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Na začátku roku si většina z nás dává různá předsevzetí. Také si
vzájemně přejeme hodně štěstí a zdraví do nového roku. Ale je to
ale také čas, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a hodnotíme,
jaký vlastně byl. Také já bych rád připomněl některé významné
aktivity, které proběhly v našem městě. Svůj pohled sice zúžím
na investiční akce, ovšem za zmínku by stála i řada kulturních,
společenských a sportovních událostí, například úspěchy našich
fotbalistů či mažoretek.
Chtěl bych se přednostně věnovat akcím v kompetenci města,
na něž získáváme finanční prostředky, které posléze investujeme
zejména do našeho majetku.
V roce 2013 jsme byli obzvláště úspěšní v operačním programu
Životní prostředí. Z těchto prostředků jsme vystavěli kompostárnu
v areálu skládky v Nových Těchanovicích, zateplili fasádu včetně
výměny oken v mateřské škole v Klokočově a objekt SVČ
v Bezručově ulici. Rovněž vybudujeme sběrný dvůr v Dělnické
ulici. Máme taky potvrzenu dotaci na zateplení a výměnu kotle
v turistické ubytovně v Klokočově. Smlouva s dodavatelem je již
podepsána, ale stavba se bude realizovat až v tomto roce. Celkem
se jedná o přibližně 16 mil. Kč, které jsme na výše uvedené
akce získali. Také Technické služby města Vítkova získaly ze
stejného titulu částku kolem 8 mil. Kč na pořízení technologie na
kompostárnu, na svozový vůz na separovaný odpad a nádoby na
svoz biologicky rozložitelného odpadu.
Získané prostředky nám pomohou nejen uspořit provozní náklady,

PODĚKOVÁNÍ
KRONIKÁŘCE MĚSTA
Prosincové zasedání zastupitelstva města se
neslo ve slavnostním duchu nejen tím, že bylo
v loňském roce poslední, ale že zde proběhla malá
slavnostní událost.
Starosta města Ing. Pavel Smolka poděkoval paní
PaedDr. Stanislavě Sukové za vedení a psaní
kronik po dobu posledních třinácti let. Vzpomenul
její celoživotní zásluhy pro město v nejrůznějších
oblastech, kdy pracovala jako učitelka, ředitelka školy,
ale posléze i jako starostka města. Popřál paní Sukové
mnoho zdraví a radostných chvil i do dalších let
a vyslovil přání, že se i nadále bude podílet na
veřejném životě. Zastupitelé i ostatní přítomní občané
vyjádřili své poděkování potleskem a pan starosta
předáním květin.

ale také zlepší systém nakládání se separovaným odpadem.
Budeme moci tak nabídnout našim občanům lepší služby.
V závěru roku jsme podali další dvě žádosti do stejného dotačního
titulu. Jedná se o zateplení budovy autobusového nádraží
a kulturního domu, kde bychom chtěli vyměnit také zdroj tepla.
Doufáme, že budeme stejně úspěšní jako u předešlých žádostí.
Ještě bych rád vyjmenoval další akce - dobudovali jsme oplocení
SVČ v Bezručově ulici, opravili jsme kapli v Zálužné, provedli
úpravy hasičské zbrojnice, vybudovali stezku Dědictví břidlice
a rekonstruovali elektroinstalaci ve školní kuchyni. V neposlední
řadě bych zmínil náklady ve výši téměř 1,5 mil. Kč související
se sloučením tří škol do jednoho subjektu, přičemž největší část
výdajů byla použita na úpravu a rekonstrukci objektu gymnázia,
kterou jsme převzali od Moravskoslezského kraje. Budova dnes
slouží žákům prvního stupně.
Jak jsem zmínil v úvodu, v těchto dnech se díváme s určitým
očekáváním do budoucna. Také my, zastupitelé, jsme tak učinili
na našem listopadovém zasedání, kdy jsme schválili rozpočet
na rok 2014 a tím dali jasný rámec, co očekáváme a na co jsme
připraveni.
Jménem vedení města a všech zaměstnanců bych vám chtěl
popřát hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů v roce 2014.
Pavel Smolka
starosta města
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Krátce z radnice
26. listopadu městská rada stanovila celkový počet zaměstnanců
Městského úřadu ve Vítkově. Od 1.12. má městský úřad 72
pracovníků a 7 strážníků městské policie. Schválila poskytnutí
prostor městského úřadu k jednorázovým setkáním občanů se
senátorem MUDr. Mgr. Vladimírem Plačkem, která by měla
probíhat jednou za čtvrt roku. První setkání se uskutečnilo 9.
prosince. I když byla přítomnost pana senátora oznámena
v hlášení městského rozhlasu a na facebooku, naši občané této
příležitosti nevyužili. Rada rozhodla o přijetí účelové neinvestiční
dotace 70 tis. Kč od Moravskoslezského kraje na zabezpečení
akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů města. Vzala na
vědomí dohodu o poskytování sociálních služeb Charitou Odry
a doporučila zastupitelstvu města schválit dotaci na provozování
sociálních služeb pro rok 2014 v částce 552 tis. Kč. Charita Odry
poskytuje na základě dohody pečovatelskou službu starším
občanům města a těžce zdravotně postiženým, kteří nejsou
schopni sami si zabezpečit nezbytné práce v domácnosti a další
životní potřeby, např. dovoz obědů a podobně. V roce 2012 měla
v našem městě a okolí 83 klientů a poskytla 13 350 úkonů. Rada
schválila zásady pro stanovení tarifního platu, výši příplatku za
vedení a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících
činnost škol a školských zařízení zřizovaných Městem Vítkov,
s účinností od 1. 1. 2014. Schválila ceník služeb v informačním
centru Vítkov a sazebník úhrad za poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., platné od 1. 1. 2014. Schválila smlouvu
na pořádání divadelního představení komedie Kšanda, které se
uskuteční 23. března. Účinkují známí herci, jejichž jména slibují
dobrou zábavu. Vzala na vědomí návrh na nákup nových židlí
a stolů pro kulturní dům. Rada podpořila záměr Střední školy
Vítkov-Podhradí rozšířit výuku od 1.9.2014 o dva nové obory, a to
Pečovatelské služby a Opravářské práce. Výuka by měla probíhat
již v budově bývalé základní školy v Opavské ulici, kterou si střední
škola převezme začátkem ledna. Na schůzi městské rady 17.
prosince byl schválen plán práce rady od 1.1.2014 a Organizační
řád MěÚ Vítkov, platný také od 1. ledna. Vyhlásila záměr na
pronájem kanceláře pro Venkovský mikroregion Moravice, kterého
jsme členy. Schválila vyplacení finančních darů za pomoc při
organizaci občanských a společenských akcí a slavností. Vzala
na vědomí zprávu o komunitním plánování sociálních služeb.
V souvislosti s platností nového občanského zákoníku bylo

