kozlová.
S nácvikem a organizací akce velmi přispěla vedoucí školního
klubu Karin Kopecká.
Pobavili jsme se nejen při vlastním vystoupení, ale také při
zhlédnutí hry Zlatohlava dětského divadelního souboru Štěk, který
pracuje při Loutkovém divadle v Opavě. Jednalo se o moderní
veselé přepracování právě námi uvedené pohádky. Měli jsme
možnost porovnávat klasické scény z naší inscenace se stejnými
scénami, které vedoucí souboru Daniel Kollmann převedl do
groteskní polohy.
Nyní se těšíme na DVD, které z této akce obdržíme, a které nám
bude milou vzpomínkou na rok 2014.
Helena Kozlová
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To je David Machač, který obsadil v krajském kole biologické
olympiády 3. místo. Patří mu naše blahopřání a poděkování za
reprezentaci školy i města. O samotné soutěži nám napsal:
„Letošní téma bylo zaměřeno na komunikaci v říši zvířat. Do Ostravy
si přijelo změřit své vědomosti a dovednosti 35 soutěžících ze
středních škol našeho kraje. Nejdříve jsme museli zvládnout test
všobecných znalostí, potom 3 praktická cvičení, a to pozorování
termitů, pak komárů a parazitů. V průběhu celé soutěže jsme
poznávali přírodniny, rostliny a živočichy. Nakonec jsme poznávali
hlasy různých zvířat a posuzovali jejich význam v životě těchto
zvířat.
Po dlouhém čekání jsem se konečně dozvěděl, že jsem skončil na
3. místě, a tak jsem vyhrál účast na letním odborném soustředění
mladých chemiků a biologů v Běstvině, na které se již velmi těším,
protože jsem se ho zúčastnil i vloni za 2. místo a dozvěděl jsem se
řadu věcí, které mi určitě pomohly i k letošnímu umístění.
Ihned po olympiádě jsem spěchal na vlak do Prahy, abych včas
dorazil na tzv. Fluorescenční noc, což je skvělá akce Univerzity
Karlovy. Tam už na mne čekali noví, ale i staří přátelé z celé
republiky.“
Marie Mikulíková
- Základní škola a gymnázium Vítkov
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach
a Gimnazjum w Kaletach
- Základní škola Vrbové a Gymnázium J. B. Magina
Vrbové

POZVÁNKA NA
MEZINÁRODNÍ
SPORTOVNÍ ZÁVODY
V Ostravě proběhlo krajské kolo Prezentiády 2014, ve které
soutěžní tým ANVIPE (Anička Jakubíková, Vítek Mužík, Petra
Švecová – na fotografii) obsadil 3. místo a kolektiv ŠUPITO
PRESTO (Míša Konečná, Katka Jakubíková, Zuzka Polášková)
5. místo.

Blahopřejeme

Ví si rady i s nejzáludnějšími dotazy ze světa přírody, rád vám
vypěstuje rosnatku, žádného pavouka se nelekne, ba naopak,

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Mezinárodní
sportovní závody
O pohár ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové,
tentokrát v těchto disciplínách: interkros, softbal,
badminton, stolní tenis a speedminton ... a nebude
chybět ani výtvarná dílna.
Zahájení soutěží
30. května 2014 v 9.00 hod. v areálu školy.

Pozvání na
zajímavou akci
Velice rád bych vás informoval o aktivitě s názvem NA KOLE
DĚTEM. Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky
nemocných dětí. Pokud si chcete zasportovat a také podpořit
morálně nebo i finančně tuto prospěšnou akci, přijďte nebo
ještě lépe přijeďte na kole v neděli 8. června v odpoledních
hodinách na náměstí Jana Zajíce ve Vítkově.
Jistě se nebudete nudit, ať už přijdete sami nebo se svými
dětmi, známými, přáteli. Pokud chcete vědět víc, tak se
podívejte na www.nakoledetem.cz a také na naše městské
stránky.
s obdivem ho zkoumá. Fascinuje ho noční obloha, o které dokáže
zaníceně vyprávět, stejně jako o své rybářské vášni, a pak vás
překvapí svými výtvarnými pracemi či tanečním vystoupením...

