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SLOVO STAROSTY MĚSTA

Na stránkách Zpravodaje jsme již několikrát psali o separaci
různých druhů odpadů určených k recyklaci, kterou realizujeme
v našem městě. Také v tomto čísle se dočtete o tom, jak se
postupně situace zlepšuje. Na druhou stranu je ovšem nutné říct, že
ne všichni občané se do separace zapojují. Někteří svým jednáním
komplikují nebo dokonce v jednotlivých případech znemožňují
dobré fungování tohoto systému. Jak jinak nazvat počínání,
kdy v kontejnerech na plasty a sklo končí také běžný komunální
odpad! V říjnu byly v našem městě na několika místech rozmístěny
kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).

Jsou označeny hnědou barvou a mělo by v nich končit listí, tráva,
drobné větve, zbytky z ovoce či zeleniny apod. Jak však vypadal
kontejner, který je umístěn v Bezručově ulici u Střediska volného
času Vítkov, ukazují fotograﬁe. Takto si rozhodně separovaný sběr
nepředstavujeme. Postupně hodláme rozšiřovat počet sběrných
nádob na BRKO, ale pokud nebudeme přistupovat zodpovědně
k třídění, bude tím docházet k prodražování celého systému sběru
nejen separovaného, ale i komunálního odpadu. Cílem města je
nezvyšovat náklady, a tedy nezvyšovat poplatek, který platí všichni
občané našeho města.
Asi si mnozí z vás všimli, že dům č.p. 254 v Budišovské ulici již nikdo
neobývá. Jedná se o dům proti autobusové zastávce před Lidlem.
Město nájemníky přestěhovalo do jiných bytů a začátkem příštího
roku bude dům demolován. Poté dojde k rozšíření komunikace,
která je v tomto místě nebezpečně zúžena, neboť dům v současné
době zasahuje do vozovky. Následně vybudujeme nový chodník.
Na tuto investici budeme mít v příštím roce rezervovánu částku
1,25 mil. Kč. Jen přeložky inženýrských sítí (elektřina, telefon,
voda, kanalizace) budou stát několik set tisíc korun.
V příštím roce bude zahájena rekonstrukce komunikace mezi
Vítkovem a Větřkovicemi. Investorem stavby je Moravskoslezský
kraj a stavba bude spoluﬁnancována z evropských zdrojů. Cena
překračuje částku 150 mil. Kč. Vítkov se bude podílet částkou
přes 3 mil. na vybudování chodníků, veřejného osvětlení
a dalších objektů, které přejdou do majetku našeho města. Po
dobu výstavby bude docházet k větším či menším dopravním
omezením, o kterých budete vždy předem informováni. O realizaci
této stavby jsme dlouho usilovali, protože dopravní situace
v Zemědělské ulici je nevyhovující. Silnice je úzká a bez chodníků.
Také úsek na Větřkovice není ideální. Zejména v zimním období je
problematický. Nová silnice široká 9,5 m toto jistě vyřeší.
Pavel Smolka
starosta města

Pozvánka na
zasedání zastupitelstva
města
24. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční ve
středu 6. listopadu 2013 v 15.30 hodin v reprezentačním
sále Městského úřadu Vítkov. Program jednání bude
zveřejněn na úřední desce a webových stránkách
www.vitkov.info.
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K rá tc e z rad n i ce
V uplynulém období se městská rada sešla dvakrát. Na svém
jednání 24. září schválila Směrnici k bezpečnostní politice MěÚ
Vítkov a dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu MěÚ v souvislosti
s převedením činnosti Živnostenského úřadu pod Odbor správních
činností. Byla schválena smlouva na malířské práce, které provede
ﬁrma pana Motla v budově MěÚ na náměstí J.Zajíce čp. 4. Vzala
na vědomí zprávu o výši ceny krátkodobých pronájmů v kulturním
domě a uložila zapracovat do Pravidel pronájmů KD navržené
změny.
Rovněž jsme vzali na vědomí zprávu o přípravě školního roku
2013/2014. Základní škola a gymnázium má 689 žáků, Mateřská
škola má 192 dětí, včetně klokočovské školky, Střední škola Vítkov
– Podhradí 155 žáků, základní umělecká škola 316 žáků a základní
škola na nám. J. Zajíce 114 žáků. Sloučením našich zákl. škol
a gymnázia se nám podařilo stabilizovat tato školská zařízení. Na
prvním stupni základní školy je 16 tříd s průměrem 21,89 žáků na
třídu, druhý stupeň má 9 tříd s průměrem 22,55 žáků, nižší stupeň
gymnázia má 3 třídy s průměrem 17 žáků (vloni kraj nepovolil
otevřít primu, takže nyní jedna třída, sekunda, chybí), vyšší stupeň
gymnázia má 4 třídy s průměrem 21,25 žáků. V letošním roce do
primy gymnázia nastoupilo po přijímacích zkouškách 19 žáků.
Je to dobrý začátek a doufám, že gymnáziální studium bude mít
důvěru žáků i rodičů.