s platností od 1.1.2014 schváleno znění nájemní smlouvy
a smlouvy o poskytnutí jistoty (kauce) na byty v majetku města. Byl
schválen bytový pořadník na 1. pololetí 2014 a výběr nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku „Turistická základna Klokočov“. Tato
zakázka doplňuje celkovou rekonstrukci o rekonstrukci sociálního
zařízení, osvětlení, instalaci požárních hlásičů, výměnu radiátorů,
termohlavic a vymalování. Schválila platový výměr ředitelce SVČ
a mimořádné odměny ředitelkám škol a školských zařízení.
Schválila zařazení města do územní působnosti MAS Opavsko.
Toto umožní našemu městu, příspěvkovým organizacím zřízeným
městem, ale také našim podnikatelům žádat o dotace ze
strategického plánu LEADER. Bližší informace jsou k dispozici na
www.masopavsko.cz. V souvislosti se zrušením Nadačního fondu
Ceny Jana Zajíce, jehož činnost přešla na město, schválila rada
Pravidla pro udělování Ceny Jana Zajíce za rok 2013.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 18. prosince vzalo na
vědomí zprávu o jednání rady města, schválilo zprávy o plnění
usnesení zastupitelstva města a plán práce zastupitelstva města
na rok 2014. Schválilo podobu uvítacích tabulí určených k instalaci
na příjezdových komunikacích do města. Tabule prezentují naše
partnerská města Vrbové a Kalety. Vzalo na vědomí kontrolní
zprávu o zajištění dotačních titulů a o regionálním rozvoji města,
investičních akcích a údržbě realizované odborem služeb v roce
2013. Vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se
stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území města v roce 2014. Přestože náklady na odvoz a likvidaci
odpadů každoročně rostou, zůstala výše poplatku na jednoho
občana nebo nemovitost sloužící k rekreaci stejná jako v letošním
roce. Poplatek činí 540 Kč na občana a rok. Byla schválena
rozpočtová opatření, která řešila přesuny financí v rámci rozpočtu.
Dále schválilo vyhodnocení akčního plánu města Vítkova za rok
2013 a vzalo na vědomí zprávu o činnosti mikroregionu Moravice,
jehož jsme členy. Závěrem byly schváleny plány práce kontrolního
a finančního výboru na rok 2014.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie v listopadu 2013
1. listopadu kolem desáté hodiny ranní přijali strážníci MP Vítkov
oznámení o pohybu tří osob u jednoho z neobývaných domů
v Budišovské ulici ve Vítkově, kde se pokoušely zcizit část kovového
oplocení. Na místě přistihla hlídka MP Vítkov tři občany Vítkova
ve věku 22 – 50 let, z nichž jeden právě vyvracel kovovou část
oplocení, kterou muži následně chtěli odvézt do sběrny druhotných
surovin. Strážníci jim v jejich počínání zabránili a obvinili je
z přestupku proti majetku. U správního orgánu, kam byla událost
postoupena, jim hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč.
Během dvou minut dorazila hlídka MP Vítkov na místo, kde 6.
listopadu, krátce před osmou hodinou večerní, dvě neznámé
osoby popsaly sprejem část oplocení kolem jednoho z pozemků
mezi ulicemi Dělnická a Komenského ve Vítkově. I přes rychlý
příjezd se strážníkům nepodařilo osoby odpovídající popisu
v okolí poškození cizí věci nalézt a ztotožnit. Událost byla po
zdokumentování postoupena obvodnímu oddělení Policie ČR ve
Vítkově pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci
postříkáním barvou.
K vystřízlivění na PZS Opava byla 18. listopadu dodána 47letá žena
z Vítkova, která se dopustila narušení veřejného pořádku v jedné

z ubytoven ve Vítkově. Strážníci byli na místo přivoláni krátce po
osmé hodině večerní z důvodu nepřístojného a agresivního chování
ženy, které bylo naměřeno 3,101 promile alkoholu v dechu. Žena je
podezřelá ze spáchání přestupku vzbuzení veřejného pohoršení,
za což jí u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 5.000 Kč.
Dva muži z Vítkova ve věku 22 let jsou podezřelí ze spáchání
přestupku proti majetku. 27. listopadu kolem půl druhé odpoledne
byli přistiženi při pokusu o odcizení kovových částí oplocení jednoho
z opuštěných objektů v blízkosti vlakového nádraží ve Vítkově. Ze
svého počínání se budou zodpovídat u správního orgánu, kam
byla věc po zadokumentování ze strany MP Vítkov postoupena.
V případě, že budou uznáni vinnými, hrozí oběma mužům pokuta
až do výše 15.000 Kč.
29. listopadu krátce po desáté hodině ranní byli strážníci přivoláni
do jednoho z opuštěných objektů v blízkosti vlakového nádraží ve
Vítkově, kde mělo docházet ke krádeži dřeva. Strážníci na místě
zjistili 36letého muže z Vítkova, který se zde pokusil zcizit dřevo.
Z místa byl vykázán a obviněn z přestupku proti majetku. Za
neoprávněný vstup na cizí pozemek mu u správního orgánu hrozí
pokuta až do výše 15.000 Kč.
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Komunitní plánování sociálních služeb v roce 2013
Realizace komunitního plánování rozvoje sociálních služeb města
Vítkova byla zahájena usnesením zastupitelstva č. 408/8 ze dne 31.
10. 2007. V rámci komunitního plánování pracuje řídící a realizační
skupina a dále pracovní skupiny „Rodina, děti, mládež“, „Senioři
a zdravotně postižení“ a „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“.
Dne 24. 11. 2010 byl schválen zastupitelstvem města 1. komunitní
plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve Vítkově na období
2010 – 2014.
V průběhu roku 2013 jsme se účastnili projektu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje - Plánování sociálních služeb. V rámci
projektu se členové řídící skupiny účastnili akreditovaného
vzdělávání zaměřeného na téma komunitního plánování,
absolvovali diskusní workshop Plánování a dostupnost sociálních
a zdravotních služeb. V rámci projektu Komunitní plánování - bez
tréninku nechoď do ringu - proběhl tematický seminář a dále se
členové skupin zúčastnili vzdělávání „Propojení sociální práce
pracovníků na úrovni obcí s procesem komunitního plánování
sociálních služeb.“ Koordinátor komunitního plánování se
pravidelně účastní pracovních setkání zástupců obcí a MSK.
18. 3. 2013 bylo otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tunnel. Jeho činnost je financována z Evropského sociálního
fondu v rámci výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost prostřednictvím tzv. Individuálních projektů kraje na
základě Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji mezi MSK a Městem Vítkov na období 2013 – 2016 schválené
zastupitelstvem města usnesením č. 620/15 dne 27. 6. 2012.
Poskytovatelem služby sociální prevence je Středisko volného
času Vítkov, které s odborem sociálních věcí úzce spolupracuje.
V současnosti poskytuje nízkoprahové zařízení sociální služby
mladým lidem ve věku od 15 do 26 let, zařízení využilo asi 129
zaevidovaných uživatelů, do Tunnelu dochází i anonymní klienti.
Celkem již proběhlo asi 1500 intervencí. 2/3 uživatelů jsou chlapci,
1/3 tvoří dívky, většina klientů dochází do zařízení opakovaně.
Provozní doba zařízení je ve dnech pondělí až čtvrtek vždy od 14
do 18 hodin.

V roce 2013 jsme opět spolupracovali s Dobrovolnickým
centrem Vítkov, které provozuje Elim, křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Na základě této spolupráce
dochází k realizaci cíle 6.3. Propagace a rozvoj dobrovolnické
činnosti. V roce 2013 jsme úspěšně propagovali dobrovolnictví
a dobrovolnické programy 3G (propojení tří generací), program
„DO – učení“, senioři ve Vítkově a okolí.
Do dobrovolnické činnosti v celkovém rozsahu cca 500
dobrovolnických hodin se v roce 2013 zapojilo celkem 12 osob.
Dobrovolníci dochází do Domova Vítkov, Podporovaného
bydlení Vítkov, Dětského domova Melč, Podporovaného bydlení
v Budišově nad Budišovkou. Jedna dobrovolnice je aktivně
zapojena do projektu 3G „náhradní babička“, který trvá už druhým
rokem.
Nově se rozvíjí činnost Sociálně aktivizační činnost (SAS) pro
sociálně slabé rodiny, kterou provozuje Elim o.s.
Největším oceněním dobrovolnictví je nominace dobrovolnice na
cenu VIA BONA, kterou každoročně uděluje Nadace VIA. Studentka
ZŠaG byla mezi třemi nominovanými za příkladnou činnost v
Domově Vítkov a pomoc v Dětském domově Melč. Dobrovolníci
i lidé, kterým se dobrovolníci věnují, hodnotí spolupráci velmi
kladně.
V letošním roce byl z prostředků města poskytnut na dobrovolnickou
činnost příspěvek ve výši 20.000 Kč, na činnost SAS 30.000 Kč.
Každoročně podporujeme opatření 8.1.1. Podpora pečovatelské
služby, kterou poskytuje Charita Odry.
Na výkon této služby je poskytována dotace z městského rozpočtu,
v letošním roce ve výši 530.000 Kč. Rovněž průběžně plníme
opatření 10.1.1 Podpora rozvoje odborného poradenství ve
spolupráci s Úřadem práce ČR, Eurotopií Opava a Poradnou při
finanční tísni v Ostravě.
Hana Klapetková
vedoucí odboru sociálních věcí