Mimochodem, tuto akci podpořilo i naše město sponzorským
darem.
Pavel Smolka

Firma CONROP, s.r.o.
provozovna Vítkov, Wolkerova 465

přijme zaměstnance na pracovní místa
•

DĚLNICE/DĚLNÍK NA PROVOZE KONFEKCE
- dvousměnný provoz

- šití velkoobjemových vaků

•

DĚLNÍK NA PROVOZE KONFEKCE

- dvousměnný a třísměnný provoz
- obsluha tavících strojů, balení velkoobjemových vaků a manipulační práce

Požadavky na kandidáty:
- vyučení v jakémkoliv oboru, u šití možné základní vzdělání
- dobrý zdravotní stav
- dobrá pracovní morálka
CONROP, s.r.o.
Eva Holaňová, vedoucí personalistiky
e-mail: personalistika@conrop.com, tel. 553 751 266
www.conrop.cz

Zajímavost i
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Z kultury ...
Dílna tradičních řemesel

5. dubna proběhla v kulturním domě ve Vítkově Dílna tradičních
řemesel – Velikonoce. Zdobili jsme kraslice a perníčky, vyráběli
jsme jarní dekorace z rostlinného materiálu i přízí. Pro ty, kteří
přišli jen nasát jarní pohodu a atmosféru blížících se Velikonoc, byl
připraven prodej medu a včelařských produktů, proutěných košíků,
textilních a jarních dekorací a velikonočních perníčků.

POMOZTE NÁM PŘIPRAVIT
OSLAVY 90 LET SPORTOVÁNÍ
VE VÍTKOVĚ
V příštím roce si připomeneme 90 let organizovaného sportu ve
Vítkově. Město společně s TJ Vítkov, Střediskem volného času ve
Vítkově a Vítkovskými Ympulsy o.p.s. připravují celoroční program,
jehož součástí bude výstava. Pokusíme se také dohledat všechny
archivní materiály a zpracovat je do vzpomínkové publikace.
Obracíme se proto na vás s prosbou o zapůjčení dobových
materiálů – fotografií, dopisů, kronik, diplomů, medailí, pohárů,
plakátů, pamětních listů, ocenění, členských průkazů, dresů apod.
pro připravované aktivity.
Pokud máte doma cokoli, co má vztah k vítkovské tělovýchově,
ozvěte se nám prosím na některý z těchto kontaktů: e-mail:
olbertova@vitkov.info, tel. 556 312 253, 737 238 728. Domluvíme
se s vámi na podmínkách zapůjčení materiálů k naskenování nebo
zapůjčení pro výstavu.
Děkujeme vám a věříme, že se nám společně podaří připravit
zajímavou výstavu i poutavou publikaci o sportovním nadšení
Vítkováků.

POJEĎTE S NÁMI DO KALET ZA ZÁBAVOU I POUČENÍM
17. května – sobota
Setkání občanů a zástupců samospráv
Zajímá vás práce samospráv, vyšších územně samosprávných
celků, projekty realizované z prostředků EU? Pak je tato aktivita
určena právě vám. Dopolední blok konferencí vás seznámí
s výše uvedenou problematikou, odpoledne navštívíme místa
provozovaná nebo rekonstruovaná díky podpoře Evropské unie
(Palác v Nakle Slaskim).

V odpoledních hodinách vystoupí umělecká tělesa a program bude
završen koncertem pěveckého sboru Sonata z Kalet a Smíšeného
pěveckého sboru Komenský z Vítkova.

23. května – pátek
Setkání seniorů

Odjezd je vždy v 6.00 hod., návrat ve večerních hodinách (21.00
– 22.00 hod.).
Více informací najdete na www.vitkov.info nebo vám je rádi
poskytneme na oddělení kultury Městského úřadu ve Vítkově.
V rámci projektu máte zajištěnu dopravu, stravování, účast na
konferencích a vstupy do navštívených objektů.
Každý účastník je povinen uzavřít si pojištění léčebných výloh pro
zahraničí.

Dopolední blok programu je věnován výměně zkušeností z oblasti
péče o seniory, práce klubu důchodců a jiných zájmových spolků
a aktivit podporujících volnočasové aktivity seniorů.
Odpoledne prožijeme společně se seniory z Kalet při muzice,
prohlédneme si Kalety a Muzeum chleba v Radzionkowie.