oděvů, bižuterie a dekorací. Rada vybrala nejvhodnější nabídky
na následující veřejné zakázky: 1. „Pořízení technologie pro
kompostárnu Vítkov“ - ﬁrma Cernin s.r.o., Kružberk. Ze 4 ﬁrem
právě tato nabídla nejnižší cenu, a to 2.172.506 Kč včetně DPH.
2. „Technické vybavení sběrného dvora“. Ze 3 nabídek byla
nejvýhodnější nabídka ﬁrmy MEVA-TEC s.r.o. z Roudnice nad
Labem za 4.077.561 Kč vč. DPH. 3. „Systém pro separaci a svoz
biologicky rozložitelných odpadů“. Ze 6 nabídek byla vybrána ﬁrma
KOBIT spol. s r.o., Praha. Firma dodá za 3.283.310 Kč vozidlo na
svoz odpadu, velkoobjemové kontejnery a nádoby na bioodpad.
Rada rozhodla o rozšíření služby pro občany tak, aby v pokladně
MěÚ mohli občané platit prostřednictvím platebních karet.
Na jednání městské rady 15. října byl schválen plán inventur. Dále
jsme schválili výběr nejvhodnější nabídky na veřejné zakázky
„Sběrný dvůr-stavební část“, který postaví ﬁrma VZS Rychtář s.r.o.,
z Březové, na stavbu opěrné zdi v Úvozní ulici s ﬁrmou pana Davida
Krásy z Vítkova a smlouvu na energetické úspory objektu ubytovny
SVČ v Klokočově s ﬁrmou RENOVA OPAVA spol. s r.o.. Schválili
jsme rovněž smlouvu o dílo na stavební úpravy požární zbrojnice
s ﬁrmou Volf-Matějek spol. s r.o. Vítkov. V závěru byl schválen
protokol o vyřízení reklamace na stavbu kompostárny.

Zdeněk Hegar
místostarosta

Schválili jsme nájemní smlouvu s p. Evou Kuchtovou na
prostory bývalé prodejny oční optiky za účelem prodeje textilu,

Městská policie v září 2013
2. září v půl deváté ráno si operátor kamerového systému všiml tří
mužů, sedících na lavičce u kašny na náměstí Jana Zajíce. Dva
z těchto mužů popíjeli alkoholický nápoj z plastové láhve. Vzhledem
ke skutečnosti, že požívání alkoholu na veřejném prostranství je
v uvedené lokalitě zakázáno obecně závaznou vyhláškou města,
byli všichni muži z místa vykázáni a bylo jim zakázáno další požívání
alkoholu na veřejném prostranství. Z přestupku proti pořádku
ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě se bude
43letý občan Radkova a 53letý občan Budišova nad Budišovkou
zodpovídat u správního orgánu, kam byla věc postoupena. Za
opakovaný přestupek hrozí oběma mužům pokuta až do výše
30.000 Kč.

MP Vítkov, odkud byl nyní předán do náhradní péče. Podezřením
ze spáchání přestupku opuštění zvířete s úmyslem se jej zbavit se
bude zabývat správní orgán, kam byla věc postoupena. V případě,
že se podaří zjistit toho, kdo se psa takovým způsobem hodlal
zbavit, hrozí mu pokuta až do výše 500.000 Kč.
Z přestupku proti majetku obvinili strážníci 76letého muže ze
Starých Těchanovic, který se 26. září kolem půl desáté ráno
dopustil drobné krádeže v prodejně Penny Market v Opavské
ulici. Přivolaná hlídka MP Vítkov zjistila, že muž se bez zaplacení
pokusil přes pokladnu přenést zboží v hodnotě necelých 70 Kč.
Za toto jednání mu byla na místě uložena bloková pokuta 500 Kč
a zcizené zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

2. září v půl sedmé večer vyjeli strážníci prověřit telefonické
oznámení o fyzickém napadání osoby na jedné ze zahrad
v Klokočovské ulici. Strážníci po příjezdu na místo byli svědky toho,
jak 37letý muž z Vítkova, který je strážníkům dostatečně známý,
při spatření hlídky MP Vítkov odhodil 32letou ženu z Vítkova do
zahradního altánku. Žena měla viditelné znaky fyzického napadání
- podlitiny v obličeji a tržnou krvácející ránu na temeni hlavy.
Oba účastníci konﬂiktu byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky. Útočník skončil v poutech a následně byl předán
Policii ČR pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ublížení
na zdraví nebo přestupku proti občanskému soužití. Zraněné
ženě byla přivolána sanitka RZS, která dotyčnou poté převezla
k provedení dalších vyšetření do Slezské nemocnice v Opavě.