Změny u daně z nemovitostí
Jak se nás dotknou? Některé změny daň sníží, jiné zvýší...
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru
a podílu na společných částech domu i podíl na společném
pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na
pozemcích užívaných společně s jednotkami, se daň může
nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové
plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22,
zohledňujícím existenci tohoto pozemku, který již nově nebude
předmětem daně z pozemků. Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru
v domě, který zcela pokrývá plochu vlastněného pozemku, se nic
nemění. Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová
plocha vynásobená stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě
(zvýšení daně) majitel nemusí podávat nové daňové přiznání,
původní daň mu přepočte a vyměří správce daně z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro
vyměření daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání
(případně dílčí daňové přiznání) podat správci daně do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení
základní sazby daně jen v případě, že každé další nadzemní
podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby. Oproti
současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další
nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů
dojde fakticky ke snížení daně z těchto staveb.
Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných
k podnikání náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou,

přičemž vlečky již nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně
znamená snížení stávající výše daně z pozemků.
Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny,
kanalizační zařízení, stavby rozvodných zařízení a stavby pro
veřejnou dopravu) budou nově do doby dokončení výstavby
zdaňovány jako pozemky stavební.
Předmětem daně ze staveb a jednotek již nebudou stavby, které
nejsou budovami nebo vybranými inženýrskými stavbami, např.
nekryté bazény, požární nádrže či plošné stavby, které se nacházejí
na jiných druzích pozemků než je druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří nebo zpevněná plocha, což opět znamená snížení
stávající daňové povinnosti.
Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami
podléhajícími dani ze staveb a jednotek se nyní rozumí budovy,
inženýrské stavby a jednotky (jednotku tvoří byt/nebytový prostor,
podíl na společných částech domu a podíl na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující
vyčlenění majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond,
stavebník oprávněný z práva stavby a pachtýř (za obdobných
podmínek jako nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového
Občanského zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne
9. října 2013 zákonné opatření, které mění zákon o dani
z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí).
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Nařízení o dřevu a předpisy související
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010 o dřevu,
které zakazuje uvádět na unijní trh nezákonně vytěžené dřevo
a dřevařské výrobky z takového dřeva, vešlo v účinnost dne 3.
března 2013. Dále ukládá povinnosti těm, kteří mají záměr poprvé
uvádět na trh EU dřevo nebo dřevařské výrobky. V takovém
případě se hovoří o „hospodářských subjektech“, mezi něž se
počítají mimo vlastníky lesa i osoby, které prodávají (uvádějí na
trh) dřevo (a dřevařské výrobky) ze stromů rostoucích mimo les (ze
zahrad, sadů, ostatních ploch, ...), a které jsou povinny provádět
tzv. „systém náležité péče“. Za dřevo a dřevařské výrobky se
považují pro účely předmětného nařízení také palivové dříví, piliny,
dřevěný odpad (též aglomerovaný do pelet, briket, apod.), surové
dřevo, rozřezané dřevo, desky, překližky, dřevěné obaly, výrobky
stavebního truhlářství a tesařství. „Obchodníci“, kteří prodávají
nebo nakupují již uvedené dřevo nebo výrobky na trh, musí být
schopni identifikovat, odkud dřevo nebo výrobky získali a v případě
potřeby, komu je prodali.
Systém náležité péče je založen na systému řízení rizika, složeného
ze tří klíčových prvků, kdy hospodářský subjekt musí:
- zabezpečit přístup k základním informacím, mimo jiné o původu
dřeva, jeho množství a potvrzení, že dřevo bylo vytěženo zákonným
způsobem,
- disponovat dostatečnými opatřeními k hodnocení rizika výskytu
nezákonně vytěženého dřeva v celém řetězci,
- zmírnit riziko v případě, že bylo identifikováno.
Hospodářský subjekt může použít buď svůj vlastní systém náležité
péče, nebo poskytnutý „kontrolní organizací“. Kontrolní organizace
jsou na dobrovolné bázi a zabezpečují správné používání systémů
náležité péče a v případě potřeby také přijímají opatření a oznamují
příslušným orgánům významná nebo opakovaná porušení
systému ze strany hospodářských subjektů. Uznávání kontrolních
organizací a odnímání takových uznání je v pravomoci Evropské
komise.
Nařízení o dřevu se týká jak dřeva dováženého do EU, tak
vyprodukovaného v EU. Většina dřevařských výrobků spadá
do nařízení, konkrétní produkty jsou specifikovány dle celní
nomenklatury v příloze nařízení. Výjimku tvoří tištěné papíry

a recyklované výrobky. Výrobky, které jsou opatřeny licencí
FLEGT nebo povolením CITES, jsou považovány za vytěžené ze
zákonných zdrojů.
Dalšími předpisy, které je nutné zahrnout do celého balíčku
legislativních opatření, jsou:
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 363/2012 ze
dne 23. února 2012 o procedurálních pravidlech pro uznávání
kontrolních organizací a odejímání takových uznání.
- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července
2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro
četnost a povahu kontrol kontrolních organizací.
Realizace nařízení o dřevu na úrovni České republiky
Pověření k zapracování uvedeného nařízení EU do právní praxe
ČR byla Úřadem vlády přidělena Ministerstvu zemědělství, které
bylo také nahlášeno Evropské komisi jako příslušný orgán.
Dnem 1. září 2013 vešel v účinnost zákon č. 226/2013 Sb.,
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Zákon vymezuje
příslušné orgány, které provádějí dohled nad dodržováním
nařízení. Těmito orgány jsou Ministerstvo zemědělství, krajské
úřady a Česká obchodní inspekce. Ministerstvo zemědělství
pověřilo prováděním odborných činností pověřenou osobu,
kterou je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Bližší informace
k uvedené problematice vám poskytne Ing. Hana Friedrichová,
tel.: 552 263276, http://www.uhul.cz/frydek/index.php – pobočka
ÚHÚL Frýdek – Místek.
Zákon vymezuje sankce za porušování povinností nařízení, a to
jak hospodářským subjektům, tak obchodníkům.
Zákon dále zavádí Centrální evidenci systémů náležité péče
hospodářských subjektů (CESNaP), která je informačním
systémem veřejné správy. Podrobnosti o CESNaP jsou stanoveny
ve vyhlášce č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání
informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány
státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. října 2013.
Petr Foltis
odbor životního prostředí

Aplikace “Čistý komín“
upozorňuje na špatné způsoby
vytápění v domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila na konci listopadu projekt s názvem Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý
komín je webová a mobilní aplikace, která umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na
mapu a motivovat tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů vytápění. Fotky kouřících komínů mohou obyvatelé zobrazovat
a přidávat na adrese: www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují
život. Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče motivuje k výměně starého kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění
v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro použití v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu budeme případně
uvažovat o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou poměrně omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti,
které znečišťují své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí obtěžovat a nabídnout jim možnosti, jak tento stav mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci dotačního programu na podporu vzdělávání v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro
rok 2013.
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Životnímu prostředí se nejlépe věnují weby Krnova, Opavy a Přerova
Hledáte informace o životním prostředí ve vašem městě? Pokud
bydlíte v Krnově, Opavě či Přerově, neměl by to být problém. Právě
tato města, která jsou členy Svazu měst a obcí ČR, vyhrála třetí
ročník soutěže „Zelená informacím“. V praxi to znamená, že se
jejich webové stránky nejlépe věnují životnímu prostředí. V soutěži
se hodnotí internetová prezentace všech měst s více než 5 000
obyvateli, letos jich bylo 269. Porota, složená z organizátorů,
partnerů a odborných institucí, posuzuje například dostupnost
a kvalitu informací o životním prostředí, úpravu či přístupnost webu.
V soutěži jde také o uživatelskou přívětivost webu, pravidelnou
aktualizaci, či originální formu a estetický dojem ze zpracování
zpráv o životním prostředí. „Považujeme za přínosné, že soutěž
motivuje města k otevřenému poskytování informací a pomáhá tak
zvýšit zájem obyvatel o otázky životního prostředí“, říká výkonná
ředitelka kanceláře Svazu měst a obcí ČR Jana Vildumetzová,
která ceny předávala.
Krnov získal 1. místo a ocenění „Zelená informacím“ už potřetí za
sebou. Potvrdil se tak fakt, že se toto město na svém webu věnuje
životnímu prostředí průběžně a velmi kvalitně. Překvapením byla
Opava, která meziročně výrazně pokročila v informování o životním
prostředí. Z loňského 18. místa tak „poskočila“ na letošní 2. příčku.
Pomyslnou bronzovou medaili získalo město Přerov. 4. až 15.
místo patří městům Praha, Svitavy, Kopřivnice, Frýdek-Místek,
Louny, Prachatice, Kladno, Hranice, Zlín, Vimperk, Jablonec nad
Nisou a Příbram.
Sekretář soutěže Mirek Lupač z pořádající neziskové organizace
TIMUR doplňuje: „Protože se v minulých ročnících ukázalo, že se
úspěšná města mohou snadno „zabetonovat“ na prvních pozicích,
byl nově zaveden motivační bonus za míru zlepšení. Tento prvek
vnesl do soutěže větší dynamiku a spravedlivě ocenil snahu
udržovat a zvyšovat kvalitu prezentací.“
„Je vidět, že česká města si mnohem více než dříve uvědomují