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu olbertova@vitkov.info nebo
se přihlaste v IC Vítkov.
V přihlášce uveďte jméno, bydliště, datum narození, telefon
a termín výjezdu, na který se hlásíte.

24. května – sobota
Setkání rodičů a dětí
Zajímavý program je připraven pro rodiče s dětmi v rekreačním
středisku Zielona nedaleko Kalet. Den plný her a soutěží uprostřed
jezer a krásné přírody.

25. května – neděle
Setkání uměleckých těles a řemeslníků
Pojeďte i vy předvést některou z rukodělných technik, které ovládáte
– paličkování, pletení košíků, drátování, pletení, vyšívání apod.

VÝSLEDKY
DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V měsíci březnu úspěšně proběhl projekt „Podnikání
a pracovní příležitosti v Evropské unii“.
Informace o projektu, fotografie i výsledky dotazníkového
šetření najdete na webových stránkách města Vítkova
(www.vitkov.info).

Školst ví
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Středisko volného času Vítkov
ROMSKÁ VICEMISS JE
Z VÍTKOVA
Již rok funguje ve Vítkově pod Střediskem volného času Vítkov nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež ve věku od
10 do 26 let NZDM Tunnel. Je to klub,
jehož posláním není jen vytvářet prostor bezpečí a důvěry, ale také formovat osobnost každého jedince. Nalézt
v sobě talent těžké není, ale naučit se
s ním pracovat a zdravě ho ke svému
prospěchu využít již potřebuje systematickou průpravu.
28. března se o svém talentu mohly
přesvědčit dvě klientky nízkoprahového klubu Tunnel Renata Kováčová
a Romana Kalová, které se zúčastnily semifinále Miss Roma 2014
v městském Klubu Kamarád v Kopřivnici a postoupily do finále se svými pěveckými a tanečními vystoupeními. Za
Tunnel patřící pod SVČ Vítkov, p.o. je
doprovázela Jiřina Chudiová, pedagogožka působící zároveň jako pracovník
v sociálních službách.

Finále Miss Roma 2014, které se
konalo v katolickém domě v Kopřivnici, pořádali Klub Kamarád, Dům
dětí
a mládeže a ZŠ Štramberská Kopřivnice. Všechny semifinalistky se od ranních hodin připravovaly, malovaly se, česaly, oblékly se do
krásných šatů, které si musely samy
koupit, učily se správně chodit a mluvit, zkoušely si svou volnou disciplínu.
Vše bylo náročné, ale bez této přípravy by málokterá finalistka přesvědčila
porotu o svých kvalitách. Po vyčerpávajícím dni se v 16 hodin vyhlašovaly
výsledky. Vítkov se tak může pyšnit
druhou nejkrásnější romskou dívkou,
Renatou Kováčovou, která se stala
1. Vicemiss soutěže Miss Roma 2014.
Renatě gratulujeme za vynikající prezentaci nejen Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tunnel ve Vítkově, ale i samotného města Vítkova
a ZŠaG Vítkov.
Šárka Medunová

SPORT NAPŘÍČ GENERACEMI
V letošním roce se může Ostrava chlubit titulem Evropské město
sportu. Ke sportovním aktivitám Ostravy se připojil Moravskoslezský
kraj vyhlášením programu „Moravskoslezský kraj podporuje
Ostravu – Evropské město sportu“. SVČ Vítkov, p. o. přihlásilo do
výzvy svůj projekt „SPORT NAPŘÍČ GENERACEMI“, bylo úspěšné
a v sobotu 5. 4. 2014 začala realizace projektu prvním sportovním
turnajem.
Za organizačního zajištění o.p.s. Vítkovské Ympulsy proběhl
v sokolovně turnaj družstev ve volejbale. Turnaje se zúčastnilo
5 smíšených družstev složených z téměř ryzích amatérů (99,88%).
Musím podotknout, že označení amatér ovšem nevystihuje dění
„pod vysokou sítí“. Lité boje, místy i sebezničující zákroky, vynikající
herní kombinace a místy nadlidské výkony hráčů. Amatérský
volejbal na vysoce profesionální úrovni v duchu pravidel a fair play.
Hlavním cílem projektu SPORT NAPŘÍČ GENERACEMI je umožnit
setkávání lidí se zájmem o sport jako pohybovou aktivitu. Tento cíl,
jak se domnívám, byl zcela naplněn, protože v týmech se objevily
nejen partnerské dvojice, ale i dvojice rodič - dítě. Samozřejmě
děti stárnou a dospělí jsou neustále jen dospělí. Výsledky turnaje
nejsou rozhodující, prvořadý je dobrý pocit ze sportu a z vydařené
sportovní akce. Posouzení je na účastnících, našim vysvědčením
bude, že až se akce příští rok zopakuje a přijdou diváci, budeme
vědět, že jsme letos 5. 4. 2014 uspěli.
Pořadí:
1.
Čermňáci
2.
Utopenci
3.
Policie
4.
Kuffy team
5.
Vodáci
(Názvy týmů nevyjadřují
pracovní zařazení či jiné stavy)