Za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h
hrozí 34letému muži ze Služovic zákaz řízení motorových vozidel
od 6 měsíců do 1 roku a pokuta v rozmezí 5.000 Kč až 10.000
Kč. 26. září v odpoledních hodinách mu strážníci ve Vítkově,
část Podhradí při průjezdu obcí naměřili rychlost vozidla 95 km/h.
Jelikož tak vysoké překročení rychlosti v obci nelze projednat na
místě v blokovém řízení, uvedeným přestupkem se bude zabývat
oddělení dopravy, kam byla věc postoupena.

Prozatím neznámý pachatel 9. září v blíže nezjištěnou dobu
uvázal psa ke stromu v lesním porostu v blízkosti přírodní nádrže
„Balaton“ u Vítkova. Psa neurčité rasy si všimla žena z Vítkova,
která jej předala MP Vítkov. Vzhledem ke skutečnosti, že pes
neměl evidenční známku ani čip, byl umístěn v záchytných kotcích

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

HLEDÁME NOVÝ DOMOV PRO PSY
Z NAŠEHO ÚTULKU
Podrobnější informace naleznete na www.vitkov.info nebo na
telefonu 556 312 277.
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ZMĚNY V PLATBÁCH
NOVÁ KONCESE
NA PRODEJ LIHOVIN EKOLOGICKÉHO POPLATKU
17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského
zákona (zákon č. 455/1991 Sb.), která zavádí novou
koncesi na „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin“. Účelem této novely je získat přehled
o prodejcích lihu a lihovin v souvislosti s proběhlou
metanolovou aférou. Pro získání této koncese není třeba
splnit žádné kvaliﬁkační předpoklady, ani není třeba mít
provozovnu.
Každý podnikatel, který je oprávněn prodávat tyto
komodity v rámci volné živnosti „Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ nebo v rámci živnosti „Hostinská činnost“
a hodlá je prodávat i nadále, je povinen ve lhůtě
6 měsíců (tj. do 17. dubna 2014) požádat na kterémkoliv
obecním živnostenském úřadě o koncesi. Týká se to
tedy všech distributorů a prodejců lihu a lihovin, ať
již ve velkoobchodě nebo v maloobchodě, a taktéž
provozovatelů barů, restaurací a dalších podobných
zařízení. Přijetí žádosti o koncesi je bez poplatku.
Pokud by někdo prodával líh a lihoviny i po 17. dubnu
2014 a nevlastnil by uvedenou koncesi, dopouštěl by se
neoprávněného podnikání.
Deﬁnici, co se považuje za kvasný líh, konzumní líh
a lihoviny, naleznete na webových stránkách města
Vítkova http://www.vitkov.info/o-meste/pro-podnikatele-/.

Změna zákona č.185/2001 Sb., zákona o odpadech a zákona č.56/2001
Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
1.10.2013 nabyl účinnosti zákon č.169/2013 Sb., kterým se mění podmínky
při vybírání poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění
autovraků, tzv. „ekologické poplatky“ při registraci vozidel.
Od tohoto poplatku zůstávají nadále osvobození žadatelé těžce tělesně
postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP (zdravotně tělesně postižený)
nebo ZTP/P (zdravotně tělesně postižený s průvodcem) a dále žadatelé
o registraci v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo zániku společného
jmění manželů.
Od 1.10.2013 žadatel o registraci vozidla, následující po žadateli, který byl
osvobozen od ekologického poplatku, je povinen příslušný poplatek zaplatit.
Na úkony provedené před 1.10.2013 se tato změna nevztahuje. U započatých
přeregistrací následujících po osvobození ZTP, DE (dědictví) nebo ZSJM
(zánik společného jmění manželů) před 1.10.2013 se tedy ekologický
poplatek neplatí.
Změna zákona č. 56/2001 Sb., konkrétně ustanovení § 13 odst.2) ruší
možnost doložit způsob „dalšího využití“ při trvalém vyřazení vozidla
z centrálního registru vozidel.
Jedinou možností při trvalém vyřazení bude předat vozidlo k ekologické
likvidaci vybraným zpracovatelům autovraků, kteří mají krajským úřadem
vydáno povolení k likvidaci a zpracování autovraků.
Bližší informace podají občanům pracovníci registru vozidel oddělení dopravy
MěÚ Vítkov.

