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Jaro přineslo stavební ruch
Letošní zima se dlouho nechtěla vzdát a umožnit tak nástup jara.
To jistě mnohým z nás nebylo moc příjemné. Také slunce jsme si
v prvních měsících letošního roku příliš neužili. Tyto okolnosti nepřály ani stavebním firmám, které nemohly pokračovat v rozestavěných akcích. Nejinak tomu bylo i v případě výstavby kompostárny v Nových Těchanovicích. Nepříznivé podmínky zpozdily průběh
stavebních prací. Přesto bude kompostárna sloužit již v prvním pololetí letošního roku. Stavbu financujeme z přiznané dotace, která
kryje rozpočet stavby z 90%. Celkové náklady dosáhnou téměř 6
mil. Kč. V současné době máme příslib dotace, jež rovněž z 90%
pokryje náklady na zakoupení technologie, která bude zajišťovat
zpracování navezené hmoty, z níž bude vyráběn kompost. Celkové náklady na technologii se budou pohybovat kolem 2,5 mil. Kč.
Abychom mohli zajistit svoz biologického odpadu od občanů, bude
nutno nakoupit velkoobjemové kontejnery a speciální popelnice
o objemu 240 l. Nákup zajistí TS Vítkov z dotace, kterou na tento
účel získaly.
V tomto roce se tedy rozjede systém svozu a zpracování biologicky
rozložitelného odpadu, který budou zajišťovat naše TS.
Dnes už je podepsána smlouva s firmou, jež bude vyměňovat okna
a provede zateplení objektu Středisko volného času (SVČ) v Bezručově ulici a také budovu mateřské školy v Klokočově. Stavební
práce zahájíme v květnu. Firma nabídla cenu 4,4 mil. Kč. Získaná
dotace pokryje téměř 50% nákladů.
V létě provedeme rekonstrukci oplocení SVČ. Stávající plot je ve
zcela nevyhovujícím stavu. Stavbu provedou TS za cca 350 tis.
Kč, přičemž 85% nákladů bude kryto z programu prevence pro-

ti kriminalitě. Technické služby rovněž realizují rekonstrukci kaple
v Zálužné. Také tato investice je podpořena dotací z Moravskoslezského kraje.
Poslední dvě akce financované z dotačních prostředků, které bych
chtěl zmínit, jsou zateplení a instalace plynového kotle v objektu
ubytovny SVČ v Klokočově a vybudování sběrného dvora v Dělnické ulici. Předpokládané náklady první stavby budou ve výši 5,8 mil.
Kč, přičemž dotace pokryje 90% nákladů. Stejné procento dotace
je i v případě sběrného dvora, jen investiční náklady se budou pohybovat do 7 mil. Kč.
Samozřejmě že všechny potřebné investice neprovádíme z dotačních prostředků. Například rekonstrukci elektroinstalace ve školní
kuchyni ve výši 920 tis. Kč budeme hradit pouze z našich financí.
Prioritně máme zájem získávat finance na opravy městského majetku z různých fondů a dotací. Úspěšnost však nikdy není stoprocentní, například stále ještě něúspěšně žádáme prostředky na
rekonstrukci kina, a navíc ne vždy existuje vhodný dotační titul.
To se třeba týká rekonstrukce hřbitovní zdi, která je již několik let
v havarijním stavu.
Sestavení priorit není vůbec jednoduché. Navíc je jasné, že oddalováním oprav a rekonstrukcí se často stav zhoršuje. Není však
v ekonomických silách města vyřešit všechny palčivé problémy
tak, jak bychom si to přáli.
Pavel Smolka
starosta města

Výročí osvobození Československa
8. května 1945 skončila v Evropě 2. světová válka. Byla válkou totální mnohem více než válka z let 1914 – 1918. Ve 2. světové válce
se střetla diktatura s demokracií. Německý útok proti SSSR znamenal počátek boje na život a na smrt mezi fašismem a komunismem. Žádná jiná válka nepřinesla tolik obětí, mrtvých či nezvěstných. Jejich počet se odhaduje na padesát až šedesát miliónů,
z toho značné množství z řad civilního obyvatelstva. Nikdo však
nedokáže vyčíslit utrpení, způsobené válkou, a to i v Německu,
které ji rozpoutalo. Roku 1945 starý svět vykrvácel a Spojené státy
a Sovětský svaz se konečně zařadily mezi velmoci. Ideologické
rozpory mezi nimi vedly k rozdělení Evropy na dva protichůdné
tábory, které trvalo zhruba 45 let.
Československo bylo jednou ze zemí, za kterou se spustila po druhé světové válce železná opona. Státy východního bloku byly nuceny přizpůsobit se zcela odlišnému ekonomickému i politickému
systému, jak to vyžadoval Sovětský svaz, který si takto vybral svoji
pomyslnou odměnu za osvobození.

Druhá světová válka byla mezníkem ve vývoji lidstva, protože lidi
přinutila přehodnotit všechny dosud uznávané hodnoty a jistoty,
včetně lidských práv a lidské odpovědnosti. Kromě nezměrného
hrdinství odhalila válka nezměrnou krutost, o které se lidé dříve
mylně domnívali, že něco tak hrozného není schopna spáchat
žádná civilizovaná lidská bytost. Lidé se rodí sice svobodní a mají
nárok na jistá práva, ale nesou rovněž odpovědnost za své činy
a této odpovědnosti se nemůže zříci žádný člověk. Věnujme všem
obětem 2. světové války vzpomínku a přejme si, aby se něco podobného již nikdy neopakovalo.
Hana Vejvodová

Pietní vzpomínka u památníku osvobození
se uskuteční 6. května 2013 v 16.00 hod.
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Krát ce z radnice
Krátce
r ad nic e
Rada města Vítkova na své schůzi 23. dubna 2013 projednala 46
bodů programu. Kromě bodů k projednání v městském zastupitelstvu schválila přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou,
smlouvu o nájmu zařízení na měření rychlosti motorových vozidel,
vč. vnitřní směrnice k tomuto měření pro MP. Rada k měření rychlosti přistoupila po pravidelně se opakujících stížnostech občanů,
zejména ze Zálužné, Podhradí, Klokočova a rovněž Vítkova na
bezohlednou, rychlou jízdu některých řidičů. Měření bude sloužit
jako prevence těchto nešvarů. V žádném případě nemíníme úkolovat MP měřením rychlosti, ale varovat řidiče, kteří se porušování předpisů dopouštějí. Byl schválen odpis pohledávky oddělení
kultury a zápis do městské kroniky za rok 2012. Zápis bude pro
potřebu veřejnosti vystaven od 2. do 30. května 2013 na MěÚ ve
Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7. V této době mohou zájemci do
zápisu nahlížet, případně podat návrh na změnu zápisu, doplnění
nebo opravu znění. Byl schválen dodatek ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor hasičské zbrojnice a dotace pro MS ČČK Jelenice. Schválili jsme návrh plánu oprav místních komunikací ve
Vítkově a jeho místních částech. Požadovaná částka na opravy
činí 1,7 mil. Kč na letošní rok, na investice 4,3 mil. Kč, z toho 3,556
mil. Kč na stavby související se stavbou silnice Vítkov – Větřkovice,
které budeme muset zaplatit patrně ještě letos, protože se začne
stavět pravděpodobně již na podzim. Hrubý odhad nákladů akcí na
úseku komunikací, které by bylo třeba realizovat, je 9,77 mil. Kč.
V plánu investic jsou v této oblasti plánované akce zhruba za 26,35
mil. Kč. Na vše však v rozpočtu města finanční prostředky nejsou
a pravděpodobně dlouho nebudou. Budeme rádi, když se nám podaří letos realizovat aspoň nejnutnější opravy. Rada schválila odpis nedobytných pohledávek a vyřazení nepotřebného majetku TS
Vítkov, mimořádné přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
a doplnění bytového pořadníku na 1. pol. 2013. Schválila pronájem
kiosku na koupališti ve Vítkově panu Petru Duskovi. Vyhlásila záměr na svépomocné opravy bytu na Opavské ul. čp. 18. Schválila
výběr projektanta na rekonstrukci zdrojů tepla, zateplení a výměnu
oken v Kulturním domě ve Vítkově. Dále byly schváleny smlouvy
s TS Vítkov na opravu kaple v Zálužné, dokončení oplocení SVČ