Tímto chci poděkovat všem zúčastněným, tj. hráčům, pracovníkům
SVČ, rozhodčím, divákům a všem, kteří je přišli podpořit.
V průběhu roku proběhnou v rámci projektu SPORT NAPŘÍČ
GENERACEMI i další akce, o kterých budeme informovat na
stránkách SVČ a také ve Vítkovském zpravodaji.
Josef Jakubec
ředitel o. p. s. Vítkovské Ympulsy

Univerzální kotel na spalování
kusového dřeva, štěpky, uhlí
a pelet ze zásobníku, s možností
automatického provozu
(řízení počítačem).
Sestava na přestavbu stávajícího
kotle na automatický provoz
spalování uhlí, štěpky, pelet.
UHLÍ 290Kč/q
PELETY 310Kč/q

KOTLE-EG
www.kotle-eg.com
tel.: 552 304 894
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VIKŠTEJN 2014
Vítkov- Podhradí, 17. 5. 2014

Program:
08:30 - 09:30 hod.
10:15 hod.
10:30- 11:45 hod.
12:00- 13:00 hod.
13:30 hod.
Do 17:00 hod.

Prezentace, technická přejímka,
Rozprava
Seznamovací jízda
Volný trénink, Podhradí - Dubová
Soutěžní jízdy
Vyhlášení výsledků

Přestávky pro průjezd BUS: 11:45-12:00 I 12:45-13:00 I 14:5015:00 I 16:50-17:05
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu
v závislosti na počtu soutěžících a povětrnostních podmínkách.

info@kotle-eg.com
mob.: 605 720 377

Vypsané třídy:
MOTO M 1 - motocykly vyrobené do 31. 12. 1945,
MOTO M 2 - motocykly vyrobené 1. 1. 1946 - 31. 12. 1960,
MOTO závodní silniční - motocykly vyrobené do 31. 12. 1975,
Závodní ISDE - motocykly vyrobené do 31. 12. 1975,
Velorex - pouze pokud bude přihlášeno 5 a více jezdců.

Autokemp Balaton vás zve
v sobotu 10. května 2014
do Kulturního domu ve Vítkově
od 20.00 hodin na
SSROHêQRVW5GORGTƃGZ
OptimitVURVHVÊGOHP
Y}2GU¾FKMHVRXê¾VWÊQDGQ¾URGQÊKR
NRQFHUQX5'/2'4+6#)*QNFKPI
RGURNXDSDWįÊPH]LSįHGQÊ
VYøWRYÆYÚUREFHSU\{RYÚFKKDGLF
9]KOHGHPNG\QDPLFHUR]YRMH
VSROHêQRVWLMH]ÊVN¾Y¾QÊPRWLYRYDQÚFKRGERUQø]GDWQÚFK
D}ƃH[LELOQÊFK]DPøVWQDQFŃ
MHGQRX]}KODYQÊFKSULRULW
VSROHêQRVWL

TRAVESTI
SHOW
DIVOKÉ
KOČKY
večerem a afterparty bude provázet
Dj Honza Benko
Pro velký úspěch a hojnou účast na akci loni
v létě u nás na Balatonu jsme se rozhodli
udělat pokračování s novým programem.
Kulturní dům bude otevřen od 18 hodin, bar
s obsluhou zajištěn, případný odvoz z akce
taktéž zajištěn.
Cena vstupenky:
předprodej
s rezervací u stolu
na místě v den konání akce

140 Kč
160 Kč
210 Kč

Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit
v informačním centru města Vítkova a nebo
u nás po tel. domluvě na čísle 728 819 742.
Více informací o akci můžete najít na našem
facebooku Balaton – Vítkov nebo na webu
www.balaton-vitkov.cz.

