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Udílení Ceny Jana Zajíce
V tomto roce bude již podvacáté druhé udělena Cena Jana Zajíce.
Stane se tak v pátek 21. února v reprezentačním sále Městského
úřadu ve Vítkově.
V červnu roku 1992 Zastupitelstvo města Vítkova zřídilo Nadaci
Ceny Jana Zajíce. Impulz pro vznik nadace dal televizní film Jan,
jehož děj se vrátil k tragickým událostem počátku roku 1969,
a zejména jeho scénárista MgA. Vladislav Kučík. Ten se také stal
čestným ředitelem fondu.
Hlavním cílem je udělovat cenu žákům a studentům vítkovského
regionu za hrdinský čin, záchranu lidského života, mimořádné
studijní či pracovní výsledky, vítězství a úspěchy v olympiádách
a soutěžích všech druhů, forem a stupňů, publikační, uměleckou
a charitativní činnost. Poprvé byla tato cena udělena v roce 1993.
Vlivem legislativních změn byla v roce 1999 Nadace transformována
na Nadační fond Ceny Jana Zajíce. Do roku 2007 byly v čele
nadačního fondu ředitelky základní školy v Opavské ulici. Poté se
stal předsedou starosta města a administrativa i celá organizace
slavnostního aktu byla přesunuta na město, zejména na oddělení
kultury. Město již několik let hradí veškeré náklady spojené
s udílením ceny a s pořádáním koncertu. Dříve bylo vše hrazeno
z prostředků nadace a poté nadačního fondu, ty se ale postupem

času vyčerpaly. Proto bylo v minulém roce zastupitelstvem města
rozhodnuto, že činnost Nadačního fondu Ceny Jana Zajíce bude
ukončena. Udílení Ceny však samozřejmě zůstane zachováno i do
budoucna, jen bude plně v režii města.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem, kteří pracovali na
postech členů správní rady a přispěli tak k zachování vysoké úrovně
tohoto slavnostního aktu. Jednalo se o více než dvacet lidí. Zejména
bych chtěl vyzdvihnout zásluhy bývalých předsedkyň správní rady
paní PaedDr. Stanislavy Sukové a Mgr. Dáši Bejdákové, na kterých
ležel největší díl práce. Velký vliv na prezentaci této aktivity za
hranicemi našeho města měl pan MgA. Vladislav Kučík a za to si
také zaslouží naše poděkování.
Po celou dobu udílení ceny jsme v úzkém kontaktu s Janovou
rodinou, zejména s jeho sourozenci Martou a Jaroslavem. Jsme
rádi, že nám zachovávají přízeň a podporují nás v této činnosti. Za
to jim také upřímně děkujeme.
Na závěr bych si vás dovolil pozvat na letošní slavnostní udílení
Ceny Jana Zajíce.
Pavel Smolka
starosta města

Město Vítkov si vás dovoluje pozvat na

Slavnostní udílení
Ceny Jana Zajíce
21. února 2014
Program:
15.30 hod. - Lidé na pouti - zahájení výstavy fotografií Dalibora Bednáře
Kulturní dům Vítkov - velká výstavní síň
16.30 hod. - Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Městský hřbitov ve Vítkově
17.00 hod. - Udílení Ceny Jana Zajíce a slavnostní koncert
Městský úřad Vítkov - reprezentační sál
Účinkuje Štěpán Rak, kytarový virtuos
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov od 17. února 2014.
Cena vstupenky 70 Kč.
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Krátce z radnice
Rada města Vítkova zasedala v lednu pouze jednou. Na svém
jednání 14. 1. revokovala své původní rozhodnutí o vynětí
městského kina ze seznamu památkově chráněných objektů.
K tomuto kroku jsme se rozhodli na základě částečného
ustoupení památkářů z původně striktních požadavků, které
velmi prodražovaly rekonstrukci kina. Současně jsme je požádali
o dotaci 350 tis. Kč na stavební práce spojené s odizolováním
celé budovy. Cena těchto prací by neměla překročit 1 mil. korun
a budou provedeny v tomto roce. Pokud nezískáme dotaci na celou
rekonstrukci, požádáme příští rok památkáře o dotaci na opravu
střechy. Postupně bychom opravili celou budovu. Rada schválila
pronájmy pozemků v majetku města a také rozpočtová opatření,
která narovnávají změny v rozpočtu města provedené v závěru
roku. Byla jmenována nová kronikářka města. Stala se jí Mgr.
Dáša Dušková, která nahradila v této funkci PaedDr. Stanislavu
Sukovou. Současně jmenovala letopiseckou komisi ve složení:
předsedkyně Mgr. Dáša Dušková, členové Mgr. Jitka Jakubíková,
Ing. Olga Menšíková a Ing. Eva Königová. Paní PaedDr. Suková

vedla městskou kroniku od roku 2000 a já bych jí chtěl ještě jednou
poděkovat za velmi dobrou, zodpovědnou a s širokým záběrem
pojatou práci.
Byl schválen Knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově včetně
ceníku služeb a poplatků. Schválena byla smlouva se Střediskem
volného času Budišov nad Budišovkou o bezplatné výpůjčce
předmětů pro Imaginárium břidlice v Mokřinkách. Toto Imaginárium
je součástí projektu Břidlicová stezka. Schváleny byly výdaje na
ostatní dopravní obslužnost v roce 2014. Na zajištění autobusové
dopravy, tzv. ostatní dopravní obslužnosti, zaplatí město TQM a.s.
Opava v letošním roce 435.110,- Kč. Tato částka je téměř stejná
jako vloni. Rada vyhlásila záměr na pronájem nebytových prostor
na ulici Vodní 636 (bývalý oční optik, 57 m2). Informace je možno
získat na odboru služeb městského úřadu.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie v měsíci prosinci 2013
3. prosince kolem půl třetí odpoledne byla do jedné z prodejen
v Opavské ulici přivolána hlídka MP Vítkov poté, co zde byl
zaznamenán pokus o zcizení láhve destilátu v hodnotě 129 Kč.
Krádež měla na svědomí žena, která po zjištění, že byla odhalena
ostrahou prodejny, láhev zanechala u pokladny a z místa odešla.
Strážníci podle popisu zjistili, že se jedná o 32letou ženu z Vítkova,
která je MP Vítkov dostatečně známa podobným jednáním
z minulosti. Žena je podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku
a věc byla ze strany MP Vítkov postoupena správnímu orgánu.
I přes skutečnost, že škoda na majetku nevznikla, jelikož zcizené
zboží se vrátilo zpět neporušené do prodeje, ženě za přestupek
hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč.
Prakticky stejný přestupek zaznamenali strážníci 4. prosince ve
čtyři hodiny odpoledne, kdy došlo ke zcizení láhve destilátu v ceně
149 Kč ve stejném obchodě. V tomto případě však bylo vyneseno
zboží z prodejny 32letým mužem z Vítkova, který se pracovníkovi
ostrahy vysmeknul a utekl. Strážníci později muže zjistili nedaleko
obchodu, ale již bez zcizené láhve. Podezřením ze spáchání
přestupku proti majetku se bude i v tomto případě zabývat správní
orgán, kde v případě prokázání viny hrozí muži pokuta rovněž do
výše 15.000 Kč.
5. prosince kolem jedné hodiny odpoledne byla strážníky MP Vítkov
zajištěna dvojice mužů z Vítkova ve věku 50 a 56 let. Dvojice byla
podezřelá z krádeže dřevní hmoty mezi Vítkovem a Klokočovem,
zcizené dřevo převážela na dvoukolových vozících směrem
k Vítkovu. Výše škody, která nelegálním vytěžením dřeva vznikla,
byla lesním pracovníkem odhadnuta v rozmezí 500 Kč až 1.000
Kč. Vytěženou dřevní hmotu museli oba muži zanechat na místě
a ze svého jednání se nyní budou zodpovídat u správního orgánu
pro přestupek proti majetku.
Bloková pokuta ve výši 500 Kč byla uložena 58letému muži
z Budišova nad Budišovkou, který 10. prosince kolem půl osmé
večer odcizil v jedné z prodejen v Opavské ulici tavený sýr
v hodnotě 14 Kč. Tím se dopustil přestupku proti majetku, za
který mu hrozila pokuta až do výše 15.000 Kč. Muž byl předán
strážníkům pracovníkem ostrahy prodejny, který krádež odhalil.