Vítkov, smlouva na rekonstrukci střechy, zateplení a výměnu oken
v 5. a 6. NP domu na NJZ čp. 14. – 15. Doporučila zastupitelstvu
města schválit další potřebná usnesení ke sloučení škol. Schválila
návrh novelizace systému bezpečnostní politiky MěÚ Vítkov.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 24. dubna projednalo
26 bodů programu. V úvodu jednání neschválilo zařazení bodu
programu č. 8, revokace usnesení týkajících se slučování škol
č. 818/18 a 821/19. Schválilo přijetí dotace z Euroregionu Silesia
a předfinancování projektu 20 x 365 a dotace z MSK pro jednotku
Sboru dobrovolných hasičů. Neschválilo stavební úpravy hasičské
zbrojnice pro nově zakoupený hasičský žebřík. Schválilo usnesení potřebná k dalším krokům při slučování škol. Schválilo zprávu
o přípravě koupaliště na letošní sezónu, včetně výše vstupného.
Otvírací doba a vstupné je stejné jako loni. Schválilo návrh na odpis nevymahatelných pohledávek TS Vítkov, darovací smlouvu na
opravu fasády na NJZ čp. 5, smlouvu o půjčce na předfinancování
projektů ZŠ v Komenského ulici. Schválilo hospodaření Fondu rozvoje bydlení za rok 2012, příděl finančních prostředků do FRB pro
rok 2013 a uložilo finančnímu odboru města vyhlásit nové kolo výběrového řízení na půjčky z tohoto fondu s uzávěrkou 31. 5. 2013.
Zájemcům o tyto půjčky poskytne informace vedoucí finančního
odboru Ing. René Kyšák. Byla schválena rozpočtová opatření č.
2/2013, rozpočtový výhled na roky 2015 a 2016 a účetní uzávěrka
města za rok 2012. Byla přijata usnesení týkající se majetkoprávních záležitostí spojených se slučováním škol. Schválilo prodeje
bytů: 2+1, Husova 642/3 za 303 tis. Kč a 1+1, Opavská 688/23 za
200 tis. Kč. Kupující zaplatí navíc 4% daň z převodu nemovitosti.
Závěrem vzalo na vědomí informace o volbě přísedících soudců
pro volební období 2013 – 2017, zprávu o plnění požadavků občanů z veřejných schůzí v místních částech, včetně aktuální informace z veřejných schůzí konaných od 15. do 19. dubna a informaci
o výsledku hlasování v místním referendu.
Zdeněk Hegar
místostarosta

MĚSTSKÁ POLICIE V BŘEZNU 2013
Pokuta až 5.000 Kč a připsání 5 trestných bodů hrozí dvěma řidičům, kteří ve dnech 4. března a 21. března v dopoledních hodinách
nerespektovali pokyn strážníka a nezastavili svá vozidla před přechodem pro chodce na komunikaci Opavská ve Vítkově na pokyn
„stůj“ daný strážníkem. Oba přestupky byly postoupeny správnímu
orgánu, kdy v prvém případě je osobou podezřelou ze spáchání
přestupku 45letý muž z Vítkova a ve druhém případě 28letá žena
z Větřkovic.
Z přestupku rušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby při výkonu pravomoci je podezřelý 36letý muž z Vítkova,
který 8. března v nočních hodinách rušil v jednom z domů v Klokočovské ulici ve Vítkově noční klid hlasitou reprodukcí hudby. Za
opakované přestupky hrozí muži u správního orgánu, kam byla věc
postoupena, pokuta až do výše 5.000 Kč. Podobný přestupek zaznamenala MP Vítkov i 16. března, kdy byl rušen noční klid hlasitou reprodukcí hudby v jedné z provozoven v okolí autobusového
nádraží ve Vítkově. Osobou podezřelou je v tomto případě 28letý
muž ze Svatoňovic.
11. března kolem půl jedenácté v noci přistihli strážníci v jednom
z opuštěných objektů v okolí vlakového nádraží ve Vítkově 49letého muže z Vítkova, který se pokusil odcizit kovový rošt a elektromotor včetně příslušenství. Strážníci muže předali Policii ČR pro
podezření z přečinu krádeže, spáchaného přisvojením si cizí věci
vloupáním. V případě, že muž bude uznán vinným ze spáchání
trestného činu, hrozí mu odnětí svobody až na dva roky.
Celkem ve třech případech museli strážníci v březnu dopravit na
protialkoholní stanici v Opavě osoby k vystřízlivění. 12. března se