YYYUGORGTƃGZEQO

(KTOC5GORGTƃGZ1RVKOKVUTQ
JNGF½XJQFPÅ\COøUVPCPEG
PCRTCEQXPÉOÉUVQ
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s ]GUDYRWQø]SŃVRELOÚSURSU¾FLYJXP¾UHQVNÆYÚUREø
s VFKRSHQGRMÊ{GøQÊQDQHSįHWU{LWÚSURYR]



OSOBNÍ POHOVORY SE ZÁJEMCI O NABÍZENÉ PRACOVNÍ
MÍSTO SE KONAJÍ -#m&¹é6846'-0#2'4510.0©/
¶68#478&1$÷QFFQJQFKP

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.
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Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
AUTOMECHANIK JUNIOR 2014

Samotný název soutěže prozradí nezasvěceným čtenářům,
co je její náplní. Učni, kteří se připravují na budoucí povolání
v automobilovém podnikání, se každoročně utkávají v teoretických
znalostech i v praktických dovednostech. Vítězové regionálních
kol pak postupují do celorepublikového finále. A naše škola se
již nyní může pochlubit výrazným úspěchem, finálového klání se
zúčastní Tomáš Masnica, žák 3. ročníku oboru mechanik opravář
motorových vozidel.

19. 3. 2014 se konalo regionální kolo soutěže Moravskoslezského
kraje Automechanik Junior 2014. Soutěž pořádala Střední škola
automobilní, mechanizace a podnikání v Krnově. Obsahem soutěže
byl písemný test, který prověřil teoretické znalosti soutěžících,
dále pak poznávací část, zaměřená na znalosti částí vozidel,
součástí, přístrojů a měřidel používaných při opravách automobilů.
Nejobtížnější byla praktická část soutěže, kde soutěžící musel
prokázat dovednosti při diagnostikování závad, provádění oprav
a seřízení motorových vozidel. V Krnově soutěžilo 15 mladých
automechaniků z 12 škol našeho regionu, takže celkové 2. místo
pro Tomáše má příchuť téměř olympijské medaile. Je také důkazem
toho, že i malá škola se může uplatnit v konkurenci silnějších
protivníků. Na přípravě soutěžícího žáka se podílel zejména pan
Adolf Immr, učitel odborného výcviku.
A vzkaz pro širokou vítkovskou veřejnost – využijte služeb školního
servisu na Podhradí!

BRNĚNSKÉ ZRCADLO 2014

Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo vytvořil nejkrásnější účes?
I tak se mohli ptát hodnotitelé soutěžních účesů na 4. ročníku
regionální soutěže Brněnské zrcadlo, která je určena k porovnání
odborných dovedností mladých kadeřníků a kosmetiček.
V předchozích ročnících se žáci ze Střední školy ve VítkověPodhradí umístili na medailových pozicích, v letošní soutěži jim
chyběl příslovečný střípek štěstí.
8. dubna 2014 se do Brna sjeli zástupci škol z celé republiky, aby
v kadeřnické soutěži tvořili kreativní účesy, jež zavedly diváky
do dob minulých. V pánské kategorii ztvárňovalo 14 soutěžících
téma Mladý gentleman, účesy minulého století v dámské
kategorii zhotovilo 21 budoucích kadeřnic či kadeřníků. Ve velmi
tvrdé konkurenci se neztratila naše žákyně 3. ročníku Vendula
Hořavová. Její účesy předváděli odborné porotě Patrik Prda a Sára
Ondřejová. Při pohledu na jejich perfektně upravené hlavy si mohli
diváci představovat, že se ocitli mezi hrdiny televizního seriálu,
který přibližuje život v době první republiky.

Poděkování patří nejen žákům, kteří školu reprezentovali, ale
i paní Janě Kozákové, učitelce odborného výcviku, která již tradičně
připravuje své svěřence na odborné soutěže. A opět pozvánka pro
obyvatele Vítkova a blízkého okolí – s přicházejícím jarem nový
účes z rukou naších mladých kadeřnic!