Andrea Koláčková
Obecní živnostenský úřad

Odbor sociálních věcí informuje
Zrušení sKarty
1. listopadu 2013 vejde v účinnost zákon, který ruší kartu
sociálních systémů, tzv. sKartu. Během listopadu pošle Úřad práce
ČR informativní dopis všem svým klientům, kteří sKartu vlastní,
s vysvětlením, jak dále postupovat. Všichni držitelé sKarty by tak
měli nejpozději do 1. 12. 2013 vědět, jak se v konkrétní situaci
zachovat. Není tedy nutné na Úřad práce docházet ohledně
zrušení karet.
Po zrušení sKaret mohou nastat tyto případy:
Klient vlastní sKartu a dávku si přeposílá na svůj bankovní účet –
změny se ho dotknou minimálně, od dubna 2014 bude dostávat
peníze na tento účet přímo.
Klient vlastní sKartu, ale žádné dávky nepobírá – není nutné nic
řešit, sKarta přestane platit.
Klient vlastní sKartu - čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy
vybírá hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech.
Taková osoba musí nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo
písemně, oznámit příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu
práce, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat - jestli na
účet nebo poštovní poukázkou.
Pokud se klient, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nezvolí
způsob výplaty, dostane peníze v dubnu 2014 poštovní poukázkou
na adresu, kterou Úřadu práce sdělil pro zasílání korespondence obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu.
Klient vlastní speciální sKartu jako průkaz Osoby se zdravotním
postižením. 30. 4. 2014 končí platnost těchto sKaret. Na příslušném
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR si musí držitel vyřídit výměnu
sKarty za průkaz ZP, ZTP, ZTP/P a změnu ve způsobu výplaty
dávek, pokud čerpá dávky prostřednictvím sKarty. V souvislosti
s touto výměnou je také nutné provést výměnu Parkovacího

průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností.

Volná kapacita Poradny rané péče MATANA
Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu
prvními roky života dítěte se speciﬁckými potřebami, podporovat
všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a začlenění se
do běžného života. Může se jednat o předčasně narozené dítě,
dítě s podezřením na autismus či při pohybovém nebo mentálním
postižení. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně
v domácím prostředí rodiny.
Pracovnice Poradny rané péče MATANA dojíždí do domácnosti
rodiny. Výhodou je bezpečné a přirozené prostředí pro dítě i rodiče
a náročné cestování pro dítě odpadá. Každá rodina má svou
poradkyni, která ji navštěvuje 1x za 4-6 týdnů. Průběh návštěv se
odvíjí od aktuálních potřeb členů rodiny. Raná péče je poskytována
bezplatně.
Na podzim se každoročně uvolňuje kapacita poradny, a proto
mohou pracovnice dojíždět do nových rodin. Ve Vítkově již své
služby poradna poskytuje několik let. Město Vítkov v letošním roce
podpořilo poradnu ﬁnanční dotací ve výši 5 000,- Kč.
Pokud potřebujete poradit či Vás trápí vývoj Vašeho dítěte,
kontaktujte odbor sociálních věcí, případně zavolejte nebo napište
koordinátorce Svatavě Olejkové 731 191 868, ranapece@sdk.cz
a domluvte si konzultaci u Vás doma a po ní se rozhodněte, zda
chcete spolupracovat dlouhodobě. Konzultace v rodinách probíhají
v pracovní dny v době 8:00 – 16:00, v pondělí do 18.00.
Hana Klapetková
vedoucí odboru sociálních věcí
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Jak nakládá naše město s odpady?
Poslední dobou dáváme poměrně velkou část ﬁnančních
prostředků z rozpočtu města do investic, které přispívají
k ochraně životního prostředí.
Životní styl posledních let je jednou z příčin nárůstu odpadů.
Problém je celosvětový a jen těžko proti tomuto trendu jít. Vedení
našeho města se snaží napomoci k celkovému zlepšování
životního prostředí a investicemi minimalizovat tento dopad.
Pomáhá tomu i řada dotací z Evropské unie, jež velkou část peněz
vymezila na projekty, které se snaží chránit životní prostředí nebo
odstraňovat ekologické škody.
Pokud se zaměříme na Vítkov, tak v posledních letech byla velká
část nákladů spojena s provozem skládky komunálního odpadu.
Nutná byla zejména rekultivace staré skládky, což obecně znamená
návrat k původnímu rázu krajiny a přírody. Zakonzervování skládky
tak zamezilo dalšímu znečišťování půdy a podzemních vod.
Zároveň projekt přispěl k tomu, aby se území navrátilo okolnímu
prostředí. Jelikož šlo o ﬁnančně i technicky náročný proces, bylo
nutné jej rozdělit na několik etap. 0. etapa rekultivace, jejíž náklady
byly vyčísleny na 20,1 mil. Kč, proběhla díky dotacím z EU a město
zaplatilo jen 2,4 mil. Následně jsme provedli rekultivaci 1. etapy,
jejíž náklady už nebyly tak vysoké, ale i tak stála 6 mil. Kč (4,2
mil se hradilo z fondu rekultivace a 1,8 mil Kč z rozpočtu města).
Výstavba další, tzv. 2. etapy skládky stála 12 mil. Kč a město ji
celou hradilo ze svého rozpočtu.
Dalším projektem je výstavba kompostárny, kam se sváží
posečená tráva, listí a bioodpad z domácností, díky které se město
snaží účelně naložit s biologickým odpadem, který se zpracuje
na kompost, jenž se může dále používat jako ekologické hnojivo.
Náklady na stavbu kompostárny se vyhouply na 5,6 mil. Kč. Dotace
na její výstavbu poskytla také Evropská unie, a to ve výši 5 mil. Kč.
Dále musíme přičíst náklady, které jsou spojené s pořízením
sběrných kontejnerů a nádob. V tomto ohledu byly úspěšné
Technické služby města Vítkova, p. o., které získaly dotaci na jejich
nákup. Bohužel kvůli zdlouhavé administrativě, která je spojená
s výběrem dodavatele, se zatím nepodařilo kontejnery pořídit, ale