Škoda na majetku nevznikla, protože odcizené zboží bylo
neporušené vráceno zpět do prodeje.
Další čtyři případy krádeže zboží řešili strážníci 15. prosince
v půl osmé večer, 18. prosince kolem sedmé hodiny večerní,
20. prosince kolem jedenácti hodin dopoledne a 22. prosince
kolem osmé hodiny večer ve dvou provozovnách v Opavské
a v Budišovské ulici. V prvém případě byla při krádeži 0,5l láhve
destilátu v hodnotě 139 Kč zajištěna žena z Vítkova ve věku 32 let,
ve druhém případě muž z Vítkova ve věku 36 let, který se pokusil
odcizit 0,5l láhev destilátu v ceně 159 Kč. Oba zlodějíčci skončili
pro svou opilost na protialkoholní záchytné stanici. Odcizené zboží
bylo v obou případech vráceno zpět do prodeje. Žena byla obviněna
ze spáchání přestupku proti majetku a ze svého počínání se bude
zodpovídat u správního orgánu, kam strážníci spis postoupili.
Druhou krádeží se bude zabývat Policie ČR, jelikož se jedná
o muže s trestní minulostí. Ve třetím případě se krádeže zboží
v celkové ceně 165 Kč dopustila 82letá žena z Vítkova, která byla
při krádeži přistižena 20. prosince kolem jedenácti hodin dopoledne.
Počtvrté řešili strážníci případ krádeže 22. prosince kolem osmé
hodiny večer, kdy se přes pokladnu prodejny pokusil pronést bez
placení svítilnu v hodnotě 100 Kč 67letý muž z Vítkova. Poslední
dva případy zcizení zboží strážníci vyřešili na místě v blokovém
řízení.
Bezcitně se zachoval majitel 5 bezbranných štěňat, které 20.
prosince v dopoledních hodinách odložil v papírové krabici
s nápisem „Veselé Vánoce“ na chodbě jednoho z domů ve
Wolkerově ulici ve Vítkově. Odložená štěňata nalezl jeden
z obyvatelů domu a přinesl je na služebnu MP Vítkov. Odtud byla
následně převezena do městského útulku v Opavě, jelikož záchytné
kotce MP Vítkov nejsou na umístění tak malých psů přizpůsobeny.
Prozatím neznámý pachatel je podezřelý z přestupku opuštění
zvířete s úmyslem se jej zbavit podle zákona na ochranu zvířat
proti týrání. Věc byla po zdokumentování postoupena správnímu
orgánu, kde pachateli takového přestupku hrozí pokuta až do výše
500.000 Kč.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov
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MP Vítkov v roce 2013
V roce 2013 sloužilo u Městské policie Vítkov celkem 7 strážníků,
kteří v souladu se zákonem o obecní policii zabezpečovali místní
záležitosti veřejného pořádku na území města a jeho přilehlých
částí Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí,
Prostřední Dvůr a Zálužné. V měsíci březnu 2013 odešli z řad MP
Vítkov dva strážníci, jejich místa byla od dubna 2013 doplněna
o nové uchazeče. Ti se po získání osvědčení k výkonu povolání
strážníka v dubnu a červnu 2013 zapojili mezi své pracovně
starší kolegy. Na základě veřejnoprávní smlouvy a v souladu se
zákonnými normami vykonávala MP Vítkov sjednané úkony v obci
Čermná ve Slezsku a od července 2013 i v obci Větřkovice.
V roce 2013 strážníci zaznamenali celkem 820 událostí, to je
o 23% zjištěných událostí více než v roce 2012. 74% celkového
počtu zjištěných událostí tvoří přestupky v dopravě, 25% jsou
ostatní přestupky a 1% podezření ze spáchání trestného činu.
Největší procento událostí bylo zaznamenáváno v centru města
a jeho okolí. Na Opavské ulici, náměstí Jana Zajíce, dále na ulicích
Budišovská, Komenského, Švermova, Potoční a Wolkerova bylo
strážníky zjištěno celkem 472 událostí, což představuje téměř
58% celkového objemu zjištěných událostí ve městě a místních
částech. Z přestupků zjištěných v dopravě bylo 167 zařazeno do
bodového systému.
V blokovém řízení uložili strážníci celkem 344 pokut, což je o 175
pokut více než v roce 2012. Rovněž objem uložených pokut se
oproti roku 2012 zvýšil, a to o 71%, což představuje celkovou
částku 158.200 Kč. Na tak vysokém procentu zvýšení uložených
pokut má největší podíl skutečnost, že strážníci v roce 2013 začali
používat mobilní zařízení pro měření rychlosti vozidel ProLaser III.
Z celkového objemu pokut bylo 133.800 Kč uloženo za přestupky
na úseku dopravy (294 pokut) a 24.400 Kč za ostatní přestupky
(50 pokut).
Z celkového počtu uložených blokových pokut bylo 79 pokut (23 %)
na místě nezaplacených, přičemž se jednalo o částku 46.500 Kč.
Z této částky bylo v roce 2013 dlužníky uhrazeno celkem 33.100
Kč, zbylá částka ve výši 13.400 Kč je od dlužníků v současné době
vymáhána.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména
v souvislosti se zajištěním větší bezpečnosti dětí a mládeže
při dodržování obecných pravidel v chování chodců, hlídkovali
strážníci u přechodů pro chodce v okolí autobusového nádraží.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
Městská policie Vítkov svou pozornost především školním dětem
- spolupodílí se při výchově dětí v rámci těchto aktivit. V roce 2013
Městská policie Vítkov spolupracovala se SVČ Vítkov při organizaci
a zajištění dvou dopravně zábavných dnů v městském parku,
kterých se zúčastnila většina dětí ze základních škol Vítkova.
Mezi další preventivní činnosti se v roce 2013 řadily i společné
bezpečnostní akce s názvem „Mládež a alkohol“, které byly
uskutečněny v součinnosti s Policií ČR, OO Vítkov a pracovnicemi
sociálně-právní ochrany dětí OSV MěÚ Vítkov. Ve městě
Vítkově a jeho místních částech bylo provedeno celkem 10
takových akcí, které byly zaměřeny převážně na dodržování
ustanovení zákona č.379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami. Strážníci se společně s příslušníky
Policie ČR zaměřili na podávání alkoholických nápojů nezletilým
osobám ze strany obsluhujícího personálu i hostů, požívání
omamných a psychotropních látek zejména osobami nezletilými
a pátrání po hledaných a pohřešovaných mladistvých, jakož
i kontrolu umožnění hraní těchto osob na výherních automatech
ve vytipovaných provozovnách ve městě a v přilehlých částech.
Při těchto kontrolách bylo v 6 případech zjištěno podávání nebo
umožnění požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let (rozmezí stáří věku 16-17 let), kterým bylo naměřeno mezi
0,31 – 0,71 promile alkoholu v dechu. Všechna uvedená zjištění
řešila ve své kompetenci Policie ČR. Strážníci provádějí běžně