jednalo o muže ve věku 55 let z Vítkova, který v prostorách jedné
z prodejen v Opavské ulici ve Vítkově pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky vzbudil veřejné pohoršení. Strážníci muži naměřili hodnotu 2,16 promile alkoholu v dechu. 19. března se jednalo
o 62letého muže z Vítkova, který narušil občanské soužití v jedné
z provozoven v okolí nám. Jana Zajíce ve Vítkově s 2,22 promile
alkoholu v dechu a v posledním případě se jednalo o 57letou ženu
z Červené Vody, která v jednom z domů v Komenského ulici narušovala občanské soužití a neuposlechla výzev strážníků. Vůči
ženě, která byla ze všech osob dodaných k vystřízlivění nejagresivnější, musely být použity donucovací prostředky. Strážníci si
od ženy vyslechli rovněž nesčetné množství nadávek a výhrůžek.
Všechny tyto osoby se budou ze spáchání přestupků zodpovídat
u správního orgánu, kde jim v případě uznáni jejich viny hrozí pokuta od 5.000 Kč do 20.000 Kč.
Krátce po krádeži dřevní hmoty z městského lesa v okolí Prostředního Dvoru byli strážníky MP Vítkov 22. března v jedenáct hodin
dopoledne přistižen muž a žena s vozíkem, na kterém bylo naloženo 10 ks kulatiny o průměru v řezu 9-19 cm. Jednalo se o 59letou
ženu a 40letého muže, pocházející z Vítkova, část Prostřední Dvůr.
Bylo jim nařízeno, aby nařezanou dřevní hmotu v ceně cca 200 Kč
vyložili zpět na místo, což učinili. Později byli obviněni z přestupku
proti majetku, za který jim byla uložena bloková pokuta 500 Kč.
Roman Mišáček
MP Vítkov
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Da ň z nemov
n emo v it ost
os t i
Informace k zasílání složenek pro platby daně
z nemovitostí od roku 2013
Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů
zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka typu
A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České
pošty.
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice
14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech
a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na
území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou
uloženy spisy poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně
z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena
do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.
Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, 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 nemovitostí 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 nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů finančních úřadů,
vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel účtů původních finančních
úřadů, existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit, platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním příkazem.
Na alonži složenky jsou uvedeny tyto důležité údaje:
● celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,
● výše a termíny splatnosti splátek,
● spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník
uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím
komunikuje s finančním úřadem.
Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanční správy ČR
není na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj.
případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí.
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách
finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na
místní působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba 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 2013.
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 2013 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 PO 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.
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo hromadný předpisný seznam.
Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupní správce daně hromadný předpisný seznam k nahlédnutí po
dobu nejméně třiceti dnů; označení daně, jakož i místo a dobu, kdy
lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů.
Na žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku též obecní
úřad, v jehož územní působnosti se nachází předmět daně.
V roce 2013 budou všechny hromadné předpisné seznamy, vydané finančními úřady, zpřístupněny v jednotné lhůtě od 26. dubna
do 27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovišti
finančního úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného
předpisného seznamu, vydaného tímto finančním úřadem pro celý
obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní
město Prahu.
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené
daně.
Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.
Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje
třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovení daně se mohou poplatníci uvedení v hromadném
předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. Odvolání se podává u správce
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání
nemá odkladný účinek.
Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je
daň z nemovitostí stanovena podle zákona o dani z nemovitostí
ve výši poslední známé daně nebo ve výši shodné s podaným daňovým přiznáním bez oznámení stanovené výše daně platebním
výměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě, že
se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.
Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostí 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 nemovitostí částku 5000 Kč, je splatná
najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke
stejnému datu lze daň z nemovitostí 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 nemovitostí 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.
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Dopravci pozor! Žádosti o změnu rozsahu dopravy je třeba podat do 31. 5. 2013
Dopravci, kteří chtějí dále provozovat dopravu velkými vozidly,
musí do 31. 5. 2013 požádat na kterémkoliv živnostenském úřadě o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit tuto žádost potřebnými doklady. Tuto povinnost přinesl zákon č. 119/2012 Sb.,
kterým se mění zákon o silniční dopravě a některé další zákony.
Pokud chce tedy podnikatel, držitel koncese Silniční motorová doprava, i po 1. 6. 2013 provozovat dopravu pro cizí potřeby velkými
vozidly, tj.:
- vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
musí splňovat zvláštní podmínky, kterými jsou usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost a podat uvedenou
žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání. Tato povinnost se
týká i podnikatelů, kteří mají provozování živnosti přerušeno.

Splnění výše uvedených podmínek se prokazuje příslušnými doklady.
Doprava velkými vozidly musí být vždy provozována prostřednictvím odpovědného zástupce. Při splnění určitých podmínek může
podnikatel – fyzická osoba ustanovit odpovědným zástupcem sám
sebe.
Podání žádosti o změnu rozsahu předmětu podnikání, která souvisí se změnou zákona, je osvobozeno od správního poplatku. Těm
podnikatelům v silniční dopravě, kteří o změnu ve stanovené lhůtě
obecní živnostenský úřad nepožádají, bude po 1. 6. 2013 snížen
rozsah dopravy pouze na provozování silniční motorové dopravy
malými vozidly.
Andrea Koláčková
obecní živnostenský úřad

Hospodaření v městských lesích v roce 2012
Technické služby města Vítkova, p.o., mají ve správě mimo jiné
i lesní majetek města, jehož celková rozloha činí 266 ha. Hospodaření na lesním hospodářském celku Lesy města Vítkova probíhá
v souladu s vypracovaným lesním hospodářským plánem pro dané
decennium a dalšími úkoly, které zadává vlastník lesa, tedy město Vítkov prostřednictvím rady a zastupitelstva města, v souladu
s nájemní smlouvou. Roční nájemné, které TS odvádí městu, činí
1.103.334 Kč bez DPH.
V loňském roce činily celkové náklady na hospodaření s lesním
majetkem 2.913 tis. Kč a celkové výnosy 3.750 tis. Kč. Zisk z tohoto hospodaření činil 837 tis. Kč. Na kladném hospodaření se
významně podílelo zejména velmi dobré zpeněžení prodávaného
dříví. Z plánovaného ročního etátu těžby, který byl stanoven na
2.500 m3, bylo vytěženo 2.370 m3. Zbytek těžby byl úmyslně zašetřen. Tržba za prodané dříví činila 3.641 tis. Kč. Od Moravskoslezského kraje byla získána dotace na výchovu lesních porostů
ve výši 92 tis. Kč. Městskou radou schválená aukce prodeje dříví
z mýtních porostů nastojato proběhla 24. 7. 2012 v Olomouci. Pomocí této aukce bylo prodáno 894 m3 dříví v celkové ceně 1.292
tis. Kč, což představuje průměrné zpeněžení ve výši 1.450 Kč za
m3. Zbytek roční těžby tvořila nahodilá kůrovcová a václavková těžba. Z celkové roční těžby 2.370 m3 činila úmyslná mýtní těžba 894
m3, nahodilá mýtní těžba 862 m3, těžba předmýtní úmyslná 280 m3
a předmýtní nahodilá 319 m3.
V souladu s lesním hospodářským plánem bylo provedeno 17,59

ha probírek porostů do 40 let a 9,53 ha prořezávek. Zalesněno bylo
1,13 ha holin. Z celkového počtu vysázených sazenic bylo 59%
sazenic melioračních a zpevňujících dřevin.
TS, jako správce městského lesa, na základě doporučení z provedeného auditu v r. 2011, ve spolupráci s firmou Foresta SG a Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy university Brno již druhým
rokem provádí monitorovací práce, které jsou nutné pro zpracování projektu na postupnou obnovu a revitalizaci lesního majetku
města postiženého syndromem umírání smrku ztepilého v oblasti
Vítkovska. V současné době probíhají měření meteorologických,
hydrologických a pedologických poměrů jednotlivých stanovišť.
V letošním roce je plánováno vytěžit z městského lesa 2.500 m3
dříví. Z toho 2.200 m3 mýtní těžby a 300 m3 předmýtní těžby. Dále
se plánuje zalesnit 2,05 ha holin, provést 9,5 ha prořezávek a na
minimální ploše 15 ha provést výchovné zásahy v porostech do
40 let. Proti okusu zvěří bude ošetřeno 130 tis. ks sazenic stromků. TS rovněž provedou plánovanou údržbu lesních cest, svážnic
a odvozních míst.
V rámci dotačního programu Rozvoje venkova ČR je v letošním
roce plánován nákup traktoru a pařezové frézy pro potřeby lesního
hospodářství a údržbu městské zeleně.
František Vrchovecký
ředitel TS