občané mohou využívat na bioodpad starší kontejnery (s hnědým
víkem).
Dále se ve městě daří řešit absenci sběrného dvora, a to opět
díky dotaci získané z Evropské unie. Za tyto prostředky v příštím
roce vybudujeme nový sběrný dvůr na okraji města, kam mohou
občané svážet nebezpečný, velkoobjemový a stavební odpad.
Většina našich spoluobčanů přistupuje k tomuto problému velmi
zodpovědně a čím dál více třídí odpad. Pomáhá jim k tomu
množství „barevných“ kontejnerů po městě, které jsou určeny pro
sklo, papír a plast a nově také pro elektrozařízení. V letošním roce
přibyly další kontejnery, tentokrát na nepotřebné ošacení, textil,
obuv a hračky. Takto získané věci po roztřídění putují na místa,
kde ještě najdou své využití.
Město a občané svým přístupem významně přispívají k účelnému
nakládání s odpady a ke zlepšování kvality životního prostředí ve
svém okolí.

Stovky obyvatel našeho kraje se zapojily do projektu ﬁnanční
a zdravotní gramotnosti … nechcete se i vy přidat?
Odborná pomoc s domácím hospodařením, spořením, ochranou spotřebitele atd. přilákala moravskoslezskou veřejnost k projektu
Gramotnost.cz. Na základě statistik míry zadluženosti, počtu exekucí a nárůstu civilizačních onemocnění jej připravila nezisková
organizace AISIS. Zájemci se mohou zcela zdarma vzdělávat formou internetových webinářů a jiných programů.
Zájem o semináře s mottem „Co se v mládí nenaučíš, ve staří si tě najde“ projevili zejména lidé ve věku od pětapadesáti let. Projekt
ﬁnancuje Evropská unie a státní rozpočet ČR. Témata i časy naleznete na webových stránkách www.gramotnost.cz.