i mimo společné akce namátkové kontroly v provozovnách, kde
se podávávají alkoholické nápoje, avšak ani v jednom případě
nezaznamenali v roce 2013 porušení výše citovaného zákona.
Městská policie Vítkov disponuje dvěma strážníky, kteří
jsou speciálně vycvičeni k odchytu volně se pohybujících
a synantropních zvířat. V roce 2013 bylo v jejich součinnosti
odchyceno nebo nalezeno celkem 60 zvířat. Z tohoto počtu je 55
psů, což je o 40% více než v roce 2012. Většina psů se vrátila zpět
ke svým majitelům, některé psy se podařilo umístit u náhradního
majitele. V současné době jsou v záchytných kotcích umístěni
3 psi, o které se jejich majitel dosud nepřihlásil, a nenašel se
ani náhradní majitel. Kontrola volného pobíhání psů na místech,
která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří rovněž k běžným
činnostem strážníků. Společně s touto činností je kontrolováno
také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy.
V roce 2013 strážníci řešili celkem 72 přestupků nezajištění psa
proti úniku a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti. Oproti
roku 2012 došlo k nárůstu těchto přestupků o 29%.
Strážníci Městské policie Vítkov běžně spolupracují s pořadateli
různých sportovních či kulturních akcí, na kterých se strážníci
podílejí na zajištění veřejného pořádku a dohledu nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu. V roce 2013 se jednalo zejména
o dohled při sjíždění řeky Moravice nebo automobilových závodech
v části Podhradí. V roce 2013 strážníci rovněž spolupracovali
s Policií ČR a dalšími složkami při dohledu nad veřejným pořádkem
na pravidelné hudební akci typu technoparty, které se konala na
konci dubna v rekreačním středisku Hadinka.
K běžným činnostem patřila i v roce 2013 spolupráce
s jednotlivými odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména
s odborem sociálních věcí, odborem správních činností a obecního
živnostenského úřadu a oddělením dopravy. Městská policie ve
Vítkově rovněž úzce spolupracovala s obvodním oddělením Policie
ČR ve Vítkově, a to zejména při zajišťování veřejného pořádku
v rámci města, při společných dopravně-bezpečnostních akcích
nebo při pátrání po pohřešovaných osobách i zcizených věcech.
V letních měsících roku 2013 používali strážníci při hlídkové
činnosti na území města služební jízdní kola. V rámci cyklohlídek
bylo najeto celkem 347 km.
V měsících květnu až listopadu roku 2013 využívali strážníci
zařízení pro měření rychlosti vozidel ProLaser III s dokumentačním
příslušenstvím. Měření rychlosti vozidel a ukládání pokut za
překročení rychlosti vozidel umožňuje strážníkům zákon o provozu
na pozemních komunikacích. Obecní policie tuto činnost vykonává
výhradně na místech schválených Policií ČR. Celkový počet hodin
měření v jednotlivých měsících nepřekročil 10 hodin pracovní
činnosti strážníků. Tato činnost by tedy neměla být vnímána jako
možnost obohacení rozpočtu města nebo znemožnění vykonávání
jiné činnosti ze strany strážníků, ale především jako zodpovědná
ochrana před agresivními a bezohlednými řidiči. Takoví účastníci
silničního provozu by měli být za ohrožení bezpečnosti silničního
provozu v zastavěném území obce zcela jistě potrestáni.
Městská policie Vítkov spravuje agendu ztrát a nálezů, přičemž
nálezy přebírá, uchovává a vydává zpět jejich majitelům nebo
jiným orgánům, které jsou příslušné k převzetí věcí nalezených
v katastrálním území města Vítkova. Nalezené věci jsou řádně
evidovány a zprávy průběžně vyhlašovány městským rozhlasovým
systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů je rovněž umísťován
na úřední desce MěÚ Vítkov, informační tabuli MP Vítkov a dále
na webových stránkách MP Vítkov. V roce 2013 evidovali strážníci
celkem 103 nalezených věcí, z toho ve 46 případech (44,7%) byly
nalezené věci vráceny zpět svým majitelům. Jiným orgánům bylo
předáno celkem 13 nalezených věcí (12,6%). O 44 nalezených
věci (42,7%) se jejich majitelé dosud nepřihlásili.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov
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Pro město krásnější - výsadby v roce 2013
Tak jako každý rok byly i vloni na území našeho města prováděny
výsadby mladých stromů a keřů.
Nejrozsáhlejší výsadba byla realizována v jarních měsících na
městském koupališti, kde bylo za pokácené topoly vysázeno 28
stromů dle projektu firmy Safe Trees - „Revitalizace stromového
patra koupaliště ve městě Vítkov“.
V prostoru Pomníku padlých na Oderské ulici v letních měsících
rozkvetlo 86 nových růží a na místě chybějícího a jednoho suchého
stromu rostou nyní dva nové kulovité javory. Také místa po třech
chybějících tisech byla doplněna novými sazenicemi.
V rámci plánované realizace stavby parkoviště (před budovou
bývalé základní školy v Opavské ulici) bylo nutné přesadit tři mladé
jasany. Těmito stromy byl ozeleněn prázdný pruh po vykácených
thujích před obchodním domem v Komenského ulici. Pod stromy
je vysazena nízkovzrůstná keřová podsadba, modře pokvete
ořechokřídlec, žlutě mochna a růžově tavolník. Zkulturnění této
plochy bude dokončeno letos na jaře terénními úpravami a vysetím
travní směsi.
V části sídliště od Wolkerovy ulice rostou tři nově vysazené omoriky
a svah pod nimi je osázen a zpevněn půdopokryvnými keři –
skalníky. Omoriky společně se skalníky jsou náhradní výsadbou za
jírovec, který rostl u vyústění ulice Křivé na ulici Oderskou. Strom
byl vykácen na žádost občanů z důvodu zajištění bezpečnosti
silničního provozu. Na sídlišti Wolkerova – Budišovská byla dále za
suchý mladý jasan vysazena sakura, místo po chybějícím stromu
bylo osázeno akátem.
V Opavské ulici byly nahrazeny suché jeřabiny mladými stromy
stejného druhu a na stávající živý plot navázal nově založený pás
okrasných keřů – tvořen je sto šedesáti sedmi tavolníky. Tavolníky
jsou součástí náhradní výsadby za stromy pokácené v areálu
Základní školy a gymnázia Vítkov.
V městském parku je každým rokem v plné míře splněna realizace
zákonem určených náhradních výsadeb za pokácené stromy. Také
vandaly poškozené mladé stromky jsou pravidelně nahrazovány
stromky novými, v letošním roce byl z tohoto důvodu vysazen nový
smrk východní.
V podzimních měsících jsme navázali na čištění jezírka v parku
(zcela zarostlého orobincem širokolistým) výsadbou keřů po
obvodu jezírka. Keře jsou vysazeny zejména z důvodu znesnadnění
přístupu dětských návštěvníků k vodě. Pámelník Chenaultův

zkrášlí postupem času okolí vodní plochy hustě větveným, do
jednoho metru vysokým porostem s půvabně růžově nafialovělými
plody. Společně s tavolníkem, tak dotvoří příjemné prostředí nejen
pro návštěvníky našeho parku, ale i pro faunu žijící v okolí jezírka.
Pavlína Dybowiczová

Energetické úspory ubytovny
Střediska volného času v Klokočově
Už tento měsíc začnou v Klokočově stavební práce na budově ubytovny Střediska volného času Vítkov. Město Vítkov v minulém roce
získalo dotaci ze Státního fondu Životního prostředí ve výši pěti milionů korun určenou na snížení produkce emisí ze spalování tuhých
paliv. Z této dotace bude hrazeno pořízení nového kotle na plyn. Plynový kotel pokryje jak potřebu tepla na vytápění, tak ohřev vody,
která je nyní ohřívána v zásobníku napojeném na kotel a elektrickými bojlery. Současně bude z této dotace pořízeno zateplení budovy
a celková výměna oken. Díky instalaci nového kotle dojde ke snížení spotřeby energie a tím také ke snížení nákladů na provoz ubytovny.
Dalším přínosem bude zlepšení vzhledu budovy. Stavební práce na budově ubytovny budou realizovány firmou RENOVA OPAVA, spol.
s.r.o., která byla vybrána městem ve výběrovém řízení. Všechny práce by měly být dokončeny do konce května, aby mohla být ubytovna
v letních měsících už plně v provozu.
Andrea Hagenová
odbor služeb
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STRANA 5

Město Vítkov vyhlašuje záměry
ZÁMĚR
na pronájem bytu vel. 2+1 ve Vítkově, Klokočovská
ul. č.p. 223 pro všechny žadatele o byt za splnění podmínek:
- uhrazení jistoty před uzavřením nájemní smlouvy,
- uzavření smlouvy na dobu určitou 3 měsíců,
- nájemné během oprav nebude hrazeno,
- město Vítkov nebude mít činné pohledávky vůči žadateli,
- provedení všech vyjmenovaných oprav na vlastní náklady, ke
kterým se zájemci zavážou, proběhne do tří měsíců od podpisu
nájemní smlouvy, které potvrdí technik SBF Vítkov v předávacím
protokole.

Písemné návrhy předložte do 18. 03. 2014 do 11.00 hodin na
odbor služeb na Městském úřadu Vítkov, 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.
ZÁMĚR
na prodej budovy čp. 11 v Nových Těchanovicích,

Písemné přihlášky předložte do 18. února 2014 na Městský úřad
ve Vítkově, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň, tel. 556 312 240,
č.d.117 - přízemí
ZÁMĚR
na pronájem nebytových prostor v budově Vodní 636
ve Vítkově o velikosti 57,19 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov

V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru
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
MĚSTO VÍTKOV
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
PRO ROK 2014
Podmínky výběrového řízení, včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly k poskytování půjček,
tvorbě a užití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení města
Vítkova.
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na internetové
schránce města www.vitkov.info nebo u vedoucího finančního
odboru Ing. René Kyšáka na Městském úřadě ve Vítkově, IV.
podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s příslušnými doklady je stanovena na 31.
března 2013 do 17:00 hod.

stojící na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří
a pozemek parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657
m2 v kat. území Nové Těchanovice výběrem kupujícího obálkovou
metodou nepodnikající fyzické osobě za minimální základní cenu
ve výši 600.000 Kč.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí
J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický, osobně
každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na
telefonním čísle 556 312 274.
Žádosti o prodej nemovitostí zasílejte na Město Vítkov, finanční
odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději do 31.
května 2014 (včetně). Záměr na prodej schválilo Zastupitelstvo
města Vítkova na svém zasedání dne 18. 12. 2013, usnesením
č. 1085/25.