Příprava městského koupaliště na letošní sezónu
Technické služby Města Vítkova, p.o., provozují městské koupaliště jako svou hlavní činnost. V loňském roce bylo koupaliště otevřeno od 5. června do 5. září, tj. 78 dní a navštívilo jej v průběhu
měsíce června 1 355 osob, v červenci 3 282 osob a v srpnu 3 041
osob, což je celkem za sezónu 7 678 osob.
Stejně jako v minulých letech musíme i letos provést každoroční
údržbu, např. ochranný a těsnící nátěr stěn a dna bazénu, nátěr
kovových konstrukcí technologie filtrace vody, prověrku funkčnosti
chlorace vody včetně revize, údržbu celého areálu koupaliště včetně vymalování sociálního zařízení atd. Práce budou prováděny
většinou pracovníky TS, abychom šetřili náklady na provoz koupaliště, který je už i nyní drahý. Například celková spotřeba vody za
rok činí v průměru 4 100 m3 v hodnotě 145 tis. Kč a elektrické energie na provoz čerpadel filtrace vody se spotřebuje za cca 90 tis. Kč.
Plánujeme, že termín otevření koupaliště bude stejný jako v minulých letech, tedy začátkem měsíce června, včetně napuštění vody,
aby se mohla dostatečně prohřát. Samozřejmě musíme vzít v úva-

hu i místní klimatické podmínky, které jsou u městského koupaliště
nejdůležitější.
TS města Vítkova mají v plánu vybudování dětského koutku, který v areálu dlouhodobě chybí a který požadují zejména maminky
s dětmi. Nový nájemce kiosku přislíbil, že i v letošním roce bude
pro návštěvníky koupaliště možnost bohatého občerstvení.
TS města Vítkova a Středisko volného času připravují i letos v areálu koupaliště kulturně – zábavní akce pro širokou veřejnost, kterými jsou 29. června „Otevírání léta“, tedy na konci školního roku,
a po loňském úspěchu i „Vítkovskou lávku“, která se uskuteční 3.
srpna.
Otevírací doba městského koupaliště bude od 10.00 hod. do 19.00
hod. a vstupné bude stejné jako v loňském roce. Dospělí budou
platit 40 Kč na osobu, děti do 15 let, studenti a důchodci 20 Kč na
osobu.
František Vrchovecký
ředitel TS
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Společně k pracovnímu uplatnění
Jste osobou se zdravotním postižením? Jste z Moravskoslezského
kraje? Jste nezaměstnaní déle než 6 měsíců a chcete to změnit?
Zapojte se do projektu Společně k pracovnímu uplatnění!
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
realizuje od 1.6.2012 do 31.3.2014 projekt s názvem Společně k
pracovnímu uplatnění. Projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost
těchto osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským programem, který se zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního
dopisu, orientaci na portálech nabízejících práci, využívání všech
možností při hledání práce, nácvik pracovního pohovoru, apod.
Následně je možné na doporučení sociálního pracovníka účastnit
se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovně - bilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či Podpůrné a motivační aktivity.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením

OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ
KRONIKY MĚSTA VÍTKOVA
za rok 2012 k veřejnému nahlédnutí
Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že
v době od 2. do 31. května 2013 bude na Městském úřadě ve
Vítkově (oddělení kultury – paní Pavlína Bartošová) vyložena
k nahlédnutí kronika města Vítkova za rok 2012. V této době
mohou občané vznášet připomínky k zápisům.
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mohou využít rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity
Podpora uplatnění na trhu práce, kdy můžeme poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně
postiženou, které zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem
ČR. Veškeré aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt
je realizován na celém území Moravskoslezského kraje. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách organizace (www.
czp-msk.cz), či detašovaných pracovištích Centra pro zdravotně
postižené Moravskoslezského kraje o.s. v Opavě, Ostravě, Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Bruntále.
Za realizační tým projektu
Mgr. Eva Náhlíková
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail: czp.nahlikova@czp-msk.cz

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÝCH ŠKOL

(MŠ HUSOVA, MŠ OPAVSKÁ, MŠ KLOKOČOV, MŠ RADKOV,
MŠ ČERMNÁ)
na školní rok 2013/2014
PROBĚHNE
13. 5. 2013 v době od 9,00 – 15,00 hod. na jednotlivých
školách nebo přímo u ředitelky školy: Mgr. Miluše Špoková,
tel. 556 300 667

Dobrovolnické centrum ELIM OPAVA o. s.
Přijme dobrovolníky v městě Vítkově a okolí z řad nezaměstnaných, studentů, rodičů na mateřské dovolené, aktivních seniorů. Pro
nezaměstnané a studenty je to možnost získat potřebnou praxi. Dobrovolník pracuje zdarma ve svém volném čase. V městě Vítkov je
možné být dobrovolníkem v Našem domově, ve Středisku volného času, v podporovaném a chráněném bydlení Vítkov, v Budišově nad
Budišovkou v chráněném bydlení a v domově Letokruhy. Současným dobrovolníkům děkujeme za jejich úžasnou činnost a těšíme se
na nové. Můžete zavolat a domluvit si schůzku: Jarka Pirunčíková, koordinátorka dobrovolnického centra ELIM OPAVA o. s., tel. 775 938
563, nebo na mail: dobrovolnici@elimopava.cz, www.elimopava.cz
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Oznámení o budování sítě bodů v Klokočově
Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se v katastrálním území Klokočov u Vítkova přistoupilo k
revizi sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP)
a jeho případnému doplnění a zaměření identických bodů. Tyto
práce jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve výše uvedeném katastrálním území.
Součástí těchto prací bude vstupování a vjíždění na pozemky,
umisťování měřických značek (UH mezníky, trubky) na pozemky,
barevné označování vyhledávacích šipek (žlutou barvou) a malou
žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako
body PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací bude každý
vlastník na závěr prací uvědoměn písemně s grafickým znázorněním umístěné značky (až na závěr prací po vybudování a zaměření
nového bodu).
Toto oznámení považujeme za předběžné oznámení o zřízení značek bodů PBPP dle § 8 odst. 3 zákona č. 200/1994Sb o zeměměřictví, v platném znění. Písemné poučení vlastníka o povinnostech
a právech při zřizování měřických znaků dle citovaného zákona je
uvedeno v příloze tohoto dopisu.
Práce budou provádět pracovníci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, oddělení bodových polí. Kontakt na pracovníka
provádějící práce P. Novobilská E. je 737 400 547, na vedoucího
oddělení ing. Javorského 776 111 775.
Poučení vlastníka nemovitosti
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákonů
č. 120/2000 Sb. a č. 186/2001 Sb. stanoví:
§8
Zřizování značek bodů bodového pole
(1) Orgány státní správy a osoby, které jsou oprávněny vykonávat
zeměměřické činnosti, jsou oprávněny v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování, přemísťování, odstraňování a obnovování značek.
(2) Správcem značky je orgán zeměměřictví a katastru s výjimkou
značek zřízených na základě zeměměřických činností vykonávaných pro potřeby obrany státu, jejichž správcem je Ministerstvo
obrany nebo právnické osoby jím zřízené. Správce značky vykonává činnosti vyplývající z odstavce 1 a vede o značce dokumentaci.