důležitost zveřejňování informací o životním prostředí. Kvalita
těchto informací na stránkách měst se za čtyři roky soutěže
jednoznačně zlepšila“, popisuje vývoj soutěže Josef Novák, ředitel
společnosti CI2, která je spoluorganizátorem akce.
Vítěz soutěže vyhrává koncepční řešení veřejných ploch pro
vybudování funkčního a uživatelsky příjemného prostředí v obci,
včetně projednání návrhu s veřejností, v hodnotě 25 000 Kč od
Atelieru zahradní a krajinářské architektury in-site.
Soutěž „Zelená informacím“, ve které se hodnotí nejzdařilejší
prezentace o životním prostředí na oficiálních internetových
stránkách měst, pořádají neziskové organizace TIMUR, o.s., CI2,
o.p.s. a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
ve spolupráci se společností In-site. Záštitu poskytlo Ministerstvo
životního prostředí ČR a předseda Svazu měst a obcí ČR. Více o
soutěži včetně fotografií ze slavnostního předání ocenění najdete
na http://www.ci2.co.cz/cs/zelena-informacim-2013.

O Svazu měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou,
nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob. Vítkov je rovněž členem tohoto
uskupení, v jehož předsednictvu pracuje i náš starosta Ing. Pavel
Smolka. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní
politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů
legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě
starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad
rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.
V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst
a obcí. Více na www.smocr.cz

PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2014
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2014 zůstává pro občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech,
stejný jako v roce 2013, a to 540 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační chaty, chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, je také 540 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.
Poplatek je pro všechny poplatníky splatný k 31.8. 2014.

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.
Záměr bude zveřejněn v měsíci lednu 2014 na úřední desce.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE PRÁVNÍKA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE VÍTKOVĚ
Druh a charakteristika práce: Legislativní zpracovávání návrhů právních předpisů
obcí. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné agendě
státní správy nebo samosprávy včetně vydávání stanovisek. Samostatné
provádění kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů
ve vymezené působnosti. Příprava právních předpisů po obsahové a formální
stránce. Zastupování města v právních věcech.
Zařazení: úředník
Místo výkonu práce: Město Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po uzavření výběrového řízení
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění
Jiné požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního
zaměření
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- uživatelská znalost práce na PC
- znalost zákona o obcích a správního řádu
- výhodou znalost obchodního, občanského práva, pracovního a správního práva
- výhodou znalost správního řízení u agend obce s rozšířenou působností
- výhodou řidičský průkaz skupiny B
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- v případě možnosti telefonní kontakt a e-mail
Platové zařazení: 11. plat. třída, stupeň dle délky praxe, v souladu s nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění, možnost přiznání osobního příplatku v souladu s §
131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného
uchazeče.
Po skončení výběrového řízení zasíláme uchazečům jejich materiály zpět.
Přihlášku s požadovanými materiály doručte osobně na podatelnu Městského
úřadu ve Vítkově nebo poštou na adresu: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 10.01.2014 v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ právník – neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené
po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Případné dotazy zodpoví Ing. Jana Gintarová, tel.: 556 312 205, Ing. Šárka
Petrtýlová , tel.: 556 312 203
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ZÁPIS DĚTÍ DO
ŠKOLY
Základní škola a gymnázium,
Vítkov

Zápis děti do 1. tříd základní školy
proběhne 31. ledna 2014 od 13 do 18
hodin.

DAŇ Z
NEMOVITOSTI
V úterý 21. ledna 2014 budou na MěÚ Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, přítomni zaměstnanci
FÚ Opava a budou vybírat přiznání k dani
z nemovitosti a pozemku za rok 2013.

DOTACE
2014
Termín pro podání žádostí o dotace do
I. výběrového kola roku 2014 je stanoven do 31.1.
2014.
Na co lze dotaci poskytnout?
Dotaci lze poskytnout pouze na akce a činnosti,
které budou probíhat na území města a jeho
místních částí, příp. na akce, které budou naše
město reprezentovat v tuzemsku či v zahraničí.
Kdo může o dotaci požádat?
O dotace mohou požádat fyzické osoby podnikající
a právnické osoby, které jsou registrované, tzn.
ty, které mají přidělené IČ a vedou účetnictví.
Tito žadatelé musí čestným prohlášením rovněž
doložit, že nemají vůči Městu Vítkovu a jím
zřízeným organizacím žádné závazky po lhůtě
splatnosti.
Žádosti musí být předloženy písemně na
příslušném formuláři a ve stanoveném termínu.
Razítko podání
je rozhodující pro dodržení
termínu podání.
Jeden subjekt může podat maximálně 3 žádosti
o dotaci.
Bližší informace, pravidla a formuláře žádostí
jsou k dispozici u sl. Hájkové, v budově nám.
Jana Zajíce 4, druhé podlaží, kancelář č. 204,
na informačním centru, nebo na internetových
stránkách města
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumentyformulare-informace/formulare-/financni-odbor/
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Společně do společnosti
Kurz tance a společenského chování pro pokročilé
Osobní schopnost člověka demonstrovat dokonalou shodu mezi
zevnějškem, vnitřním postojem a vyváženým etickým chováním
v různých situacích je důležitá. Zdokonalit se může prostřednictvím
nabízeného kurzu.

Termín: 23. – 26. 1. 2014
Náplň kurzu:
- výuka tance (standardní, latinsko-americké, národní, disco,
country tance),
- výuka pilates „Dýcháme správně?“,
- soubor přednášek: „Chystáme se do společnosti – účesy“,
„Chystáme se do společnosti – šaty“, „Etiketa a protokol“
a „Slavnostní tabule“,
- návštěva Muzea klobouků a Muzea Novojičínska v Novém
Jičíně,

OD LEDNA SE BUDEME
UČIT PALIČKOVAT
Od ledna opět poběží v kulturním domě kurz paličkování.
Všechny stupně pokročilosti – od začátečníků až po zkušené
paličkářky. Zaručujeme individuální přístup, výuku základních
postupů, nových technik, práci s doplňkovými materiály.
Začátečníci si mohou bezúplatně na prvních pět lekcí zapůjčit
vybavení (herduli, stojánek, paličky).
Počet lekcí: 10 (1 lekce = 120 minut)
Zahájení kurzu: 9. ledna 2014 (vždy ve čtvrtek)
Místo: společenská místnost Kulturního domu ve Vítkově
Cena: 350 Kč (vč. DPH)
Příjem přihlášek a platba v IC Vítkov (nebo zašlete přihlášku
e-mailem na infocentrum@vitkov.info a platbu zašlete na účet
číslo 9005-1526821/0100, v.s. 3392).

- společenské odpoledne v Kulturním domě ve Vítkově.
Příjem přihlášek od 6. prosince 2013.
Adresa pro zaslání přihlášky: olbertova@vitkov.info
Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí. Přednost mají občané
Vítkova a jeho místních částí.
Počet míst v kurzu: 10 párů
Účastníci se budou hlásit v tanečních párech a do přihlášky
uvedou (oba taneční partneři): jméno, příjmení, bydliště,
e-mail, telefon (který budou mít u sebe po celou dobu konání
akce).
Účast v kurzu vám potvrdíme nejpozději následující pracovní den
po doručení přihlášky.
Více informací najdete na www.vitkov.info.