I. TRADIČNÍ
BIG BEATOVÝ PLES
Sobota 15. 2. 2014 od 19.00 hod.
Restaurace Bílá Holubice
Společenský oděv není podmínkou - kostýmy 60. a 70. let
budou oceněny.
Občerstvení pro každého hosta zdarma u stolu!!!
Vstupné: 250 Kč (v ceně: zabíjačkové speciality, punč, grog,
tombola).
Hudba: hlavní sál kapela „Fast Food“, vedlejší sál
„Cimbálová muzika“
Organizátor: Občanské sdružení Zálužné.
Objednávky a rezervace vstupenek na tel.: 722 085 248
nebo email: os.zaluzne@gmail.com
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COMENIUS REGIO
Město Vítkov se v loňském roce spolu s partnerským městem Kalety stalo úspěšným žadatelem o dotaci z programu celoživotního
vzdělávání – Partnerství Comenius Regio. Tento program finančně podporuje zejména zlepšení vzdělávacích možností ve městě.
Partnerem projektu společně s městem Vítkov je Základní škola a gymnázium Vítkov, p. o. a Středisko volného času Vítkov, p. o. Na
polské straně je to město Kalety, Miejski Dom Kultury w Kaletach a Zespól Szkól w Kaletach.
Název projektu je „Arts, music and dance in a teenager´s life“. Cílem projektu je motivovat mladé lidi, aby malování, tance a hraní
na nástroje brali jako hobby a také způsob, jak vést zajímavý a smysluplný život. V rámci projektu proběhnou taneční, výtvarné
a hudební workshopy, jejichž konečným výstupem bude
obrazová výstava, album písní a videoklip tanců. Z projektu
byly již financovány výtvarné a hudební potřeby, dále se
nakoupily taneční boty a kostýmy pro mažoretky, technické
vybavení (kamera, fotoaparát, reprobedny, keyboard),
a dále budou nakoupeny odměny a ceny do soutěží i
materiál na propagaci projektu. Mimo jiné budou hrazeny
cestovní výdaje účastníků projektu.
Délka projektu je stanovena na dva roky. Celkové výdaje
jsou vyčísleny na cca 700.000 Kč, poskytnutý grant je ve
výši 85 % (cca 595.000 Kč), zbylou částku uhradí město.
V loňském roce proběhla již dvě projektová setkání, třetí
setkání proběhlo v lednu 2014 v Kaletách. Účastníci projektu
si mohli po příjezdu prohlédnout vernisáž výtvarných
prací dětí z Kalet, vystoupily mažoretky a místní mládež,
jež předvedla tanec ve stylu rockenrollu. Následovalo
vystoupení dechového orchestru. Po malém pohoštění se
pokračovalo koncertem smyčcového kvintetu v nedalekém
Chorzowu. Následující den probíhala jednání o dalším
průběhu projektu a plánování nových aktivit.
Další setkání by mělo proběhnout v dubnu 2014.
Krzysztof Lisiecki, Martina Bryjová, Šárka Medunová, Ingrid Adamusová,
Ingrid Adamusová
Blanka Váňová, Klaudiusz Kandzia, Dorota Mańczak a Pavel Smolka

Protančili jsme společně víkend
V rámci projektu Společně do společnosti jsme se
s polskými přáteli z partnerského města Kalety skutečně
protančili posledním lednovým víkendem.
Deset polských a devět českých tanečních párů se během
víkendu zdokonalilo pod odborným vedením Miroslava
Spáčila a Evy Meinhardové z opavské taneční školy
Vítr nejen v standardních a latinsko-amerických tancích,
ale naučili se také několika českým a polským národním
tancům.
A nejen to. Oddechový čas byl proložen přednáškami
i praktickými ukázkami o protokolu a etiketě, stolování,
výběru vhodných účesů a šatů do společnosti.
Nechyběl ani odpolední výlet do Nového Jičína, kde jsme
navštívili expozici klobouků a Žerotínský zámek.
Však se sami přesvědčte na webových stránkách – www.
vitkov.info.
Součástí projektu byl malý průvodce protokolem a etiketou,
který je nyní pro zájemce k dispozici v informačním centru.
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Nový knihovní řád Městské knihovny ve Vítkově
Od 1. února 2014 začal v Městské knihovně ve Vítkově platit
nový knihovní řád.

zpracování dokumentu, nebo může časopis nahradit jiným
podobným časopisem.

Změny se týkají zejména:
upřesnění podmínek pro registraci čtenáře,
vymezení základních práv a povinností čtenářů a uživatelů
knihovny, zejména využívání dětského oddělení,
pokynů pro využívání výpočetní techniky a internetu,
zkrácení výpůjční lhůty na 42 kalendářních dnů,
omezení množství vypůjčených dokumentů na 20 knih +
30 časopisů současně,
zrušení 4. upomínky,
zavedení paušálního příspěvku na občerstvení
předškolních dětí v rámci úterní dopolední půjčovní doby,
Ceníku služeb a poplatků.

Ztráty a ostatní škody způsobené uživatelem
Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu
Poškození čárového kódu v knize

Úplné platné znění knihovního řádu je k nahlédnutí v Městské
knihovně a také na: http://www.vitkov.info

Využití výpočetní techniky
Pronájem PC

20 Kč
10 Kč

15 Kč za každých započatých
30 minut.

Tisk a kopírování
Tisk výstup:
- tisk černobílý
formát A4 - 1 strana
- tisk barevný
formát A4 - 1 strana – text
formát A4 - 1 strana – obrázek

2 Kč
3 Kč
9 Kč

Kopírování - černobílé - formát A4 - 1 strana
- černobílé - formát A3 - 1 strana

2 Kč
4 Kč

Laminování
Formát A4
Formát A5

12 Kč
9 Kč

Kroužková vazba
1 – 25 listů
26 – 65 listů
66 – 100 listů
101 listů a více

21 Kč
26 Kč
29 Kč
32 Kč

Balení knih do ochranné fólie:
Do formátu A5 vč.
Do formátu A4 vč.

4 Kč
5 Kč

Ceník služeb a poplatků v Městské knihovně ve Vítkově:
Poplatek za registraci čtenáře
Dospělí
100 Kč na 1 rok
Děti do 15 let
50 Kč na 1 rok
Studenti do 26 let
50 Kč na 1 rok (na základě
předloženého student. průkazu)
Právnické osoby
100 Kč na 1 rok
Při jednorázové výpůjčce 20 Kč za max. 5 dokumentů
(bez omezení věku)
Občané nad 70 let
zdarma
Upomínky
I. upomínka
II. upomínka
III. upomínka

20 Kč
50 Kč
100 Kč

Poplatek za MVS (Meziknihovní výpůjční službu)
Realizace výpůjčky prostřednictvím MVS - 1 ks dokumentu za 30
Kč v rámci ČR. Realizace výpůjčky prostřednictvím MMVS - dle
skutečně vynaložených nákladů.
Výlohy spojené se ztrátou dokumentu
Kromě skutečné náhrady škody (pořizovací cena dokumentu)
účtuje knihovna čtenáři výlohy za knihovnické zpracování
dokumentu za každý dokument 50 Kč.
Při ztrátě nebo poškození časopisu uhradí čtenář poškozený
nebo ztracený výtisk v plné výši a neplatí výlohy za knihovnické

Paušální příspěvek na občerstvení předškolních dětí v rámci
úterní dopolední půjčovní doby
10 Kč (hradí se pouze za dítě)
Pronájem společenské multifunkční místnosti
Období 1. 5. – 15. 10.
180 Kč/každá započatá hodina
Období 16. 10. – 30. 4.
360 Kč/každá započatá hodina
Pro akce přístupné veřejnosti, které budou pořádány vítkovskými
školami, školskými zařízeními a základní uměleckou školou bude
poskytnuta sleva za pronájem ve výši 50 %.