(3) Osoba, která zřizuje značku, je před jejím zřízením povinna projednat její umístění s vlastníkem nemovitosti. Správce značky je
povinen vlastníka nemovitosti písemně poučit o omezeních, která
mu zřízením značky vznikají. Takové omezení výkonu vlastnických
nebo uživatelských práv musí být spojeno s poskytnutím přiměřené náhrady (§ 1 O odst. 3).
(4) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen strpět
umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo co by je mohlo
zničit.
(5) Jsou-li činnostmi podle odstavce 1 dotčeny jiné zákonem chráněné zájmy, postupuje se po předchozím projednání s orgány státní správy, kterým přísluší ochrana těchto zájmů.
§9
(1) Správce značky je povinen zajistit její údržbu, přemístění, odstranění a obnovu.
(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí chráněné území podle zvláštního zákona.10l
V chráněném území nesmí být prováděna činnost, jež by mohla
ohrozit značku nebo ztížit či znemožnit její využívání.
(3) Body podrobného polohového bodového pole a jejich značky
mohou zřizovat a v dohodě s jejich správcem a na jeho náklad udržovat, přemísťovat, odstraňovat a obnovovat i osoby oprávněné
vykonávat zeměměřické činnosti.
(4) Má-li být značka ze závažných důvodů přemístěna, odstraněna
nebo učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit jejich správci.
(5) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti je povinen oznámit správci značky poškození, ohrožení a zničení značky do 30
dnů ode dne zjištění této skutečnosti.
(6) Správce značky je povinen zpravidla do 60 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavce 4 rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky vlastníku a oprávněnému uživateli nemovitosti.
Poznámka: Katastr nemovitostí neeviduje nájemce (uživatele) nemovítostí. Je v zájmu vlastníka nemovitosti, aby jejího případného
uživatele s povinnostmi seznámil.

NÁKUPY NA SLEVOVÝCH PORTÁLECH

Snad každému se někdy stalo, že dostal dárek, který byl nevhodný nebo dokonce dostal jednu věc dvakrát. Jak s takovými věcmi naložit?
Pokud nechce obdarovaný běhat po obchodech a „škemrat“ o výměnu věci, může dárek jednoduše zpeněžit třeba v internetových aukcích. Na druhé straně jsou spotřebitelé, kteří nechtějí „vyhodit“ spoustu peněz např. za lyže pro dítě, ze kterých stejně za chvíli vyroste,
a tak hledají levnější variantu nákupu.
Právě dražba věcí je v Česku stále populárnější. Na slevových portálech lze tímto způsobem prodat nebo koupit opravdu cokoli - od knih
a učebnic, přes oblečení, spotřební zboží až po sběratelské předměty. Dražit zde lze i netradiční věci - například svatební obleček pro
psa.
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že je rozdíl, jestli přes slevový portál obchodují mezi sebou dvě fyzické osoby nebo fyzická a právnická
osoba. Pokud nakupují mezi sebou dvě fyzické osoby, řídí se tento vztah jen všeobecnými podmínkami občanského zákoníku, ujednání
spotřebitelských smluv se na tento kupní vztah nevztahují.
Nejčastější otázkou v poradnách bývá, podle čeho tyto bazary a obchody vybírat a na co si při nákupu dávat pozor.
SOS MaS doporučuje informovat se, např. dát na doporučení kamarádů, známých, kteří již mají s takovýmto nákupem zkušenosti, je také
dobré podívat se na recenze na internetu.
Před nákupem si zkontrolovat a přečíst jaké jsou reklamační podmínky – zda prodejci reklamaci vyřizují sami nebo je třeba zboží někam
zasílat, porovnat si cenu, nízké ceny oproti ostatním nabídkám jsou podezřelé, zajímat se, jak dlouho firma funguje, zda má kamenný
obchod atd.
Dále doporučujeme nakupovat na serverech, které mají ve smluvních podmínkách pojištění nákupu nebo pomáhají řešit nesrovnalosti.
Je ovšem třeba upozornit, že v tomto případě většinou provozovatelé serveru požadují záznam z policie – podezření na podvod - spotřebitel musí zároveň uplatnit náhradu škody v přípravném řízení, později by to šlo náhradu škody uplatnit jen v občansko právním řízení.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska,Tel/fax.596 111 252, mobil 608 722 582, ostrava@sos-msk.cz
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Gymnázium Vítkov
mladých biologů v Železných horách.
Moc děkuji všem vyučujícím a blízkým, kteří mi pomohli s přípravou, a
doufám, že budu mít příští rok opět
možnost zúčastnit se této poutavé a
zajímavě soutěže.“
A třetím úspěchem je výborné 3. místo Mirka Macáše ve finále mezinárodní pěvecké soutěže Talent Havířov
2013.
Oběma studentům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme
jim další úspěšná vystoupení.
Srdíčkový den
Již řadu let studenti našeho gymnázia pomáhají organizovat celostátní
veřejné sbírky pro různé nadace a
občanská sdružení.
27. března se naši žáci zúčastnili Srdíčkového dne pro občanské sdružení Život dětem, kde prodávali drobné předměty našim spoluobčanům
nejen ve Vítkově, ale i v Odrách a v
Budišově nad Budišovkou. Výtěžek z
této akce je určen na pomoc těžce handicapovaným
dětem, které jsou odkázány na stabilní péči svých
rodičů, a to k usnadnění nezbytné celodenní péče,
kterou si zdravotní stav dětí vyžaduje.
Domníváme se, že tyto aktivity také napomáhají
studentům orientovat se v mezilidských vztazích,
v umění jednat s lidmi, ale hlavně jim přinášejí dobrý
pocit z toho, že je někdo potřebuje a že bez jejich
pomoci by to bylo mnohem těžší.
Touto cestou bychom chtěli rovněž poděkovat všem
občanům, kteří si u našich studentů zakoupili tyto
drobné předměty a společně s námi pomohou realizovat řadu originálních a potřebných projektů.
Jana Repková
Velký úspěch studentů gymnázia

Blahopřejeme
Není pro učitele většího potěšení z práce, než úspěšní žáci... Nejdříve přivezl 3. místo z krajského kola Puškinova památníku, tedy
tradiční soutěže v uměleckém přednesu a zpěvu v ruském jazyce,
Miroslav Macáš a pár dnů nato jeho spolužák David Machač (na
fotografii) vybojoval v nesmírně tvrdé konkurenci téměř čtyřiceti
většinou starších studentů 2. místo v biologické olympiádě.
Ale dejme slovo samotnému Davidovi: „12. dubna jsem se již po
čtvrté zúčastnil krajského kola biologické olympiády. Soutěž se
skládala z celkem šesti úkolů - tří částí praktických, teorie a poznávání přírodnin, zaměřených na téma láska, sex a něžnosti v říši
živočichů a rostlin. Moje první účast v této kategorii se dost odlišovala od ročníků předešlých, a to hlavně množstvím úkolů a náročností otázek. Při konečném vyhlášení výsledků mě velmi potěšilo
nečekané druhé místo, společně s pozváním na letní soustředění