„Na Stojáka živě“
Pátek 31. ledna 2014

ATC Balaton vás srdečně zve do Kulturního domu ve Vítkově na
komickou show „Na Stojáka živě“. Kulturní dům bude otevřen od
19:00 hod. Akce začíná ve 20:00 hod.
Přijede nás pobavit Lukáš Pavlásek (známý z reklam pro
T-Mobile), Josef Polášek (herec, např. seriál Gympl...) a Karel
Hynek „Borec“ (komik).
Čeká vás řada sólových výstupů, improvizace a scének bavičů
v žánru STAND UP COMEDY SHOW. Akce je s občerstvením
a obsluhou. K poslechu a tanci zahraje ostravský DJ Honza
Benko. Pokračujeme tancem a volnou zábavou, které se
zúčastní i ÚČINKUJÍCÍ.
Sledujte náš Facebook, kde budeme o pár volných vstupenek
soutěžit. Předprodej je již zahájena v Informačním centru města
Vítkova nebo u nás na telefonu 731 485 665. Cena v předprodeji
140 Kč, cena na místě 210 Kč.
www.balaton-vitkov.cz

FB: Balaton - Vítkov

Advent zahájil také náš sbor „Slunečnice“
Kouzelnou atmosféru adventu zahajujeme v našem městě
rozsvícením vánočního stromu. Je to sváteční událost, kdy se
sejdou na náměstí občané snad všech věkových kategorií. Děti si
užívají zábavný program, ozývá se smích, popíjí se voňavý punč
a čaj. Potkáváme své známé a všemi smysly si vychutnáváme ten
úžasný okamžik začátku nejkrásnějších svátků v roce. Kouzlo svíček
a světel promění domy, ulice, stromy v kouzelný vánoční svět. K této
atmosféře přispěl i náš domovský sbor „Slunečnice“, který potěšil
všechny zúčastněné a zazpíval několik vánočních písní a koled.
Za dobu svého působení vystupoval mnohokrát při různých akcích
v našem Domově. Ovšem toto bylo pro náš sbor první veřejné
vystoupení mimo Domov. V repertoáru zazněly skladby - Pásli ovce
valaši, Veselé vánoční hody, Jak jsi krásné neviňátko, Už z hor zní
zvon a Chtíc, aby spal. Po poslední písni se náměstí ponořilo do tmy
a nastala ta očekávaná chvíle, kdy se rozsvítil vánoční strom i domy,
které lemují náměstí. Za své vystoupení sklidili naši uživatelé velký
potlesk a uznání spoluobčanů. Na závěr jsme se u stromu vyfotili
a vychutnali si zasloužený vánoční punč.

Volný č as
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Výstava Lidé Vítkovska úspěšně putuje po republice
Úspěšná výstava Lidé Vítkovska v loňském roce dobyla konečně také Prahu, kde si ji nejen Pražané, ale také návštěvníci našeho
hlavního města, mohli prohlédnout po celé léto v kavárně Platýz. Z prosluněného hlavního města pak putovala do hor. V lázních Karlova
Studánka v Jeseníkách byla nainstalována až do konce loňského roku.
A jaké cesty ji čekají v tomto roce? V březnu ji můžete vidět v Hlučíně, pak bude její cesta pokračovat do Bohumína a na podzim bude
k vidění v Karviné. Takže ať i v letošním roce přináší svým návštěvníkům radost i chvíle zamyšlení nad podstatou života.

Miroslav Donutil zahajuje pražskou výstavu.

Autor fotografií s Kristiánem Kodetem.

Rok 2013 v knihovně
V úvodu nového roku je asi ten správný čas k rekapitulaci roku předešlého.
A musíme říct, že v knihovně byl pro nás rokem úspěšným a rozmanitým.
V loňském roce jsme začali s projektem Rynek aneb Vítkováci sami sobě a již
samotný rozjezd byl opravdu pestrý. Naši spoluobčané se s posluchači podělili
o zkušenosti ze svých cest, ale také poradili ohledně masáží či zušlechťování
zahrady. K těmto akcím „z domácích zdrojů“ jsme samozřejmě připojili i přespolní
přednášející a dozvěděli se více o cestách po světě, o feng-šuej, strávili úžasné
odpoledne s paní Chantal či se naučili kreslit s Adolfem Dudkem.
A v době prázdninových měsíců jsme pak nechali zahradu knihovny rozeznít tóny
jazzu, folku i rocku.
Zájem nejen o knihy, ale i o akce, které pro vás pořádáme, nás nesmírně těší
a motivuje i pro rok 2014.
Přesto bychom ještě rádi využili ohlédnutí za rokem uplynulým a poděkovali těm,
kteří nám bezplatně poskytli své služby při přednáškách (Iveta Johnová, Martina
Kosternová a Antonín Pavela), při zkrášlování prostor knihovny (Lenka Slováková),
při zajišťování bezpečnosti při akcích pro děti (Ladislav Kantor a Jiří Ondrášek)
a těm, kteří nám pomáhají rozšířit fond časopisů i knih svými pravidelnými dary
(Marcela Dubová, Marta Janíčková, Kateřina Janečková, Michaela Kaspříková,
Jana Knichalová, Stanislava Kostnetterová, Alena Pelcová a Marie Vejvodová).
Těšíme se na setkání s vámi i v roce 2014!
V době adventní se v knihovně konalo již tradiční čtení pro veřejnost, které
tentokrát zahájil pan starosta četbou ze své oblíbené knihy. Tímto bychom vás
rádi pozvali na příští společné čtení, které se bude konat na jaře.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie Vítkov děkuje všem dobrým lidem, kteří v roce 2013 nezištně poskytli krmivo pro psy, kteří musí být z jakéhokoliv
důvodu umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov. Poděkování patří i těm, kteří se jako náhradní majitelé ujali odložených psů. Jsme
rádi, že lidí, kterým nejsou opuštění nebo zatoulaní psi lhostejní, je stále více.
Forma takových příspěvků a pomoci je a bude vždy vítána!
Děkujeme.

LEDEN 2014
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NOVĚ VYBAVENOU
VÝSTAVNÍ SÍŇ
OTEVŘOU VÍTKOVŠTÍ
FOTOGRAFOVÉ
V listopadu loňského roku jsme nákladem necelých
220 000 Kč vybavili vítkovskou výstavní síň novým
závěsným systém pro vystavování fotografií a obrazů
a osvětlovací rampou.
Jsme rádi, že se mám díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje podařilo zlepšit vystavovatelské
podmínky právě pro fotografy a malíře, kteří v naší
výstavní síni vystavují nejčastěji.
Nový mobiliář poprvé využijí při své společné výstavě fotografové Jan Dušek, Jiří Mikula, Roman Palzer
a Josef Prusek.

KALENDÁŘ VÍTKOVSKÝCH FOTOGRAFŮ
Nástěnný kalendář vítkovských fotografů Jana Duška, Jiřího Mikuly, Romana
Palzera a Josefa Pruska na rok 2014 si můžete zakoupit prostřednictvím IC
Vítkov.
Cena: 78 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chci poděkovat p. Evě Machalové
z Vítkova za vrácení nalezené peněženky s doklady
a velkým obnosem.
Petr Mžiček

Česko-polská soukromá
firma otevřela novou
prodejnu zeleniny
a ovoce.
Otevírací doba: pondělí až pátek
7.30 - 16.00 hodin.
Prodejnu můžete navštívit naproti Komerční
bance vedle tržnice.
Nabízíme:
Čerstvou zeleninu a ovoce, uzeniny, běžné
potraviny, sýry.
Vše za bezkonkureční ceny.
Srdečně vás zveme k nákupu.

Srdečně vás zveme v pátek
10. ledna 2013 v 17.00 hod. do
velké výstavní síně kulturního
domu ve Vítkově na výstavu
fotografií

TADY JSME DOMA

Projekt „Vybavení výstavní síně“ byl spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu
Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském
kraji.

Město Vítkov
získalo prostředky
na překlad
webových stránek
Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje
v rámci programu „Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji pro rok 2013“
můžeme cizincům nabídnout bohatší webové stránky
týkající se turistického ruchu přeložené do anglického,
německého a polského jazyka.
Návštěvníci ze zahraničí si tak mohou v klidu
domova připravit svou cestu do oblasti Vítkovska
nebo se prostřednictvím webových stránek seznámit
s turistickými zajímavostmi. Díky tomuto programu tak
získají, mimo jiné, skvělého průvodce po naučných
stezkách na Vítkovsku včetně nově vybudované
stezky Dědictví břidlice.
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Základní škola a gymnázium, Vítkov
20. ročník Ligy sportu Opava

Talentovaní sportovci z Vítkova

Každý rok se v Opavě touto dobou vyhlašuje deset nejlepších
sportovních škol okresu. Letošní vyhlašování bylo slavnostnější,
protože Liga sportu slavila 20 let. Naše škola se v historii pravidelně
umisťovala mezi elitní desítkou, proto jsme byli pozváni i letos. V
kulturním domě Na Rybníčku pozdravil všechny svým projevem
primátor města Opavy profesor Jirásek, mezi přítomnými nás
zastupovali starosta Vítkova Ing. Pavel Smolka, ředitelka Základní
školy a gymnázia Vítkov Mgr. Blanka Váňová a za učitele tělesné
výchovy Mgr. Petr Molek. Ve vestibulu jsme fotkami a diplomy
prezentovali dosažené výkony za celou dvacetiletou historii
a rozhodně jsme se neztratili. Upomínkou na slavnostní akci nám
je stříbrný pohár, který bude vystaven ve vitrínách školy. Za toto
ocenění děkujeme všem dětem, které úspěšně reprezentují školu
a zároveň i jejím učitelům, kteří je na soutěže připravují.