UPOZORNĚNÍ SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA
PODNIKATELŮM - POZOR NA FAKTURY ZASÍLANÉ SPOLEČNOSTÍ ČESKÝ
TELEFONNÍ SEZNAM S.R.O. Z TŘEBÍČE
V poslední době se opět množí stížnosti na praktiky ﬁrmy Český telefonní seznam s. r. o. z Třebíče, která podnikatelům rozesílá nabídky
na uveřejnění inzerce v jejich katalogu. „Nabídka“ této ﬁrmy však velmi nápadně připomíná faktury společnosti Mediatel za inzerci ve
zlatých stránkách. Řada ﬁrem pak v omylu „fakturu“ uhradí, čímž dle společnosti Český telefonní seznam vstoupí s nimi do smluvního
vztahu. Inzerce u Českého telefonního seznamu pak ﬁrmu vyjde na cca 12 000,- Kč ročně, což není zrovna zanedbatelná částka.
Případné neplatnosti smlouvy je potom možné se domáhat právě z toho důvodu, že byla uzavřena v omylu. Pokud jste smlouvu uzavřeli
v omylu, doporučujeme se neplatnosti aktivně domáhat, ideálně doporučeným dopisem s dodejkou adresovaným společnosti Český
telefonní seznam.
V tomto případě je možné uvažovat také o absolutní neplatnosti smlouvy z důvodu porušení zákazu nekalé soutěže dle obchodního
zákoníku. Takováto smlouva je pak od počátku neplatná.
Více informací najedete na www.vitkov.info
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Příprava zimní údržby komunikací ve Vítkově
a jeho místních částech
Mechanizace vyčleněná k zajištění zimní údržby místních
komunikací města
1ks jednonápravová fréza na chodníky
1 ks traktor Zetor 4x4 - šípová radlice, sypač
1 ks dvounápravová fréza na chodníky
1 ks chodníková radlice – STIGA
2 ks traktor ZETOR se závěsnou radlicí
1 ks nakladač UN – 053
2 ks malotraktor VIVID 400 - šípová radlice, sypač
Postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
komunikací
Odklizení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického
hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je
nutno odstraňovat podle možnosti dříve než jej provoz zhutní.
S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadlého
sněhu dosáhne 5 - 7 cm, v místních částech se s odklízením
sněhu začíná v době, kdy vrstva sněhu dosáhne 8 – 10 cm. Při
trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování
sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí
v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních komunikacích
v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu, na dopravně důležitých
chodnících se odstraňování sněhu provádí v šířce do 1,5 m, na
ostatních chodnících v šířce do 1,2 metru. S posypem komunikací
se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu a ukončení sněžení.
Členění místních komunikací podle dopravní důležitosti
Pro účely tohoto plánu zimní údržby jsou místní komunikace
rozděleny do tří stupňů podle dopravní důležitosti.
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro
hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením.
Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po
nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení
sněžení (jmenovitě: příjezd k nemocnici z Opavské ul. k bráně,
autobusové nádraží celé, Husova celá, Dělnická, Lidická celá,
Bezručova celá)

Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu
do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude
provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo
do 4 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě: Vodní celá, Fučíkova.
Úvozní, Skřivánčí pole, Selská, B. Němcové, U nemocnice, Lesní,
Čermenská)
Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti
Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve
sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní
pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba
parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému
(všechny místní komunikace neuvedené ve stupni důležitosti I.
a II.)
Připomínky k zimní údržbě komunikací je možno podat:
Telefon
Po-Pá
06,00 – 14,30