Lucie Marethová z tercie se zúčastnila mezinárodní
soutěže v malování na počítači nazvané Pod modrou
oblohou. Byl to již 8. ročník a letošní téma znělo Můj
sen. Do soutěže se přihlásilo 191 škol z České republiky, Slovenska a Polska s více než 2 000 výtvarnými pracemi. Lucie obsadila 3. místo, a tak 3. května slavnostně převzala svou cenu ve dvoraně Muzea v Moravské
Třebové z rukou europoslance Vladimíra Remka a pod dohledem
České televize. Gratulujeme!
Studenti Anna Jakubíková, Petra Švecová (obě kvarta) a Vít Mužík
(kvinta) se jako tým zúčastnili soutěže Prezentiáda aneb Nekoktej a vyhraj. Nejprve vypracovali prezentaci na téma Ideální učitel.
Práce zaujala, takže byli pozváni do krajského kola v Ostravě. Tam
probíhaly obhajoby prací před odbornou porotou, kde se hodnotil
hlavně verbální i neverbální projev, spolupráce členů týmu a v neposlední řadě i pohotovost při závěrečných dotazech. Naši studenti
s přehledem vyhráli v konkurenci 10 týmů z celého Moravskoslezského kraje a postoupili do celostátního finále, kde už se utkají ty
nejlepší týmy z celé republiky. Budeme držet palce, ať i zde předvedou to nejlepší, co umí.
Jindra Balarinová
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Zprávy ze ZŠ v Komenského ulici
Den Země

Každoročně si na tento den připravujeme různé zajímavé environmentální aktivity. Děti 1. stupně se zapojily do literárních
a výtvarných soutěží Voda pro život a Panasonic, do které odeslali
Ekologické obrázkové deníky. Obě soutěže zaštiťují Ministerstvo
zemědělství ČR a Sdružení Tereza v Praze. Žáci také připravili
materiály do fotografické soutěže Na stejné vlně, kterou vyhlašuje
rovněž Ministerstvo zemědělství ČR.
Žáci dále pracovali na celoročním projektu Les ve škole – škola
v lese. Věříme, že se nám v letošním roce podaří obdržet titul Lesní
třída, který v rámci tohoto projektu Sdružení Tereza vyhlašuje. Některé třídy si na Den Země prošly Naučnou stezku okolím Vítkova
a Naučnou stezku Moravice.
Pro projekt RECYKLOHRANÍ jsme vyrobili ekologickou vlajku
s jarními motivy, na kterou jsme použili staré součástky z elektropřístrojů, PET víčka, PET láhve, prostě vše, co sbíráme a posíláme
k recyklaci.
Starší žáci se zúčastnili exkurzí do těchto podniků: Melecký, Profily, ZOD Větřkovice, Lanex a Mateuciuc Odry. Také pracovali na
celoškolním projektu EVVO Energie pro život, který jsme vyhlásili
k roku udržitelného rozvoje. Zahájili jsme přípravné práce k vybudování pocitového chodníku na školní zahradě a malého školního
arboreta.

Úspěchy žáků naší školy

Velkého úspěchu dosáhli chlapci 9. ročníku, kteří v krajském kole
projektu „ Technika nás baví“ obsadili 7. místo. Jejich soutěžní tým
vyrobil dřevěný model osobního a nákladního auta. Nejvíce nápadů měli a nejzručnější byli Daniel Helísek a Stanislav Brožek z 9.A.
Všechny modely aut jsou vystaveny v obchodním centru Forum
Nová Karolína v Ostravě.
V rámci tohoto projektu se 50 žáků naší školy zúčastní v září 2013
třídenního workshopu v Karlově-Malé Morávce. Žáci otestují své
technické schopnosti, budou stavět dřevěné sruby ze stavebnic,
řešit různé hlavolamy, pracovat s digitálními měřidly. Hlavním cílem této akce je zvýšit zájem žáků druhého stupně základních škol
o studium technických oborů na středních školách.
Olympiáda mladých chovatelů
V okresním kole Olympiády mladých chovatelů výborně uspěli Michaela Baroňová ze 7. ročníku s prací Můj křeček Engy a Daniel
Helísek z 9. ročníku s prací Liška obecná. Oba se umístili ve své
kategorii na prvním místě a tím si zajistili reprezentaci školy v celostátním kole, které se bude konat 21. - 25. srpna 2013 v Praze.

TJ VÍTKOV – ODDÍL KOPANÉ
Rozpis mistrovských zápasů mužů a dorostu na květen
5.5.2013

Ne

4.5.2013 So
5.5.2013 Ne

10:00 TJ Sokol Zlatníky

A

venku

* 8:30

16:30 Slavkov „B“

B

venku

* 15:00

SD

venku

* 7:00

9:00 SK Brušperk
11:15

MD

8.5.2013 St

16:30 TJ Sokol Chomýž

A

venku

* 14:30

8.5.2013 St

10:00 Dolní Životice

B

venku

* 8:45

8.5.2013 St

13:00 TJ Jiskra Rýmařov

SD

doma

15:15

MD

11.5.2013 So

16:30 TJ Slezan Jindřichov

A

12.5.2013 Ne

15:00 Březová

B

doma

12.5.2013 Ne

10:00 FC Bílovec

SD

doma

12:15

MD

15.5.2013 St

17:30 FK Avizo M.Albrechtice

A

doma

18.5.2013 So

17:00 TJ Sokol Krásné Loučky

A

venku

* 15:00

18.5.2013 So

17:00 Nové Sedlice

B

venku

* 15:30

18.5.2013 So

10:15 FC Ostrava – Jih

MD

venku

* 8:30

12:30

SD

22.5.2013 St

17:30 Holasovice

B

25.5.2013 So

17:00 SK Viktorie Chlebičov

A

venku

* 15:15

25.5.2013 So

17:00 Brumovice

B

venku

* 15:30

SD

venku

* 6:45

25.5.2013 So

9:00 FK Slávia Orlová

doma

MD

1.6.2013 So

17:00 FK Kylešovice

A

2.6.2013 Ne

15:00 Skřipov

B

doma

2.6.2013 Ne

10:00 TJ Sokol Skotnice

SD

doma

12:15

MD

doma

A-muži A, B-muži B, SD-starší dorost a MD-mladší dorost, * - odjezd

Těsně před velikonočními svátky uspořádal TJ
Sokol Klokočov ve spolupráci s SVČ, p.o. velikonoční odpoledne pro malé i velké občany. Děti,
maminky, tatínkové i prarodiče se s nadšením
zapojili do malování vajíček a broušení převážně
pštrosích vajec, pečení velikonočních perníčků
a pletení pomlázek. Na stolech a dveřích se
mohla objevit krásná velikonoční výzdoba, kterou si děti i dospělí v sokolovně sami vytvořili.
Poděkování patří všem místním nadšencům,
kteří příjemné odpoledne uspořádali, zajistili výrobní materiál a věnovali se dětem, ale také paní
Jančálkové z Vítkova, která s trpělivostí učila
malé i velké krásnému zdobení vajec.
Šárka Petrtýlová

doma

11:15

Velikonoce
v Klokočově

Z tvorby našich čtenářů:
CHVÁLÍM
Chválím paprsek, který vychází
pomáhá mi srdce rozveselit v nesnázi
chválím jeho ostrost, jas
probouzí radost, která spí si v nás
Chválím i sebe, že se umím smát
i větřík, který začal silněji si vát
pochválím druhé, stisknu pevně dlaně
pochválím své ruce, poděkuji za ně
Pochválím své nohy, na kterých mohu stát
pochválím tmavou noc, kdy mohu v klidu spát
chválím den, i ranní svítaní
chválím ptáčky, jejich štěbetání
Anna Dudová