Základní škola a gymnázium Vítkov může být právem hrdá na
svého žáka sedmé třídy Jiřího Strakoše. Jmenovaný dal o sobě
vědět skvělými výkony ve skoku dalekém i vysokém. V říjnu skočil
na Memoriálu Mirko Fišera v Háji ve Slezsku 538 centimetrů do
dálky. Vytvořil rekord memoriálu a zároveň přispěl ke třetímu
místu celého družstva. V prosinci vyhrál na Vánoční laťce v Opavě
soutěž ve skoku vysokém v kategorii mladších žáků výkonem
172 centimetrů. Znovu překonal rekord laťky a spolu s Markem
Hanušem, Janem Kundrátem a Jakubem Pokorným zvítězili
v soutěži družstev a nechali tak za sebou všechny ostatní školy
okresu. Jirka se okamžitě dostal do hledáčku odborných trenérů
z Opavy a bude se rozhodovat o své další atletické budoucnosti.
Přejeme mu dobrou volbu a těšíme se, že o něm ještě uslyšíme.
-pm-

PŘEDVÁNOČNÍ
KRAKOV
Fotografií z krakovského Wawelu se vracíme k naší
prosincové cestě k severním sousedům. Nejdříve jsme si
prohlédli tábory v Osvětimi a v Březince, kde ostrý studený
vítr jen umocňoval depresivní pocit z těchto míst.
Poté jsme se vypravili do královského města Krakov, kde
už vládla pravá vánoční atmosféra, která nás zcela pohltila.
Starobylou tržnicí Sukiennice procházeli turisté, všude voněl
punč a klobásy, zněly koledy.
Ochutnali jsme místní speciality, poseděli v kavárně či
cukrárně, ale mnozí navštívili místní pamětihodnosti
i univerzitní komplex, kam směřuje na studia i řada našich
krajanů. Krakov má prostě své kouzlo v kterémkoliv ročním
období.
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Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
a Klub rodičů vás zvou na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

Kdy:
Kde:
Začátek:
Vstupné:

sobota 25. ledna 2014
Kulturní dům Vítkov
14:00 hodin
děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

PROGRAM:
- taneční a soutěžní show
- průvod masek
- živá hudba
- dětská tombola
- kolo štěstí
- trampolína
- občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Srdečně vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 16. ledna 2014 od 9.00 do 17.00 hodin.

Můžete si prohlédnout odborné učebny, školní družinu a klub,
multimediální učebny, třídy informatiky, jídelnu a podívat se do
vyučovacích hodin jednotlivých předmětů.
Pro předškoláčky a jejich rodiče je v 15.00 hodin připravena
ukázka výuky v první třídě a překvapení za pohádkovými dveřmi.
Těšíme se na vás!
Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 se koná
v pátek 31. 1. 2014 od 13.00 do 18.00 hod.

STRANA 11

Svět v roce 2014 podle
předpovědi Isaaca
Asimova
Během Světové výstavy v New Yorku v roce 1964 spisovatel Isaac
Asimov předpověděl, jak bude vypadat svět za padesát let. Jeho
předpověď otiskl list New York Times.
Když ji čteme dnes, pak je nám jasné, že spisovateli se podařilo
předpovědět prakticky všechny technické vymoženosti!
Podle mínění Asimova budou polovinu elektrické energie v roce
2014 vyrábět jaderné elektrárny a v obrovských pouštích Arizony
a Kazachstánu budou do provozu uvedeny sluneční elektrárny.
Spojení bude družicové a kosmické lodě se do té doby úspěšně
dostanou na Mars (jak si v této souvislosti nepřipomenout
Curiosity!)
Skutečností se staly i Asimovovy fantazie o tom, že telefony
budeme nosit v kapse a na jejich obrazovkách budeme číst knihy
a prohlížet si fotografie. Technická zařízení budou bezdrátová
a fungovat budou na baterie nebo na akumulátory. Filmy se budou
promítat v trojrozměrném formátu a čas na přípravu jídla a nudné
domácí práce se zkrátí – v kuchyni budou vládnout automatické
domácí spotřebiče s časovými spínači: tlakové hrnce, topinkovače,
trouby a kávovary.
Podle Asimova se vzhled měst roku 2014 změní: domy a velká
část urbanistického prostoru zmizí pod zemí: tak bude možné
ušetřit teplo nezbytné k jejich vyhřívání v zimě a energii nezbytnou
k chlazení v létě (už teď existují podzemní parkoviště a celá
nákupní centra!). Na povrchu budou parky, zahrady a dokonce se
tu bude pást dobytek (to se ale zdá být dost nepravděpodobné!).
Dopravní prostředky se podle předpovědi spisovatele přestanou
dotýkat země, budou létat ve výšce asi jednoho metru. Říční
a námořní lodě budou klouzat nad vodní hladinou a jejich rychlost
se značně zvýší.
Asimov předpovídal, že v roce 2014 bude žít na zeměkouli 6,5
miliardy lidí, Spojené státy budou mít 350 milionů obyvatel (k 1.
červnu roku 2013 bylo v USA zaregistrováno 316 milionů). Růst
počtu obyvatelstva musí přispívat k osvojování Arktidy, pouští
a k hledání nových potravin. Začnou se například využívat
mikroorganismy, které budou podle Asimova zpracovávat kvasinky
a vodní řasy tak, aby se z nich stala výživná strava.
Podle předpovědi spisovatele bude hlavním problémem lidstva
v roce 2014, ač je to podivné, nuda! Právě proto se bude
neuvěřitelně rozvíjet profese psychologa a prestižním oborem se
stane psychiatrie.
Všechno, co tu bylo vyjmenováno, nám už dnes připadá docela
obyčejné a banální, ale v roce 1964 to byla odvážná, originální
a absolutně fantastická tvrzení. A to, že všechny Asimovovy
předpovědi přece jen ještě nebyly realizovány, znamená pouze to,
že se nad nimi musí zamyslet vynálezci!
Anna Fjodorova
zdroj: http://czech.ruvr.ru/

14. prosince se letošní maturanti, jejich rodinní příslušníci,
učitelé, přátelé a známí sešli na tradičním maturitním plese.
Studenti slavnostně přijali od svých třídních učitelů maturitní
šerpy a definitivně tak vstoupili do maturitní přípravy.
Na fotografii je student oktávy Pavel Ihnát a jeho spolužačky
(zleva) Dominika Kundrátová, Martina Handlová, Klára
Donovalová s jejich třídní učitelkou Marií Mikulíkovou.