e-mail
Po-Pá
14,30 – 06,00
So - Ne

Ve věci místních komunikací
Technickým
službám Vítkov

556 300 730
556 300 731

tsvitkov@cbox.cz

Klokočov

556 301 377

tsvitkov@cbox.cz

Jelenice

556 310 022

tsvitkov@cbox.cz

MěU Vítkov

556 312 242

klevar@vitkov.info

SSMSK p.o.,
cestmistrovství
Vítkov

556 300 392

klevar@vitkov.info

SSMSK p.o.
středisku Opava

553 734 857

-

Ve věci silnic

SPS KOMENSKÝ
BLAHOPŘEJE ...
Takřka neuvěřitelnou se pro mnohé z nás stává skutečnost, že v těchto dnech
rozšiřuje řady osmdesátníků MUDr. Eduard Zimola.
Čas se ale zastavit nedá... Od roku 1958, kdy nastupuje jako lékař do
vítkovské nemocnice, se aktivně zapojuje do hudebního života ve Vítkově.
Je znám jako skvělý varhaník a naše město vešlo celorepublikově ve
známost i díky jeho úspěchům v televizních vědomostních soutěžích. Stál
i u zrodu Pěveckého sboru „Cantus“ - později přejmenovaného na Smíšený
pěvecký sbor Komenský. V roce 1996 se stává jeho uměleckým vedoucím
a vynikajícím dirigentem. Nenásilně posouvá repertoár sboru více do oblasti
klasické a církevní hudby. Je autorem vánoční mše „ Missa in G - dur“, kterou
má sbor ve svém repertoáru. Díky koncertům pod vedením MUDr. Zimoly
nahlédli posluchači více do tvorby Janáčka, Schreibra, Handla, Mozarta
a dalších velkých hudebních klasiků.
Jestliže tedy v těchto dnech přicházeli k jubilantovi mnozí gratulanti, aby mu
vyjádřili svůj dík a obdiv, s láskou a vděčností tak činí i členové SPS Komenský,
jehož je oslavenec stále aktivním členem ...“vitrum nostrum gloriosum...“
čurdma
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Městské koupaliště v letošní sezóně
V letošním roce bylo koupaliště otevřeno od 20. června do 31.
srpna, tj. 58 dní. Provoz s návštěvností trval 42 dní a koupaliště při
něm navštívilo celkem 7678 osob. V průběhu června 1 355 osob,
v červenci pak 3 282 osob a v srpnu 3 041 osob. Město plánovalo
přispět na jeho provoz v letošním roce částkou 620 tis. Kč a plán
výběru vstupného činil 200 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo vybráno
celkem 181,4 tis. Kč.
Začátek letošní sezóny vypadal velmi kriticky a dal by se vyjádřit
slovy hlavního hrdiny slavné Vančurovy humoresky: „Tento způsob
léta se mi zdá poněkud podivný!“ Velmi chladné dny v počátku
letošního léta koupání vůbec nepřály a zdálo se, že koupaliště
v letošním roce vůbec v provozu nebude. Co začátek léta pokazil,
to další měsíc zase napravil a koupaliště se stalo jedním z mála
míst, kam se mohli občané a návštěvníci našeho města uchýlit
před úmorným vedrem. Teploměr evidence teploty na koupališti,
umístěný na stinném místě, zaznamenal v červenci minimální
teplotu 11°C a maximální pak 31°C, v červenci min. 16, 71C a max.
35°C a v srpnu min. 18°C a max. 32,6°C.
Stejně jako v minulých letech byla i letos před zahájením sezóny
provedena údržba. Byl obnoven ochranný a těsnící nátěr stěn
a dna bazénu, nátěr kovových konstrukcí technologie ﬁltrace
vody, byla provedena prověrka funkčnosti chlorace vody
včetně příslušné revize, údržba celého areálu koupaliště včetně
vymalování sociálního zařízení a další činnosti nutné pro úspěšné
zahájení provozu koupaliště. Práce provedli většinou pracovníci TS
z důvodu maximální úspory nákladů na provoz, který je velmi drahý.
Například celková průměrná spotřeba vody za rok činí okolo 4 100
m3 a představuje náklad spolu se spotřebou elektrické energie
na pohon čerpadel ﬁltrace v hodnotě přes 230 tis. Kč. V letošním
roce bylo nutné pořídit nový bazénový vysavač pro čištění dna
a stěn bazénu, jelikož ten starý po deseti letech provozu dosloužil.
Jelikož se jedná o nákladnou záležitost, byl pořízen zánovní
vysavač stejného typu, který se v podmínkách koupaliště osvědčil.

Plánovaná výstavba dětského koutku požadovaného veřejností
a zejména maminkami byla přesunuta na příští rok.
Nový nájemce kiosku se velice snažil, aby návštěvníci kromě
koupání nalezli v areálu koupaliště rovněž možnost dobrého
občerstvení. V tomto směru nebyly zaznamenány žádné stížnosti
a ze strany provozovatele bych chtěl p. Duskové touto cestou
poděkovat za snahu a vstřícnost. Zde je třeba připomenout
odsouzeníhodný čin, kdy byl hned první den po zahájení provozu
vyloupen kiosek a došlo ke krádeži peněz a zboží v dosti
vysoké částce. To samozřejmě znamenalo značnou ztrátu pro
provozovatele tohoto zařízení.
TS města Vítkova a Středisko volného času Vítkov připravily
společně i letos v areálu koupaliště kulturně – zábavní akci pro
širokou veřejnost, kterou byla tradiční „Vítkovská lávka“. Přesto,
že tato akce byla letos poznamenána komplikacemi způsobenými
ohlášenou demonstrací, kdy musela být přesunuta ze soboty 3. 8.
na pátek 2. 8., tak přesto rovněž letos zaznamenala velký úspěch.
Vítkovskou lávku navštívilo 704 platících diváků (děti měly vstup
zdarma) a dá se konstatovat, že také v letošním roce se všichni,
kteří ji navštívili, výborně bavili.
Otevírací doba městského koupaliště byla od 10.00 hod. do 19.00
hod. a vstupné zůstalo stejné jako v loňském roce, tedy dospělí
platili 40 Kč na osobu, děti do 15 let, studenti a důchodci pak 20
Kč na osobu.
Během provozu koupaliště se nestal žádný těžký úraz. Na
ošetřovně plavčíci ošetřili pouze dva úrazy hlavy po pádu a 18x
bodnutí hmyzem. Žádný z ošetřených nemusel vyhledat lékařskou
pomoc. Kontrola kvality vody i ostatních záležitostí podléhajících
pravidelné kontrole Krajskou hygienickou stanicí Ostrava dopadla
ve všech případech na výbornou.
František Vrchovecký
ředitel TS