LÉTO PRO SENIORY
V rámci projektu „Společně proti stárnutí – Čeští a polští senioři žijí aktivně“ proběhnou v letních měsících dvě další aktivity. Ve
Vítkově je pro vás v rámci dvoudenního programu připraveno: lekce jógy, nordic walkingu, úvod do putting golfu, keramická dílna,
návštěva lázeňského města Klimkovice, vycházka na hráz Kružberské přehrady, besedy a přednášky o zdravém životním stylu.
Z programu, který jsme pro vás připravili v Kaletách, vybíráme: prohlídka Kalet, Miotku a jejich okolí, návštěva poutního místa Jasna
Góra (Czestochowa), vycházka v okolí jezer v Zielonej, plavecký bazén a tvůrčí dílna zaměřená tentokrát na malbu.
Přejeme vám příjemné léto plné nových zážitků a setkání!
Již nyní se můžete přihlašovat na obě aktivity prostřednictvím IC Vítkov - pouze osobně – nutno vyplnit a podepsat závaznou
přihlášku.
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Nabídka akcí

Dvěma snímky J. Duška se vracíme k nedávné koloně, která
slavnostně zakončila letošní taneční, které vedl M. Spáčil,
učitel společenských tanců z Opavy. Poděkování patří i P.
Bartošové a PhDr. M. Mikulíkové, které se ujaly přípravy celé
akce za oddělení kultury a za gymnázium, ovšem především
studentům, z nichž museli mít rodiče na koloně opravdu radost.
Všichni tančili s nadšením a potvrzovali, že tanec už patří do
jejich života.

PŘIJEĎTE K NÁM NA
VÍKEND – ZMĚNA TERMÍNŮ
V minulém čísle Vítkovského zpravodaje jsme zveřejnili
termíny aktivit v rámci projektu „Přijeďte k nám na víkend“.
Vzhledem k časové náročnosti přípravy propagačních
materiálů jsme museli posunout termín na letní měsíce.
Jakmile budeme mít termíny oficiálně schváleny
poskytovatelem dotace, budeme vás o nich informovat.

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 5.
16.00 hod.

OSVOBOZENÍ MĚSTA
Pietní vzpomínka u památníku osvobození
v Oderské ulici

15. 5.
14.00 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ – URČENO VŠEM
ČTENÁŘŮM KNIHOVNY
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

7. 5.
15.30 hod.

AKADEMIE KE DNI MATEK
Zveme všechny rodiče, prarodiče a přátele
mateřské školy na akademii ke Dni matek.
Na vaši účast se těší děti a učitelky
mateřských škol Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

15. 5.
16.00 hod.

ZÁHADY ORIENTU
Přednáška známého záhadologa Arnošta
Vašíčka
Vstupné: 35 Kč
Knihovna Vítkov

17. 5.

8. 5.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA – JARO 2014
Pěší trasy: 10 – 50 km
Start od 7.00 do 10.00 hod. z budovy
Městského úřadu ve Vítkově

VIKŠTEJN 2014
Mezinárodní jízda pravidelnosti historických
motocyklů do vrchu. Více informací na
http://amk.hyperlink.cz a na straně 13.

17. 5.

10. 5. – 11. 5.

VÝLET DO PRAHY PRO DĚTI
Z Vítkova odjíždíme v sobotu 4:50 hod. a
přijedeme v neděli 19:55 hod. Zájezd je určený
pro děti od 9 do 15 let. Cena zájezdu je 790 Kč.
V ceně je zahrnuta doprava vlakem, MHD,
vstupné, ubytování a nedělní oběd. Nahlaste
se co nejdříve, máme omezený počet míst
(e-mail: svc.skurkova@seznam.cz, 553 038
200, 604 357 609).
Akce SVČ Vítkov

UKLIĎME ČESKO
SVČ Vítkov se zapojuje do akce a hledá
dobrovolníky z řad dětí i dospělých občanů
Vítkova, Lhotky, Podhradí, Starých Těchanovic
a Klokočova. Podle zmapovaných míst
budeme ve zmíněných lokalitách odstraňovat
černé skládky. K dispozici nám budou rukavice,
trička a pytle. Dobrovolníci, hlaste se na
tel. 731 950 636 nebo na
e-mailu: svc.chudiova@gmail.com, více
informací na www.uklidmecesko.cz nebo na
e-mailu: svc.chudiova@gmail.com.