Další vydařená akce v knihovně
V úterý 21. ledna 2014 jsem se zúčastnila cestopisného povídání, které pořádala Městská knihovna ve Vítkově v rámci projektu „RYNEK
aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ“, na téma USA – národní parky Jihozápadu. Manželé Jana a Miloš Malaníkovi vyprávěli o cestě, kterou
podnikli vloni v létě do Spojených států amerických, respektive o části této cesty, po národních parcích Sequioa, Joshua Tree, Death
Valley a Grand Canyon. Promítali fotografie a videa, které na cestě pořídili, ale především velmi poutavě vyprávěli o humorných
i dramatických situacích, do kterých se cestou dostali. Neformální povídání dokreslili zeměpisnými informacemi a různými zajímavostmi
o jednotlivých národních parcích. Dozvěděli jsme se něco o fauně, flóře a také mnohých rekordech, které mají tato území ve svém
držení. Jako posluchači jsme se tedy nejen pobavili, ale také poučili. Účast na této akci byla hojná a i přes velký počet účastníků se
myslím podařilo zachovat takovou atmosféru, že jsem měla pocit, že sedíme u Jany a Miloše doma v obýváku.
Marcela Dubová
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TŘI KRÁLOVÉ V DOMOVĚ VÍTKOV
Legenda o Třech králích je všeobecně známá a v Domově Vítkov
se tato tradice pravidelně dodržuje. Letošní tříkrálová družina byla
složena z řad studentů místního gymnázia. Uživatelům připravili na
jednotlivých patrech krátký program. Zajímavého úvodního slova
se bravurně ujaly studentky A. Kalužová a M. Konečná. Nádherně
zazpívala L. Šustková a při operních áriích z Dona Juana v podání
A. Neuwirtové se doslova všem tajil dech. Houslové trio v obsazení M.
Kučerkové, A. Zemanové a P. Švecové znělo nádherně. Na klávesy
doprovázela profesorka Kozlová. Celý soubor byl po právu odměněn
dlouhým potleskem. Nakonec studenti rozdali všem uživatelům
jablka a popřáli hodně pevného zdraví a štěstí do nového roku. Za
tento nádherný program děkujeme všem zúčastněným studentům
i profesorkám Mikulíkové a Kozlové a těšíme se na další podobná
setkání.
Ludmila Grossmannová

Tříkrálová sbírka 2014
Vážení spoluobčané, vyjadřuji vám všem velké poděkování za to,
že jste ochotně otevřeli dveře svých domů, bytů, ale především
svých srdcí 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 76.755 Kč, což je o 7.313 Kč více než před rokem.
Ve Vítkově samotném tato částka činila
v Klokočově
v Prostředním Dvoře
ve Lhotce

64.869 Kč
9.764 Kč
1.192 Kč
930 Kč

Vybraná finanční částka významně pomůže zachovat potřebné
sociální činnosti Charity Odry v našem městě.
Prosím, dovolte mi, abych všem dárcům moc poděkovala a popřála
klidný a spokojený rok 2014. Nemohu zapomenout na všechny
malé, větší a dospělé koledníky, kterým patří velké poděkování za
nelehkou práci spojenou s letošní Tříkrálovou sbírkou. Velké díky.
Asistentka Tříkrálové sbírky
Hedvika Satková

Semperflex spouští investiční program ve výši 10 milionů
eur na rozšíření výrobní kapacity hadic
Vídeň, 15. ledna 2014 - Skupina Semperit rozšiřuje svou výrobu
hadic v segmentu Semperflex. Více než 10 milionů eur bude
investováno do zvýšení kapacity v závodě Semperflex Optimit
v Odrách v České republice. Semperflex Optimit je již nyní největším
evropským výrobcem hydraulických a průmyslových hadic.
Investiční program, který je právě v plném proudu, je nastaven
tak, aby se do druhého čtvrtletí roku 2015 výrobní kapacita zvýšila
o přibližně 30 %.
„V roce 2013 jsme navzdory slabému stavu celosvětové ekonomiky
dosáhli významného nárůstu prodeje hadic a získali větší podíl na
trhu. Z tohoto důvodu v současné době pracujeme na plný výkon,“
uvádí Thomas Fahnemann, generální ředitel společnosti Semperit
AG Holding. „Další potenciál pro budoucí růst vidíme v našich
vysoce kvalitních výrobcích a lepších službách zákazníkům.
Rozšířením naší výrobní kapacity v Odrách budeme schopni
uspokojit velkou poptávku po hadicích značky Semperflex, posílit

naše partnerství s klíčovými zákazníky, a zajistit tak budoucí růst.“
Přestože segment Semperflex nedávno negativně ovlivnilo
slabší tržní prostředí, těží tento segment z celosvětového růstu
ve strojírenských, stavebních a těžebních odvětvích. Zejména
zadržovaná poptávka na rozvíjejících se trzích spolu s rozvojem
infrastruktury zajišťují trvalý zájem o stavební práce a zemědělské
stroje. Díky svým hydraulickým a průmyslovým hadicím se
Semperflex může pochlubit silnou pozicí na trhu v těchto oblastech.
Investice umožní další zvýšení výrobní kapacity. Největší evropský
závod na výrobu hadic v Odrách vyniká díky svému stávajícímu
inženýrskému know-how a dlouholeté tradici ve výrobě prémiových
hadicových výrobků. Přínosem plynoucím z rozšíření kapacity bude
zvýšení počtu pracovníků v závodě, což posílí již tak významnou
úlohu společnosti Semperflex Optimit coby zaměstnavatele
v regionu. Závod na výrobu hadic ve východní části České republiky
je součástí skupiny Semperit od roku 1998.
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Po třech letech se na trůn vrací tým FC Chodníčková
V sobotu 11. ledna 2014 byl po play-off, které proběhlo ve
velké tělocvičně základní školy a gymnázia, ukončen 18. ročník
Vítkovské ligy v malé kopané a 16. ročník soutěže O putovní
pohár starosty města. Do play-off po základní části postoupily
týmy Moravský Beroun, Sporting Šebinho, Baracuda, DŠ Trans
Team, Las Estrellas, Teletubbies, FC Chodníčková a Hradce nad
Moravicí. Čtvrtfinálové zápasy dopadly dle očekávání a do „bojů
o medaile“ postoupili favorité – Hradec nad Moravicí, Baracuda
(Jakubčovice) a dva vítkovské týmy – DŠ TRANS Team a FC
Chodníčková, jejichž kostru tvoří hráči A mužstva TJ Vítkov.
Než začal boj o nejvyšší příčky, proběhl mezi čtvrtfinálovými
poraženými boj o 5. až 8. místo. Na 8. místě nakonec skončil,
poté co prohrál všechny své zápasy, tým Las Estrellas, kterému
tentokrát chyběly jeho opory z 3. ligového SFC Opava. Na 7. místě
skončil Moravský Beroun, který si oproti loňskému ročníku o jedno
místo polepšil. Boj o poslední finančně ohodnocené místo nakonec
vyhrál Teletubbies, třetí tým z Vítkova prohrál, ačkoliv ještě pár
minut před koncem vedl. Skončil tedy šestý a 5. místo získal
nováček Sporting Šebinho, za který hráli hlavně hráči Hradce nad
Moravicí a Slavkova.
V prvním semifinálovém zápase přehrál tým Hradce na Moravicí
(za který paradoxně už žádný hráč Hradce nad Moravicí “velký
fotbal“ nehraje – hostují v jiných týmech) loňského celkového vítěze
tým Baracuda Jakubčovice, a stal se tak prvním finalistou. Druhé
semifinále přineslo nejvypjatější a divácky nejzajímavější zápas
play-off. Ve vítkovském derby proti sobě nastoupili DŠ TRANS
Team a FC Chodníčková. Soupeři se tak stali nejen spoluhráči
z A týmu TJ Vítkov na hřišti, ale i manželé Šindelářovi mezi diváky.
Jiřina Šindelářová je totiž managerkou FC Chodníčková, kdežto
Dušan Šindelář managerem DŠ TRANS Team. Dlouho bylo finále
blíže DŠ TRANS Týmu, který už vedl 5:2, ale strhující závěr jejich
soupeře a zejména vyrovnání na 5:5 z poslední standardní situace
v prakticky poslední vteřině dovedl zápas do penaltového rozstřelu.
Zde štěstí více přálo již hráčům FC Chodníčková.
Zklamání ze semifinále se podepsalo na psychické podobě hráčů
DŠ TRANS Team, kteří pak podlehli poměrně jasně v boji o třetí
místo týmu Baracuda a skončili čtvrtí. Očekávaný finálový boj měl
letos bohužel pro diváky velmi jednoznačný průběh. Po semifinále
naopak psychicky povzbuzený tým FC Chodníčková velmi brzy

získal nad Hradcem nad Moravicí náskok 6:0. Jeho hráčům
vycházelo skoro vše „na co sáhli“. Svými fanoušky hnaný kupředu
nakonec přestřílel své protivníky 15:4. Diváci si tedy příliš velké
drama neužili, ale zato viděli snad nejvíce branek ve finálovém
utkání v dějinách vítkovské ligy. Tým FC Chodníčková se tak po
třech letech opět vrací na trůn. Letos už si vítězství vzít nedali.