Isaac Asimov
(narozen jako Izák Judovič Ozimov (rusky Исаак Юдович Озимов)
asi 2. ledna 1920, Petroviči, Rusko – zemřel 6. dubna 1992, New
York, USA), byl americký spisovatel a biochemik ruského původu.
Napsal přes 300 vědeckých, vědecko-populárních a sci-fi knih.
Získal celou řadu prestižních cen (Hugo, Nebula, Locus,...).
Asimov je tvůrcem zákonů robotiky, které se časem staly
dogmatem sci-fi literatury. Popisují, jakými pravidly se roboti
mají řídit. Byly poprvé uvedeny v březnu 1942 v povídce „Hra na
honěnou“ (Runaround).
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Střední škola, Vítkov-Podhradí, příspěvková organizace
Novinky z naší střední školy
Na základě dohody města Vítkova a Moravskoslezského kraje
jsme k 1. lednu 2014 převzali do užívání objekt bývalé základní
školy v Opavské ulici, který od jarních měsíců začneme upravovat
pro naše potřeby, přestěhujeme se a nový školní rok zahájíme
oslavou 50. výročí založení školy v nových prostorech.
Změna sídla školy však není jedinou novinkou, na kterou se
připravujeme. Od září totiž nabídneme výuku ve dvou nových
tříletých oborech, a to v oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby
a 41-55-E/01 Opravářské práce.
Pro tuto myšlenku jsme získali i významné spojence (MÚ Vítkov,
Úřad práce Opava) a sociální partnery, kteří jsou ochotni aktivně
se zapojit do odborného výcviku žáků jako zaměstnavatelské
organizace (Domov Letokruhy Budišov, Charita Odry, Zámek Dolní
Životice, Domov Vítkov, Zempol s.r.o., Technické služby města
Vítkova).
Náš záměr důsledně vychází ze současných materiálních
a personálních podmínek školy s možností je dále plnohodnotně
využít.
Oba obory cílí na žáky se sociálním znevýhodněním a na žáky
s omezenými studijními předpoklady.
I studijně nedisponovaní žáci tak dostanou příležitost získat střední
vzdělání s výučním listem a v rámci svých možností se zapojit do
pracovního procesu. Dívky se mohou uplatnit např. jako pracovnice
sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních,
v úklidových službách či kuchyních. Chlapci mohou najít uplatnění
ve všech oblastech, kde se vyskytuje opravárenská problematika
a servisní služby. Součástí tohoto vzdělávání je i získání řidičského
oprávnění skupiny T a svářečského certifikátu.
Dalším důležitým aspektem je společenský dopad tohoto

vzdělávání, kdy žáci dostanou šanci používat nové dovednosti
i v osobním praktickém životě.
Škola získá nové sídlo, ale i nadále hodlá využívat veškeré své
kvalitní interiérové a dílenské vybavení. Proto mi dovolte, abych
zájemce o studium a jejich rodiče pozvala do Podhradí na Den
otevřených dveří dne 16. ledna 2014 od 8 – 16 hodin.
Úplná vzdělávací nabídka: Střední škola, příspěvková organizace,
749 01 Vítkov
Pro školní rok 2014/2015 budeme přijímat žáky do
následujících učebních oborů:
Učební obory:
Součásti studia je zdarma získání:
Karosář
ŘP sk. B, Svářečský průkaz
Mechanik opravář
ŘP sk. B, C
motorových vozidel
(automechanik)
Kuchař – číšník
Kadeřník
Pečovatelské služby
Opravářské práce
ŘP sk. T, Svářečský certifikát
Přijímací zkoušky se nekonají.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. 1. 2014 od 8.00 do 16.00 hod.
Telefon: 556 300 244, e-mail: sekretariat@ssvitkov-podhradi.cz
Sekr.: 556 300 670, www.ssvitkov-podhradi.cz
Jaroslava Dokoupilová
ředitelka školy

VYVRCHOLENÍ 18. ROČNÍKU
VÍTKOVSKÉ LIGY V MALÉ
KOPANÉ
A 16. ROČNÍKU O PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY MĚSTA
Sobota 4. 1. 2014 – Velké semifinále
Poslední šance na postup do Play-Off – tuto
sobotu hrají všechna družstva dvě utkání!
Sobota 11. 1. 2014: Play off – velké finále
nejlepších osmi mužstev ze základní části
Čtvrfinále: dle umístění v základní části od 1. po
8.
4. – 5. v 9.00
3. – 6. v 9.40
2. – 7. v 10.20
1. – 8. v 11.00
Poté po souboji poražených mužstev ze
čtvrfinále o 5. - 8. místo startují ve 14.00 hod.
semifinalové souboje a následná utkání o 3.
místo a závěrečné finále o vítěze vítkovské ligy.
Všechny zápasy Vítkovské ligy se uskuteční
v tělocvicně Základní školy a gymnázia Vítkov.
Další info: www.tjvitkov.cz

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
1. - 14. ledna 2014 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se
setkat s koledníky, kteří do vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň
vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na
podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme
vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za vaši dobrotu a štědrost.
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Zajímavost i

Hasiči přicházejí s
kampaní varující před
nebezpečnými plyny a
požáry v domácnostech
Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila
loni v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
(HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje
dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím
nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu
a oxidu uhelnatého v domácnostech.
Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení
osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu
v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“
události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva
měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých
a zraněných osob. Poslední případ výbuchu souvisejícího
s únikem plynu se stal v září v bytovém domě v HavířověŠumbarku.
Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým
vznikajícím při nedokonalém spalování (karmy v koupelnách,
závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů
z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů
s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.
Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_
id=1234) jasně hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování
negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet mimořádných
událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako
počet zachráněných a evakuovaných osob.
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech.
Ačkoli počet požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012
činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky jsou alarmující. Počet
usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání
s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně
40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí
téměř 50 % z celkového počtu zraněných.
Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob
usmrcených v důsledku otrav nebezpečným plynem není tak
alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je třeba ovšem
brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu
hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR
vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru
jednou denně!
ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či
podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k
dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty
(obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na
webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835.
Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle
popisu vybraných nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru
a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), propan-butanu
a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace
a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či
dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat.
Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech.
Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár.

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

REFERENT LOGISTIKY
Náplň práce, okruh činností:
- řízení skladových zásob
- řízení požadavků na sériové dodávky
- evidence reklamací od odběratelů a spolupráce na jejich
vyřešení
- fakturace související s prodejem výrobků a jednicového
materiálu dle účetních a daňových předpisů
- kontrolu dodržování smluvních podmínek, sjednaných cen,
termínů a dodávek ze strany odběratele
Požadujeme:
- úplné střední vzdělání
- pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
- organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
- svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost,
spolehlivost, smysl pro pořádek, časová flexibilita
- znalost práce s výrobním systémem AXAPTA a informačním
systémem PALSTAT výhodou
- pokročilá znalost AJ
- ŘP skup. B
Nabízíme:
- zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
- měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
- zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní
stravování s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti
chřipce, zvýhodněné volání u mobilního operátora
Místo výkonu práce: Budišov nad Budišovkou
Pracovní poměr: doba určitá – zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou
Termín nástupu: dohodou
další informace poskytne: 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/nabidkaprace
KONTAKTOVAT BUDEME POUZE VYBRANÉ UCHAZEČE.
Linaset, a.s., hledá muže nebo ženy na pozici

LISAŘ
Požadujeme:
- minimální stupeň vzdělání: vyučení
- schopnost pracovat ve třísměnném až nepřetržitém
pracovním režimu
Nabízíme:
- práci na Dohodu o provedení práce – práce vhodná pro
uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP, pro ženy na
MD a studenty apod.)
Další informace poskytne: Jana Haubeltová, 556 317 324,
personalistika@linaset.cz. Zájemci se mohou hlásit na
personálním odboru společnosti na adresu personalistika@
linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidkaprace

Nakupujte
hezky česky

KARIÉRA V PENNY

Pro naší prodejnu ve Vítkově přijmeme pracovníky na pozice:

PRODAVAČ – POKLADNÍ
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO PRODEJNY
Nabízíme:
t[BKÓNBWÏBNPUJWVKÓDÓöOBOǏOÓPIPEOPDFOÓ
tEPWPMFOPVWSP[TBIVUâEOǾ[BSPL
tTUSBWFOLZQǲÓTQǔWFLOBTUSBWPWÈOÓ
t[WâIPEOǔOâUBSJGVNPCJMOÓIPPQFSÈUPSB0
tQSPQSBDPWBOâTZTUÏN[BVǏFOÓ
tNPäOPTULBSJÏSOÓIPSǾTUV
tNPEFSOÓQSBDPWOÓQSPTUǲFEÓ
tKJTUÏ[BNǔTUOÈOÓWTJMOǔFYQBOEVKÓDÓTQPMFǏOPTUJ

Vzbudili jsme Váš zájem?
V tom případě prosím zašlete Váš životopis na
e-mailovou adresu: krupka@penny.cz. Do předmětu
uveďte město, kde máte zájem pracovat. Můžete také
volat pana Krupku na tel.: 284 096 165.
Další informace o volných pozicích
v jednotlivých lokalitách najdete

www.penny.jobs.cz
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NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU VÍTKOV