Nabídka akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ
19. 5.
15.0 hod.

ZÁVODY NA AUTODRÁZE PRO DĚTI
A RODIČE
SVČ zve rodiče a děti na automodelářské
závody. Autíčka obdržíte k zapůjčení u nás.
Pro malé závodníky čeká sladká odměna.
Vstupné: dobrovolné

20. 5.
16.30 hod.

NORSKO
Přednáška Filipa Reisnera v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

20. 5.
20.00 hod.

ÚSPĚŠNÁ KOMEDIE SHELDON A JEHO
MATKA PANÍ LEVINOVÁ
Hrají: Naďa Konvalinková a Jan Zadražil
Kulturní dům Vítkov
Cena: 200 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov

25. 5.

KONCERT SPS KOMENSKÝ
Kalety - POLSKO

27. 5.
16.00 hod.

ENKAUSTIKA – PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte si do SVČ vyzkoušet tuto techniku.
Budeme malovat roztopenou voskovkou a
vytvářet různé obrázky podle své fantazie.
Cena: 25 Kč

27. 5.
20.00 hod.

KONCERT SLÁVKA JANOUŠKA
Doprovod – dobrista z Druhé trávy Luboš
Novotný.
Kulturní dům Vítkov
Cena: 80 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov

28. 5.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

28. 5.
13.00 hod.

LUKOSTŘELBA PRO DĚTI, MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ
SVČ pořádá v sokolovně pro všechny, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, turnaj
v lukostřelbě. S sebou jen sportovní obuv. Pro
nejlepší lučištníky z řad dětí i dospělých čeká
sladká odměna.

30. – 31. 5.
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NOCOVÁNÍ V TUNNELU PLNÉ HER
Pro děti od 7 do 12 let pořádá SVČ „Nocování

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
600 ks
5 / 2014
5. května 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

v Tunnelu plné her“. Děti musí mít s sebou teplé
oblečení na spaní, vlastní spacák a 20 Kč na
snídani. Sraz je v SVČ Vítkov v 19:00 a
odchod ze SVČ Vítkov do Tunnelu (v kulturním
domě) je ve 20:00 hod. Své děti můžete
přihlásit na 731 950 636, 553 038 200 nebo na
e-mailu: svc.chudiova@gmail.com
1. 6.
15.00 hod.

DEN DĚTÍ VE SPOLUPRÁCI S TJ
Pro děti máme připravené zajímavé atrakce:
kolotoč, jízda na koni, minikros, skákací hrad,
chůze po laně, klaun s balónky, překážková
dráha, hasiči. Uvidíte vystoupení našich
tanečních kroužků i divadelní pohádku. Bude
zajištěno bohaté občerstvení. Vstup zdarma,
cena jednotlivých atrakcí je 10 Kč
Areál TJ Vítkov v Husově ulici

7. 6.

IX. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ BEZ
PRŮKAZU PŮVODU
Více informací na www.zkovitkov.estranky.cz
a v informačním centru MěÚ Vítkově.
Občerstvení zajištěno. Příjďte ukázat svého
pejska nebo se alespoň podívat.

SVČ PŘIPRAVUJE PRÁZDNINOVÉ
TÝDNY PRO DĚTI 1. A 2. TŘÍD
1. týden: 30. 6. - 4. 7.
2. týden: 14. 7. - 18. 7.
3. týden: 21. 7. - 25. 7.
Zábavné týdny plné her, soutěží, vycházek po okolí, koupaní
a sportování v areálu SVČ. Pro přihlášené děti si rodiče zajistí
(zaplatí) obědy v ŠD Vítkov. Na oběd zajdeme vždy společně. Dopolední a odpolední svačinku s sebou. Sportovní oděv a obuv nutná. Příchod a odchod dětí individuální dle potřeb rodičů. Nejdříve
však od 7.00 hod. a nejdéle do 16.00 hod. Děti můžete přihlásit
i na jednotlivé dny.
Cena za jeden den 40 Kč. Pitný režim zajištěn. Své dítě můžete přihlásit na 553 038 200, 737 782 429 nebo na e-mailu:
svc.dubova@seznam.cz. nejpozději do 25. 6. 2014.
Nabídku letních pobytových i příměstských táborů najdete na našich webových stránkách www.svc-vitkov.cz/Aktivity/Tábory

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
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