Za realizační tým bych chtěl poděkovat vedení základní školy
a gymnázia za poskytnutí tělocvičny a zejména pánům Zubíkovi
a Říčnému za jejich podporu a pomoc. Doufám, že se letošní
ročník hráčům i divákům líbil, a už nyní bych vás chtěl pozvat na
19. ročník, který by měl být zahájen v listopadu tohoto roku.
Za realizační tým a organizátory VL
Václav Vašátko, předseda TJ Vítkov
Celkové pořadí VL 2013-2014
1. FC Chodníčková, 2. Hradec nad Moravicí, 3. Baracuda, 4. DŠ
TRANS Team, 5. Sporting Šebinho, 6. Teletubbies, 7. Moravský
Beroun, 8. Las Estrellas, 9. Dorbas, 10. OT Vítkov, 11. Na Půlce,
12. Budišov nad Budišovkou
Nejlepší střelec základní části: Gebauer Tomáš (Las Estrellas)
Nejlepší hráč základní časti : Krčmařík Lukáš (Hradec nad Moravicí)

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR V OLŠOVCI

Indiánská etapová hra “Rudé tváře Bizonních plání”
9. – 23. 8. 2014

Turistický oddíl Letokruh se těší na své staré táborníky i nováčky.
Opět si užijeme krásných 14 dní plných her a zábavy v krásném
prostředí naší stanové základny. Informace a dokumenty získáte buď na mailu: miska.dlouha@email.cz nebo na našem facebooku pod názvem LETOKRUH – táborový oddíl. Přihlašujte se
prosím co nejdříve, jelikož máme omezenou kapacitu. Fotky loňských ročníků můžete shlédnout na této adrese: http://letokruh.
rajce.idnes.cz/ (společné foto z roku 2012 “Rytíři kulatého stolu”).

Ve středu 4. prosince 2013 byl připraven zábavný program pro
rodiče s dětmi z MŠ Vítkov ČERTOVINY S MIKULAJDOU.
Děti prožily odpoledne plné her, soutěží a zábavy. Některé
děti našly i odvahu si s čertem, Mikulášem a andílkem zazpívat
a zatančit. Na závěr byly děti obdarovány třpytivým štěstím, o které
se mohly podělit s tím, koho mají rádi. Na tuto akci byl poskytnut
finanční příspěvek k poskytování dotací na podporu projektů
z rozpočtu města Vítkova.

Školst ví
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Základní škola a gymnázium
POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH PŘEDKŮ
V měsíci prosinci 2013 jsme získali již devátou dotaci na projekt z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007- 2013. Finanční prostředky využijeme v projektu „POZNÁVÁME ŘEMESLA MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH
PŘEDKŮ“, který bude realizován od března 2014 do listopadu 2014. Do projektu bude aktivně zapojeno 195 žáků a 75 pedagogů
základních škol a gymnázií z Česka a Polska.
Projekt seznámí žáky jednoduchým a netradičním způsobem se starými, možná už i zanikajícími řemesly českých a polských předků,
se starými věcmi a nástroji, které ke své práci v uvedených řemeslech potřebovali. Také bude rozvíjet profesionální orientaci žáků.
Specifikem projektu je zprostředkování různých informací o některých zajímavých řemeslech prostřednictvím zážitku. Tento zážitek
žáci získají prostřednictvím různých prováděných činností souvisejících s uvedenými řemesly. Celý projekt povede k tomu, aby se žáci
s řemesly nejenom seznámili, získali představu o konkrétních činnostech daného řemesla, ale aby také dokázali vyrobit konkrétní,
reálný výrobek. Žáci a pedagogové budou mít opět příležitost k navázání a prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy
a odstraňovaní jazykových bariér.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Překračujeme hranice“

Padesát let školních jídelen
Letos uplyne 50 let od zavedení systému školních jídelen. První
náznaky školního stravování se objevily po druhé světové válce
v podobě přesnídávek pořizovaných ze zásob UNNRA. Na
přelomu 40-50 let z iniciativy obcí a škol začaly vznikat první školní
jídelny a ministerstvo školství vydalo první výživové normy pro
školní stravování. Zatímco v roce 1953 bylo registrováno 3500
školních jídelen a připravovaly stravu pro 300000 žáků, letos
jich ministerstvo školství evidovalo 8125 a stravovalo se v nich
1 650 000 žáků.
Za obědy rodiče zaplatí měsíčně zhruba 500,- Kč, z těchto peněz
se hradí pouze potraviny. Peníze na mzdy poskytuje MŠMT, provoz
jídelny hradí jejich zřizovatel, nejčastěji obec či kraj.
Propracovaný systém školního stravování mají málokde, ve
většině zemí se žáci stravují doma a systém školních jídelen
nahrazují bufety, jako například v Itálii či Holandsku. Ve vyspělých
zemích jako Velká Británie, Portugalsko, USA, Španělsko, Norsko
a státy Beneluxu celostátní systém školního stravování chybí. Ale
jsou i země jako Finsko a Švédsko, kde mají obědy ve škole zcela
zdarma.
Současné školní stravování navazuje na dlouholetou tradici
prověřenou zkušeností několika generací, modernizuje se
a pracovníci ve školních jídelnách neustále inovují svou práci. Také
musí dodržovat přísné hygienické a technologické předpisy.

Celá akce probíhala v nádherných prostorách společenské
místnosti restaurace, ve které byla rovněž instalována výstava
výtvarných prací ze společného projektu Dějiny umění jinak.
Program našeho setkání pokračoval v kulturním domě vystoupením
místního dechového orchestru, tanečním vystoupením mažoretek,
roztleskávaček a rockenrolové skupiny. Koledami nás pozdravily
děti ze základní školy. Večer jsme se přemístili do kulturního domu
v Chořově na novoroční koncert známých operních a operetních
melodií. S polskými přáteli jsme se rozloučili druhého dne na
výtvarné dílně, kde jsme měli možnost si vlastnoručně namalovat
vánoční baňky.
Tato spolupráce bude probíhat i nadále v rámci různých setkání
žáků i pedagogů.

Dana Brožová

Nemyslíme jen na sebe …
O vánočních prázdninách se uskutečnilo v polských Kaletách
setkání pedagogických sborů základních škol a gymnázia
z Vítkova a Kalet. Cílem setkání bylo vzpomenout na dvacetiletou
vzájemnou spolupráci, prodiskutovat realizaci nově schváleného
projektu Poznáváme řemesla moravských a slezských předků
a v neposlední řadě předat 400 kg PET vršků.
Ty jsme od září do prosince sbírali pro žáka polského gymnázia,
kterému byla amputována levá noha. Finanční příspěvek z prodeje
pet víček tak přispěje k pořízení kvalitní protézy. Benjamín, tak
se chlapec jmenuje, často do Vítkova přijížděl na různé sportovní
závody a účastnil se společných projektů. Ředitelka školy Mgr.
Blanka Váňová předala do rukou ředitele gymnázia v Kaletách také
obraz anděla s věnováním, popřála Benjamínovi jménem všech
žáků a pedagogů naší školy mnoho sil i optimismu a pozvala ho na
návštěvu do Vítkova.

Pozvánka na domácí
volejbalový zápas
Okresní přebor juniorek pro rok 2013 – 2014
28. února 2014 v 14.45 hod.
ZŠ a gymnázium Vítkov - Slezské gymnázium Opava
Přijďte nás povzbudit do velké tělocvičny ZŠ a gymnázia Vítkov

In z erce / Školst ví
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Linaset, a.s.
Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový
a elektrotechnický průmysl a domácích spotřebičů,
hledá muže nebo ženu na pozici

FRÉZAŘ CNC
POŽADUJEME:
- vyučení v oboru
- praxi na pozici frézař CNC minimálně 2 roky
- znalost čtení výkresové dokumentace
- schopnost pracovat ve třísměnném provozu
- praxe na obráběcím stroji CNC Heidenheim výhodou
NABÍZÍME:
- zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející se společnost
- platové ohodnocení dle dohody
- zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u mobilního
operátora
hledá muže nebo ženu na pozici

JUNIOR/SENIOR PROJEKT MANAŽER
Náplň práce, okruh činností:
- spolupráce při organizaci a vedení technických pohovorů se zahraničními
a tuzemskými klienty
- spolupráce při řízení projektů nově zaváděných produktů do výroby
- zpracovávání projektové dokumentace, zpracovávání reportingu projektů
- spolupráce na smluvním zajištění obchodních vztahů
- komunikace s obchodními partnery v anglickém jazyce (slovem i písmem)
- vícedenní služební cesty
Požadujeme:
- US nebo VŠ vzdělání v oboru technickém, strojírenském, elektrotechnickém
nebo plastikářském
- dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, profesionální
vystupování, důslednost, časová flexibilita
- pokročilá znalost anglického jazyka
- praxe a základní technické znalosti o zpracování plastů nebo strojírenství
výhodou
- vyšší úroveň znalostí MS Word, MS Excel, MS Project
- ŘP sk. B
Nabízíme:
- možnost postupu nebo přímo nástup na pozici „Senior projekt manažer“ se
samostatným vedením projektů
- zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející se společnost
- platové ohodnocení dle dohody
- zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u mobilního
operátora
- možnost zajištění dopravy z Opavy
Pracovní pozice vhodná i pro absolventy.
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:
Další informace poskytne:

Budišov nad Budišovkou
dohodou
Jana Haubeltová, 556 317 324
personalistika@linaset.cz

Zájemci mohou zaslat svůj životopis: na adresu personalistika@linaset.cz
nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace
KONTAKTOVAT BUDEME POUZE VYBRANÉ UCHAZEČE.
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Středisko v novém
a nejen to…
Středisko volného času Vítkov, příspěvková
organizace, působí pod městem od 1. 1. 2012. Řekla
bych, že všechny začátky jsou těžké, obzvláště
v situaci, kdy v tak malém městě vykonává zájmovou
činnost více organizací najednou.
I přesto se posunujeme malými krůčky dopředu
a každý, kdo k nám v novém školním roce zavítal,
si jistě všiml nového vzhledu našeho „Domečku“. Od
května do července 2013 proběhlo zateplení budovy,
výměna oken a oprava střechy, bylo dokončeno
oplocení celého střediskového areálu. Částečnou
rekonstrukcí prošel i interiér - sundali jsme starou
výzdobu, vymalovali celý Domeček a u vstupu
vítá děti Spongebob, zrenovovali jsme obložení
a namísto staré posilovny vznikla počítačová učebna
pro zájmový kroužek Animátor & Programátor a Klub
KaMeRa.
Loňský rok byl pro nás rokem změn v oblasti rozšíření
činností. V březnu jsme otevřeli v kulturním domě
Nízkoprahové zařízení Tunnel pro děti a mládež ve
věku od 10 do 26 let a v červenci jsme převzali do
správy sportovní areál na Husově ulici ve Vítkově.
V letošním roce bychom měli pokračovat ve změnách
i mimo Vítkov. Od ledna bude probíhat rekonstrukce
Turistické základny v Klokočově - zateplení, výměna
oken, změna systému vytápění, rekonstrukce
sociálního zařízení, výměna radiátorů, osvětlení
a samozřejmě výmalba celého zařízení.
K výčtu našich úspěchů musíme přidat i úspěchy
v práci s dětmi a mládeží. V novém školním roce
jsme otevřeli 45 zájmových útvarů (kroužků)
s celkovým počtem 438 dětí. Rádi bychom co
nejdříve otevřeli další kroužky (lukostřelba, minigolf,
bojový sport), pokud se nám podaří získat finance na
jejich vybavení a nové externí zaměstnance. Největší
zájem mají dětí v letošním roce o kroužky Lezení
na umělé stěně, Mladí hasiči, Kopaná - přípravka
mladších fotbalistů a Florbal. Museli jsme je rozdělit
na dvě skupiny, abychom se všem dětem mohli
věnovat na profesionální úrovni. U Florbalu se panu
Molkovi dokonce podařilo otevřít dívčí oddíl.
Od poloviny ledna bychom rádi postupně spustili nové
webové stránky. Doufáme, že se vám budou líbit a že
se v nich budete dobře orientovat. Sledovanost těch
starých za poslední půlrok vzrostla neuvěřitelnou
rychlostí, což svědčí o rostoucím zájmu o naše
aktivity.
Plánů do budoucna máme spoustu, ne všechny se
nám však daří realizovat tak rychle, jak bychom si
představovali. S tím ale musíme počítat, když vlastně
začínáme „od píky“.
Již teď máme v nabídce letní pobytové a příměstské
tábory www.svc-vitko.cz , na které můžete přihlašovat
své děti. Dle zájmu rodičů jsme připraveni nabídku
táborů ještě rozšiřovat.
Přejeme všem hodně spokojenosti s naší činností.
Za celý kolektiv
Šárka Medunová
ředitelka
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PRODEJ
BYTOVÉ
JEDNOTKY
Město Vítkov nabízí k prodeji bytovou
jednotku v Husově ulici čp. 642 ve Vítkově
o velikosti 2+1, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech. Prodej
(fyzickým osobám pro nepodnikatelské
účely) bude uskutečněn výběrem kupujícího
obálkovou metodou za minimální základní
cenu 200 000 Kč.
Bližší informace obdržíte na Městském
úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov,
IV. podlaží, kancelář č. 402, osobně každé
pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo
telefonicky na telefonním čísle 556 312 271.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní
Uršule Zemánkové a paní Marii Jančálkové
za záchranu života naší maminky okamžitým
přivoláním záchranné služby ze svého
mobilního telefonu. Maminka se nacházela
ve stavu ohrožujícím život a projevený
zájem ze strany paní Zemánkové a paní
Jančálkové i jejich rychlá reakce zachránila
mamince život. S úctou a vděčností
rodina Jakubcova

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.

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

info@kotle-eg.com
mob.: 605 720 377
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Vítkov má novou kronikářku
V lednovém zpravodaji jsme vás informovali o změně na postu kornikáře města Vítkova. Paní doktorka Suková dokončí v letošním roce
kroniku za rok 2013, takže se ni můžete obracet prostřednictvím e-mailu bartosova@vitkov.info se svými příspěvky za loňský rok.
Paní Mgr. Duškové můžete naopak průběžně již zasílat příspěvky z letošních akcí a informace o aktivitách škol, spolků, zájmových
sdružení i organizací. Budete-li mít zájem, aby se kronikářka některých z vámi pořádaných akcí zúčastnila, zašlete ji pozvánku. Pokud
nebude moci na vaši akci přijít osobně, pokusí se zajistit některého ze členů letopisecké komise, která byla nově jmenována radou města
v lednu t.r. Členy komise jsou paní Ing. Olga Menčíková a paní Mgr. Jitka Jakubíková.
Kontakt pro zasílání písemných materiálů kronikářce města kronika@vitkov.eu. Své příspěvky můžete také zanechat na městském
úřadě, oddělení kultury.

Na výstavu do Vítkova
21. února v 15.30 hod. zahájíme ve vítkovské síni výstavu
černobílých fotografií Dalibora Bednáře Lidé na pouti.
„Vstupuji mezi to nepřeberné množství tváří, příběhů a důvodů
k pouti jako tichý pozorovatel. Vybaluji Zeissův 160 milimetrový
Tessar, zakládám černobílý svitek, neřežu, formát 6×6 zůstává
plný ve svém rozměru. Pábím kolemjdoucí a kolemjsoucí poutníky,
aby mi pomohli zvěčnit čas a najít krásu ve všednostech lidského
života. Činím tak před neutrálním pozadím provizorního polního
ateliéru, uklidňujícím ve vřavě ostatních světských atrakcí. Kolem
fotografovaného se tak vytváří imaginativní prostor a podtrhuje
účinnost vnímání.“
Dalibor Bednář se narodil v roce 1960 v Opavě, žije a pracuje
v Ostravě, v zaměstnání se živí jako technik, fotografii má jako
koníčka. Poprvé vzal fotoaparát do ruky v osmnácti, po odmlce na
počátku devadesátých let se k fotce znovu vrátil. Obdivuje klasický
přístup k fotografii s důrazem na černobílý proces. Zajímá se o
městskou architekturu a vztahy lidí, kteří v ní žijí a spolu ji utvářejí,