Poslali jsme přání Ježíškovi
11. prosince přišly děti do Střediska volného času Vítkov, abychom
společně poslali Ježíškovi přáníčka na balóncích. Nejdříve děti vyrobily
barevné papírové řetězy, které spojily v jeden. Řetězem, jablíčky
a dalšími pamlsky jsme vyzdobili ptáčkům stromeček. Poté si děti
vybraly balónek s kartičkou, do které vepsaly své vánoční přání. Pak
jsme vyšli na naši zahradu a společně přání vypouštěli. Děti jim na cestu
za Ježíškem zamávaly. Akce se dětem i rodičům líbila a my se těšíme,
že se akce stane ve Vítkově tradicí.
Věroslava Dubová

17. 6. – 26. 6.
OZDRAVNÝ POBYT V JIŽNÍ ITÁLII
Pro děti od 6 do 17 let a pro rodiče s dětmi pořádáme
ozdravný pobyt v českém kempu. Cena od: 4.900 Kč
6. 7. – 13. 7.
PEVNOST BOYARD V BOLATICÍCH
Tábor je určený pro děti od 8 – 15 let. Cena: 3 100 Kč
20. 7. – 27. 7.
KOVBOJOVÉ A INDIÁNI V KLOKOČOVĚ
Pořádáme již IV. ročník tohoto oblíbeného tábora pro děti od
7 – 10 let. Cena: 2 300 Kč
4. – 8. 8.
CYKLISTICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor je vhodný pro děti od 10 do 15 let, které
mají rády sportování a přírodu. Cena: 650 Kč
11. 8. – 15. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VÍTKOVĚ – MALÝ TÁBORNÍK
Tábor je určený pro děti od 7 – 12 let. Cena: 750 Kč
18. 8. – 22. 8.
S NÁMI SE NUDIT NEBUDETE
Tábor pro holky a kluky ve věku 7 - 15 let. Cena: 750 Kč
Bližší informace najdete na www.svc-vitkov.cz/clanky/
letni-tabory.

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 1.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

9. 1.
16.00 hod.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA O
POMATURITNÍM STUDIU NA VYSOKÝCH
ŠKOLÁCH VE VELKÉ BRITÁNII
Jídelna ZŠG Vítkov, Komenského 754, Vítkov

9. 1.
16.00 hod.

MÍČKOVÁ FACILITACE S PRAKTICKOU
VÝUKOU
Praktická přednáška fyzioteraputky Pavly
Ondráčkové. Kapacita omezena, účast nutno
potvrdit na: tel: 556 300 190, e-mail: sosta@
vitkov.eu. Vstupné: 20 Kč + 80 Kč na
zakoupení míčků
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

10. 1.
17.00 hod.

TADY JSME DOMA
Výstava fotografií Jana Duška, Jiřího Mikuly,
Romana Palzera a Josefa Pruska
Velká výstavní síň KD Vítkov

11. 1.
16.30 hod.

POUŤ ZA SVĚTÝLKEM - TRADIČNÍ
SETKÁNÍ
Kapacita omezena, účast nutno potvrdit na:
tel: 556 300 190, e-mail: sosta@vitkov.eu
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

14. 1.
16.00 hod.

ŠITÍ PATCHWORKU
Akce je určena pro všechny zájemce, kteří se
zajímají o tuto techniku. Cena: 25 Kč
SVČ Vítkov

17. 1.
11.45 hod.

ČERNÁ VLAJKA PIRÁTŮ (ZNOVA) NAHÁNÍ
STRACH?
Právní aspekty potírání pirátství a ozbrojeného
lupičství na moři v současnosti.
Přednáší JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI. z
Univerzity Palackého v Olomouci
Základní škola a gymnázium Vítkov

18. 1.
14.00 hod.

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: děti s maskou 20 Kč, děti bez masek
30 Kč a dospělí 40 Kč

18. 1.
14.00 hod.

VÝSTAVA DIGITÁLNÍCH DĚTSKÝCH PRACÍ
Přijďte se podívat na první výstavu fotografií a
obrázků dětí z počítačového kroužku Animátor
& Programátor. Po malé vernisáži v našem
Domečku se můžete zúčastnit workshopu.
Práce s multimédii, který povedou samotné
děti. Akce SVČ Vítkov

21. 1.
17.30 hod.

USA - NÁRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU
O své zážitky se s vámi podělí Jana a Miloš
Malaníkovi.
Vstupné: 20 Kč
Multifunkční sál Městské knihovny Vítkov
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KALENDÁŘ AKCÍ
22. 1.
14.00 hod.

TURNAJ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY
A LUKOSTŘELBĚ
SVČ pořádá turnaj pro děvčata a kluky, kteří
si chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku.
Na nejlepší střelce čeká sladká odměna.
Sokolovna Vítkov

23. – 26. 1.

SPOLEČNĚ DO SPOLEČNOSTI
Kurz tance a společenského chování pro
pokročilé
Informace na http://www.vitkov.info/o-meste/
dotace/euroregion-silesia/spolecne-do-spolecnosti/

25. 1.

25. 1.

26. 1.

26. 1.
14.00 hod.
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ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ
Sraz na vlak. nádraží ve Vítkově v 9.45 hod.,
příjezd zpět do Vítkova v 18.00 hod. S sebou:
plavky, ne bermudy, jídlo a pití na celý den,
ručník, 10 Kč na šatnu. Cena zájezdu 200 Kč.
Přihlášky telefonicky: 732 607 373, 604 357
609. Akce SVČ Vítkov
VÝLET DO SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO
MUZEA V OPAVĚ
Milovníci přírody a zájemci o přírodní
fenomény, přidejte se ke skupince malých
přírodovědců ze SVČ Vítkov a pojeďte s námi
do Slezského zemského muzea v Opavě
podívat se na strhující zvířecí expozici. Odjezd
v 9.30 a návrat do 15.30 na AN Vítkov.
Informace a hlášení účasti do 23. ledna 2014
- facebook.com/SVCVitkov, www.svc-vitkov.
cz, svc.chudiova@gmail.com nebo na tel.
číslech 730 517 216, 553 038 200
Cena: 120 Kč
ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ
SVČ pořádá pro děti a rodiče zájezd na
bruslení do Horního Benešova. Odjezd z
aut. nádraží ve 13.00 hod. Návrat asi kolem
16.30 hod. až 16.45 hod. Cena: pro děti do 5 let
zdarma, děti do 15 let 100 Kč, mládež nad 15
let a dospělí 120 Kč (zahrnuje jízdné a
vstupné na stadion). Přihlášky nejpozději do
21. 1. na tel. č. 737 782 429, 553 038 200
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
K tanci i poslechu hraje skupina TNT.
Kulturní dům

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
1 / 2014
2. ledna 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

27. 1.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov zve všechny kluky, holky, tatínky a
dědečky na autodráhu pro veřejnost. Využijte
příležitost zajezdit si na autodráze, která je
svou velikostí v našem kraji jedinečná.

28. 1.
14.00 hod.

TURNAJ V BASKETBALU
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce turnaj v
basketbalu. Sestavte si týmy o 5 hráčích a
přijďte zabojovat o pohár. Tělocvična ZŠaG
Vítkov

30. 1.
13.55 hod.

VEŘEJNÉ FINANCE A VEŘEJNÉ DLUHY SOUČASNOST A DŮSLEDKY
Přednáší doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. z
Univerzity Palackého v Olomouci
Základní škola a gymnázium Vítkov

30. 1.
16.00 hod.

VESELÉ RAZÍTKOVÁNÍ
Zveme všechny rodiče s dětmi i ostatní
zájemce na výtvarné odpoledne, kde si můžete
pomoci razítek ozdobit tričko nebo jakoukoliv
textilií, kterou si přinesete. Cena akce: 25 Kč
SVČ Vítkov.

30. 1.
19.00 hod.

JIŘÍ SCHMITZER – KONCERT
Kulturní dům

14. 2.
20.00 hod.

PLES MĚSTA
Kulturní dům

21. 2.
15.30 hod.

LIDÉ NA POUTI
Výstava černobílé fotografie Dalibora Bednáře

21. 2.
16.30 hod.

PIETNÍ VZPOMÍNKA U HROBU JANA
ZAJÍCE
Městský hřbitov

21. 2.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CEN JANA ZAJÍCE
- zahájení výstavy fotografií Dalibora Bednáře
- pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
- udílení Cen Jana Zajíce
- slavnostní koncert - účinkuje známý český
kytarista Štěpán Rak
Slavnostní sál městského úřadu

28. 2.

PLES MLADÝCH

24. 3.

DIVADELNÍ KOMEDIE KŠANDA
Kulturní dům

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