Školst ví
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Informace ze ZŠ v Opavské ulici
Soutěž Daniel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje literární, výtvarnou a fotografickou soutěž Daniel. Tato
soutěž je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ
a žákům středních škol. Uzávěrka soutěže je symbolicky stanovena na konec ledna – Den obětí holocaustu a vyhodnocení
celostátní soutěže probíhá na jaře. Naši
školu v letošním ročníku reprezentovala
v I. kategorii Adéla Pluhaříková s autorskou
povídkou Romské prokletí o osudu adoptované romské dívky. Porota letos ocenila
v této kategorii 3 práce na prvním až třetím
místě a udělila 6 čestných uznání. Jedno z
čestných uznání putuje také k nám do Vítkova; práce Adély Pluhaříkové byla mezi
oceněnými. Srdečně blahopřejeme!

KAMENICTVÍ
Zdeněk Snášel
Dělnická 751, Vítkov (nad kinem)

Nabízí:
- výrobu a montáž pomníků z leštěné žuly i jiných
materiálů,
- zhotovení a renovace nápisů,
- dodání porcelánových fotografií na náhrobní desky,
- zhotovení tvaru pomníku dle vašeho návrhu (přání),
- velký výběr pomníků z našich katalogů,
- prodej doplňků na hrob - lampy, vázy, mísy, kříže atd.,
- výroba schodů, parapetů, krbů, kuchyňských desek
z terasa nebo žuly,
- výroba pomníků pro zvířata,
- žulové desky na opékání,
- poskytujeme kompletní službu … pomník na klíč …
(bez starostí).
Zákazník u nás dostane naprosto přesné informace co
a jak bude vypadat a hlavně kolik to bude stát, ceny
pomníků nemáme předběžné, ale smluvní, a proto se
nestane, že by zákazník zaplatil víc, než je domluveno.
Jen naše kamenictví dává k zákonné záruce 2 let, dalších
5 let záruky na provedené práce
Příjem zakázek:
pondělí, středa, pátek
úterý, čtvrtek

7.30 hod. - 15.30 hod.
7.30 hod. - 17.00 hod.

tel: 556 315 126, fax: 556 301 800
mobil: 721 048 113

E-mail: kamenvitkov@seznam.cz
www.kamenvitkov.cz

Filmová akademie
Téma naší akademie evokoval nápis na oponě: „Kamera, klapka, jedeme!“ Jednotlivá vystoupení byla převážně inspirována
filmovými melodiemi.Vystoupení střídalo vystoupení.
Veliký aplaus zaslouženě vyvolaly „dojičky z Hoštic“, které podle komické trilogie Slunce, seno….. předvedly zemědělské
práce i venkovskou zábavu.

STOLAŘSTVÍ MELČ
PAVEL LAZECKÝ
Zakázková výroba
- kuchyňských linek,
- vestavěných skříní,
- obývacích, dětských pokojů atd.,
- kancelářského nábytku.
Tel: 604 434 625, 734 459 987
Email: studiolazecky@seznam.cz
Adresa: Melč 55, 74784
www.studiolazecky.cz
3D návrhy zdarma
Solidní ceny a výborná kvalita

Inzerce

STRANA 10
Základní umělecká škola ve Vítkově
a Asociace rodičů při ZUŠ

Město Vítkov a Městská knihovna ve Vítkově
vás zvou
na autorské čtení s besedou

pořádají

MEZINÁRODNÍ KONCERT
UČITELŮ
K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ŠKOLY
Účinkují učitelé ze ZUŠ Háj ve Slezsku, Hlučín,
Hradec nad Moravicí, Kravaře, Opava, Vítkov
a hosté z partnerských zahraničních škol
z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska
Koncert se koná v pátek 10. května 2013
v 17 hodin
v koncertním sále školy
Současně bude zahájena výstava výtvarných
prací učitelů ZUŠ opavského okresu

KVĚTEN 2013

CHANTAL
POULLAIN
Dne: 16. 5. 2013
Kdy: 14.30 hod.
Kde: Multifunkční sál
Městské knihovny ve
Vítkově
Vstupné: 50 Kč
Vstupenky je možno
rezervovat v Městské
knihovně ve Vítkově,
tel.: 556 300 190,
email:
knihovna@vitkov.eu
V případě velkého
zájmu se akce
přesune do
výstavní síně
kulturního domu.

8$$

Odry

$Ì8$–1$," – ,;"

YPSILON PLUS s.r.o.
NOVÉ MĚSTO 252/2  742 35 ODRY
mobil: + 420 777 222 855
e-mail: malenak@ypsilonplus.cz

Otevírací doba:

pondělí – čtvrtek: 7.00 – 16.00 hod.
pátek: 7.00 – 15.00 hod.

Široký výběr výrobků v nadstandardní kvalitě
 Možnost plnohodnotného vyzkoušení výrobků
 Individuální atypická řešení na míru

Vybavení
koupelen



Termosystem



Komplexní systém pro rozvody podlahového vytápění,
ústředního vytápění a sanitární instalace

Dále nabízíme kompletní sortiment v oblasti voda, topení, plyn

www.ypsilonplus.cz

YPSILONKA_190_128.indd 1

15.4.2013 12:55:40
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Základní škola na náměstí Jana Zajíce
Den Země
19. dubna na Den Země se naši žáci se svými vyučujícími
vydali do různých koutů našeho města. Smyslem těchto misí
v terénu bylo alespoň částečně, podle svých sil a schopností,
přispět ke zlepšení životního prostředí v místě, kde žijeme.
Nejmenší děti došly „zvířátkovým pochodem“ přes park do
Střediska volného času, kde měly za úkol vysbírat větve napadané během zimy. A že jich byla pořádná hromada. Mrňata
se s tímto úkolem statečně poprala a odměnou jim byl táborák
a opékané buřty. Protože však počasí přece jen zahrozilo deštěm, došlo i na pohádku v teple a v suchu. Věříme, že vzájemná spolupráce se Střediskem volného času bude pokračovat
i v jiných aktivitách.
Zdatnější tým starších žáků vyrazil vybaven příslušným nářadím k potoku Čermná. Na trase od mostu k Lidlu zůstaly po
těžbě hromady nepořádku, který byl dříve ukrytý mezi stromy.
Ale teď už na něj bylo moc hezky vidět. Děti zaplnily přistavený kontejner neuvěřitelnou směsí věcí, které pravděpodobně
někomu doma překážely. PET láhve skončily v kontejneru na plasty a zbytek tam, kam patří – na skládce.
Nejstarší žáci dostali nejtěžší úkol – uklidit ve „školním lese“, kde trávíme mnoho času při realizaci projektu „Lesní škola“. Ovšem nedávno roztátý sníh udělal z přístupové cesty močál, a tak se po několika marných pokusech o přechod museli vracet. Aby však alespoň
částečně splnili zadaný úkol, uklidili u čističky na Oderské ulici, kde sesbírali dva velké pytle odpadu.
Konec dobrý, všechno dobré, přes vyhrůžky meteorologů spadla voda z oblohy až po skončení naší mise. Všichni odvedli kus dobré
práce a mohou být spokojeni.