věnuje se také portrétu a aktu. Pracuje s manuálními kinofilmovými
a středoformátovými fotoaparáty.
Od roku 2001 opět pravidelně vystavuje individuálně nebo
s přáteli. Od roku 2004 vydává vlastní fotografické kalendáře.
V roce 2010 vydal vlastním nákladem monografickou publikaci
„Cestou fotografie db“.
Fotografování poutí patří k frekventovaným tématům řady
dokumentaristů, kteří se řadu desetiletí snažili postihnout tento
zvláštní, pro mnohé neuchopitelný fenomén. Logicky by se dalo
usoudit, že po tolika letech fotografického zájmu o dané téma není
možno již nic nového přinést, že poutě jsou dokonale zmapované
a každý nový projekt je jen zmnožením předchozího. Věřte, že
tomu tak není. Dalibor Bednář vám nabídne prostřednictvím
svých fotografií zcela nový a neotřelý pohled na putování za vírou
a nadějí.
Výstavu uvede vítkovský rodák Imrich Veber, dnes úspěšný
fotograf, který vystavuje nejen v České republice, ale také
v zahraničí. Sám je autorem několika dlouhodobých dokumentárních
projektů a publikací.
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ZE ŽIVOTA STŘEDNÍ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ-PODHRADÍ
Mladý módní tvůrce Jihlava 2013
Na 25. ročník soutěže určené žákům středních učilišť a odborných škol, kteří předvádějí
své dovednosti v kreativních oborech, se 12. prosince 2013 sjeli do Jihlavy zástupci třiceti
českých a dvou slovenských škol. Tradičně se soutěžilo v oblasti oděvní tvorby, ale také
v oborech kosmetické a kadeřnické tvorby.
Soutěžní klání v prostorách Domu kultury v Jihlavě připravili žáci a pedagogové z místní
střední školy obchodu a služeb.
Kadeřnice z Podhradí se účastnily soutěže ve dvou kadeřnických kategoriích. Vendula
Hořavová se svou modelkou vytvářela účes ve stylu emo (pro nezasvěcené – emo je
hudební i módní styl teenagerů, jež je charakteristický vnitřními prožitky a melancholií,
v módě převládá černá barva vlasů, líčení, oblečení). Naopak zpět do hluboké historie
se vrátila druhá soutěžící Romana Vlašánková – její modelka měla připomínat rokokovou
panenku. Děvčata se v konkurenci škol z celé republiky rozhodně neztratila. Shodně
obsadila osmá místa ze dvaadvaceti soutěžících. Přestože se nejednalo o medailové
umístění jako v minulých letech, je to důkaz, že i malá regionální škola může vychovávat
špičkové kadeřnice, jež se v pracovním procesu velmi dobře uplatní.
Vedení školy tedy děkuje svým žákyním za šíření dobrého jména školy, poděkování patří
i modelkám – žákyním prvního ročníku oboru kadeřnice Martině Milovské a Michaele
Buksové. Soutěžní účesy připravila a s děvčaty trénovala učitelka odborného výcviku
paní Jana Kozáková, realizační tým doplňuje učitel autoškoly pan Karel Král, který již
tradičně děvčata vozí školním automobilem na soutěže po celé republice.

Pozvánka na
zasedání zastupitelstva města
26. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční ve středu 26.
února 2014 v 15.30 hodin v reprezentačním sále Městského úřadu Vítkov. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách www.vitkov.info.

Daň z příjmu
13. a 18. března 2014 budou na
Městském úřadě ve Vítkově, přízemí,
místnost č. 113, pracovníci Finančního
úřadu Opava vybírat daňová přiznání za
rok 2013.

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 2.
14.30 hod.

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

10. – 28. 2.
8.00 - 14.00 h.

PROJEKT EDISON
Studenti z Číny, Argentiny, Turecka, Brazílie,
Chile a Bulharska prezentují v angličtině
zajímavosti o svých zemích.
V pracovní dny v budově ZŠG Vítkov,
Komenského 745

10. – 28. 2.
8.00 - 14.00 h.

PUTOVNÍ VÝSTAVA “NECHÁME TO TAK?“
Výstava řeší, proč je tolik sakrálních památek v
ČR v havarijním stavu a otázku možné pomoci.
V pracovní dny v budově ZŠG Vítkov,
Komenského 745

11. 2.
16.30 hod.

KOMUNIKACE VE VZTAZÍCH, RODINĚ
A PRÁCI
Přednáška v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ
Vstupné 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

14. 2.
20.00 hod.

PLES MĚSTA
Kulturní dům Vítkov

Předprodej vstupenek v IC Vítkov
Cena 150 Kč
15. 2.

PĚŠÍ TURISTIKA - FRANTIŠKŮV DVŮR
Vydejte se s námi po trase pro pěší do
Klokočova a na Františkův Dvůr. Zastavíme
se s krmením u krmelce. Hlaste se na tel. 731
950 636 nebo na e-mail svc.chudiova@gmail.
com. Vycházíme od Střediska volného času
Vítkov v 9:00. Předpokládaný návrat je do 14
hodin.

15. 2.
19.00 hod.

1. TRADIČNÍ BIGBEATOVÝ PLES
Restaurace Bílá Holubice
Vstupné 250 Kč
Bližší info na http://os-zaluzne.webnode.cz/

19. 2.
14.00 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V SVČ
Budou pro vás připraveny zábavné hry,
soutěže a hry na herní konzole.
Bez sladké odměny neodejdete.

21. 2.
8.00 – 13.30 h.

ŠKOLNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI ŽÁKŮ
Budova ZŠG Vítkov, Komenského 754

N ab íd ka kult urních akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ
21. 2.
12.00 hod.

BESEDA SE SENÁTOREM LIBOREM
MICHÁLKEM O STAVU A PERSPEKTIVÁCH
NAŠÍ SPOLEČNOSTI
ZŠaG Vítkov

21. 2.
15.30 hod.

LIDÉ NA POUTI
Výstava černobílé fotografie Dalibora Bednáře
Velká výstavní síň KD Vítkov

21. 2.
16.30 hod.

PIETNÍ VZPOMÍNKA U HROBU JANA
ZAJÍCE
Městský hřbitov

21. 2.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CEN JANA ZAJÍCE
- udílení Cen Jana Zajíce
- slavnostní koncert - účinkuje známý český
kytarista Štěpán Rak
Slavnostní sál městského úřadu

22. 2.
10.00 hod.

ZÁHADA ZAŠIFROVANÉ MAPY
Máte rádi dobrodružství, znáte hledací hry,
chcete si zahrát na Sherlocka Holmese, máte
dobrou paměť, zajímají vás šifry a je vám mezi
8 až 12 roky? Tak právě pro vás je připravena
hledací hra ve Středisku volného času Vítkov,
která ověří vaše detektivní schopnosti. Už teď
můžete získat dvě nápovědy, které jsou na
plakátcích ve škole. Budou se vám hodit.
Klubovna Střediska volného času Vítkov

24. 2.
11. 00 hod.

OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Středisko volného času Vítkov

24. 2.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO DĚTI A RODIČE
SVČ zve rodiče i děti na automodelářské
závody, které se uskuteční na naší autodráze.
Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás. Na malé
závodníky čeká sladká odměna. Vstup: 5 Kč

25. 2.
16.30 hod.

28. 2.
20.30 hod.

Název:
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Příjem inzerce:
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Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

SEVERNÍ INDIE
Cestopisná přednáška v rámci projektu
RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ
Vstupné 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál.

14. 3.
20.00 hod.

PLES SPORTOVCŮ VE VÍTKOVĚ
Vstupné: 120 Kč
Hraje skupina „Sága“
Předprodej vstupenek v Informačním centru.

JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
3. 2. – 7. 2. 2014
Nástup do SVČ Vítkov od 7.00 – 8.30 hod. (pokud není uvedeno
jinak), odchod ze SVČ Vítkov od 16.00 – 16.30 hod. (pokud není
uvedeno jinak)
3. 2.

Nástup do Střediska od 7.00 hod. – 7.30. hod.
Odchod na autobusové nádraží, odjezd v 8.00
hod. z Vítkova. Výlet do Slezského muzea v
Opavě a do Aquaparku v Kravařích. S sebou
plavky, ručník. Příjezd do Vítkova asi v 14.00.
hod, odchod do SVČ Vítkov.
Cena: 170 Kč

4. 2.

Hry v SVČ, vycházka k Paveláku, pozorování
přírody dalekohledem, soutěžní hry. Vhodné
oblečení a obuv. Cena: 20 Kč

5. 2.

Hry v SVČ, příjezd dětí z Budišova, společné
soutěžní hry, autodráha, výtvarné odpoledne.
Cena: 20 Kč. Odpoledne pro starší děti –
bowling. Odchod ze SVČ v 13.40 hod. Bowling
– hra od 14.00 hod. do 16.00 hod. proti
družstvu z Budišova. Cena za bowling: 40 Kč.
Mladší děti zůstanou na SVČ

6. 2.

Sportovní den – hry v sokolovně, turnaj v
lukostřelbě, míčové hry, stolní tenis. Sportovní
obuv do tělocvičny. Cena: 20 Kč

7. 2.

Hry v SVČ, odjezd do SVČ Budišov, společné
sportovní soutěže, hry, návštěva
chovatelského koutku. Cena: 40 Kč

Děti si musí nosit jídlo a pití na každý den. Přihlásit dítě je třeba
do 30. 1. v SVČ. Kontakt: e-mail: svc.skurkova@seznam.cz, tel:
553 038 200, 604 357 609

PLES GYMNÁZIA
Kulturní dům ve Vítkově
Hraje TNT

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
2 / 2014
3. února 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

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

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 19.. únor
února
a 2014 v 09: 00 h o d in