Ze života Střední školy ve Vítkově - Podhradí
Spolupráce s AMK Vítkov
– Slezský veterán klub

Slavnostní tabule žáků II. ročníku oboru
kuchař - číšník

Motocykl Jawa 350 – pérák je stroj, nad kterým radostí zaplesá
každý milovník motorismu. A právě s touto motorkou se mohli seznámit žáci učebního oboru automechanik ve školním autoservisu na Podhradí. Člen AMK Vítkov a současně majitel nově
renovovaného motocyklu, který byl vyroben ve sportovní verzi,
požádal o přeměření výkonu motoru na speciálním zařízení, které patří do standardního vybavení servisu. Dokonalý stav motoru
a ladné tvary stroje vzbudily veliký zájem u budoucích mechaniků,
kteří vyšperkovaného veterána obdivovali a současně porovnávali
s moderními stroji. A většina z nich by chtěla takový klenot mezi
motorkami i vlastnit!

Během měsíce dubna se ve školní jídelně konala přehlídka slavnostních tabulí, které vytvářeli žáci II. ročníku oboru kuchař - číšník. Každý týden si strávníci mohli prohlédnout nové stoly, na kterých byly založeny slavnostní tabule na různá témata, např. Moře,
Valentýnská tabule, Život je hra, Noc splněných přání, Hudební
večer...
Vytvořená tabule je součástí hodnocení žáků v předmětu odborný
výcvik u oboru kuchař - číšník a cílem bylo zkvalitnění přípravy na
závěrečné zkoušky, jež probíhají ve třetím ročníku. Mezi kritéria
hodnocení patřila například celková estetická úprava, nápaditost
i kvalita provedení a originalita. U takové prostřené tabule všem
stolujícím více chutná a těm, kteří jednotlivé stoly obdivovali, mohla
sloužit k domácí inspiraci.

KOUPÍM LES ČI ORNOU PŮDU, NAD 1 ha.
PLATBA V HOTOVOSTI. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ.
TEL: 732 210 288
PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY
PLOCHÝCH STŘECH, VČETNĚ UMYTÍ WAP,
HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚRY, ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE.
TEL: 731 916 662
PRODÁM RD VE VÍTKOVĚ, PO
REKONSTRUKCI, SE ZAHRADOU, VOLNÝ
IHNED.
TEL: 737 953 295.
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N ab íd ka kult urních akcí

KVĚTEN 2013

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 5.
14.30 hod.

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

4. 5.

VYCHÁZKA PRO DĚTI JARNÍ PŘÍRODOU
PO NAUČNÉ STEZCE NÝTEK
Sraz v 10.00 hod. u ZŠ v Opavské ulici
Akce SVČ Vítkov

6. 5.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
Využijte příležitost zajezdit si na autodráze,
která je svou velikostí jediná v našem kraji.
SVČ Vítkov

7. 5 .
16.00 hod.

AKADEMIE MATEŘSKÝCH ŠKOLEK KE DNI
MATEK
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům Vítkov

10 - 11. 5.

ÚČAST NA SERIÁLU HONDA CUP VE VÍDNI
Účast automodelářů na seriálu Honda cup.
Akce SVČ Vítkov

11. 5.
16.30 hod.

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ CHÓRU IM. A. MICKIEWICZE
Rybnik Polsko - spoluúčinkuje SPS Komenský

15. 5.

NÁVŠTĚVA TUNNELU
Seznámení dětí ze ŠK místních základních
škol s nízkoprahovým zařízením pro děti a
mládež Tunnel. Beseda o zařízení a zábavný
program se soutěžemi. Akce SVČ Vítkov

16. 5.
14.30 hod.

CHANTAL POULLAIN
Autorské čtení s besedou
Vstupné 50 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

18. 5.
15.00 hod.

DĚTSKÉ ZÁBAVNÉ KREATIVNÍ
ODPOLEDNE
Hry a soutěže pro děti, jízda na jezdících
koních - 20 Kč; malování na obličej,
modelování z hlíny, malování na kamínky,
drátkování ...
Zahrada SVČ Vítkov

20. 5.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
Využijte příležitost zajezdit si na autodráze,
která je svou velikostí jediná v našem kraji.
Akce SVČ Vítkov

21. 5.
16.30 hod.

CANYONING
Přednáška Martiny Kosternové a Oldy
Sladkovského. Vstupné 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
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22. 5.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

23. 5.

ŠIKULOVÉ
III. ročník zábavné soutěže pro týmy 4. – 5.
ročníku ZŠ Vítkova, Budišova a Větřkovic.
Vítězný tým zveřejníme v červnovém
zpravodaji. Akce SVČ Vítkov

24. 5.
19.30 hod.

NOC KOSTELŮ
SPS Komenský Vítkov - koncert v Kamence

24. – 25. 5.
18.00 hod.

PYŽAMOVÁ PÁRTY NA SVČ VÍTKOV
Přihlásit se můžete do 21. 5. v SVČ
nebo na email: svc.fridlova@seznam.cz

24. – 26. 5.
9.00 hod.

MISTROVSTVÍ ČR ŽÁKŮ V KLOKOČOVĚ
SVČ Vítkov a automodeláři pořádají MČR.
Přijďte se podívat v sobotu na soutěžící a
podpořit naše závodníky.
Turistická základna v Klokočově

25. 5.
15.00 hod.

ZÁBAVNÉ KYNOLOGICKÉ ODPOLEDNE PEJSKIÁDA
Akce ve spolupráci se ZKO Vítkov. Na akci
budou vystaveny obrázky z výtvarné soutěže:
„Pejsek – můj dobrý kamarád“.
Zahrada SVČ Vítkov

25. 5.
15.15 hod.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
Mši svatou budou doprovázet myslivečtí
trubači Rabštejn z jesenických hor.
Kaple Svatého Josefa v Prostředním Dvoře

28. 5.
16.30 hod.

OKRASNÉ STROMY A KEŘE V ZAHRADÁCH
Přednáška Dáši Remešové
Vstupné 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

31. 5.
18.00 hod.

SLAVNOSTNÍ KONCERT SPS KOMENSKÝ
Evangelický kostel Vítkov

2. 6.
15.00 hod.

DEN DĚTÍ
Oslavte s dětmi jejich svátek! Na zahradě
Střediska volného času Vítkov. Vstupné pro
dospělé 20 Kč. Děti zdarma poukaz na dvě
atrakce, ostatní placeno. Pořádá: SVČ Vítkov
za finanční podpory Města Vítkova
Více informací na www.svc-vitkov.cz

8. 6.

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

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 21.
21. k
kv
v ě t na 2013 v 9: 00 ho d in