OCENĚNÍ PANÍ ALŽBĚTY KUBIŠOVÉ
Paní Alžbětu Kubišovou, občanku našeho města, ocenil biskup Diecéze ostravsko-opavské František Václav Lobkowicz za dlouholetou
službu ve vítkovské farnosti, angažovanost v ekumenických setkáních a přínos k rozvoji česko-německých vztahů. Pamětní list
a pamětní medaili převzala společně s dalšími 21 oceněnými z celé diecéze osobně z rukou biskupa při slavnostní bohoslužbě
v katedrále Božského Spasitele v Ostravě v den slavnosti sv. Hedviky (16. 10.), patronky diecéze a Slezska, od jejíž smrti uplynulo
přesně 770 let. K ocenění blahopřejeme.
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I NA HŘBITOVĚ MŮŽE HOŘET
Je tu listopad a s ním spojená památka zesnulých obecně nazývaná
„Dušičky“. Hřbitovy jsou doslova obsypány hořícími svíčkami, které
se umisťují nejen přímo na jednotlivé hroby, ale jsou také součástí
okrasných věnců a dekorací vyrobených z hořlavých materiálů.
I tak zdánlivě bezpečná činnost jako uctění památky zesnulých
zapálením svíčky na hrobech či vsypových loučkách může mít
neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice
snadno vymknout kontrole, např. vlivem silného větru, a způsobit
značné materiální škody na místech posledního odpočinku našich
blízkých. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti, panika nebo
jen nedomyšlení následků naší činnosti.
V letošním roce opět došlo na Městském hřbitově v Opavě
k požáru řady vzrostlých tújí. Vyšetřováním požáru bylo zjištěno,
že vznikl od zapálené svíčky, která byla umístěna na horní části
náhrobku a vlivem větru či neopatrnosti osob došlo k jejímu
shození do vysazených tújí oddělujících jednotlivé řady hrobů.
Vlivem otevřeného ohně svíčky došlo ke vznícení tújí. V místě
ohniska požáru bylo nalezeno několik použitých svíček. Další
svíčky a petrolejové kahany byly umístěny bez jakéhokoli zajištění
v bezprostřední blízkosti hořlavé výzdoby na hrobech a mezi nimi.
Z tohoto nálezu je zřejmé, že svíčky jsou takto nevhodně
umisťovány až příliš často. Naštěstí ne každá svíčka dokáže při
pádu zapálit hořlavý materiál.
I ve Vítkově došlo před několika lety k podobné události, kdy patrně
díky drobné neopatrnosti došlo k požáru, při němž shořelo několik
tújí.
Vždy je nutné myslet na to, že jakákoliv zapálená svíčka je
v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli
dbát zvýšené opatrnosti.
Svítilny, petrolejové kahany, svíčky a dekorace se svíčkami
umisťujeme vždy na nehořlavé podložky, v dostatečné vzdálenosti

od ostatních hořlavých materiálů např. větví stromů, křovin, vysoké
trávy a úložných lavic. Při kontaktu zapálené svíčky s hořlavým
materiálem může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Na
vsypové loučce a na společných pohřebištích rozsvěcujeme svíčky
jenom na vyhrazených a k tomu určených plochách.
Ať proběhne uctění památky posledního odpočinku našich blízkých
důstojně bez účasti Hasičského záchranného sboru.

Změny v zápisech nemovitostí podle nového katastrálního zákona,
které vejdou v platnost od roku 2014
1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový zákon č.253/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální zákon), jehož návrh 15. srpna
2012 schválila Vláda ČR. Nový Katastrální zákon projde díky
revoluci v novém občanském zákoníku řadou změn.
Co se do katastru bude zapisovat?
Do katastru se budou muset zapisovat i dříve nepožadované
skutečnosti nebo v současné době neexistující právní instituty
(nová úprava přináší až 15 nových typů práv k nemovitostem).
Povinnost zápisu se bude vztahovat kromě dnes již běžných práv
jako vlastnické právo, věcné břemeno a zástavní právo, také na
právo stavby, nájem nebo budoucí zástavní právo. Dále má být
v katastru uvedené například předkupní právo, pokud bylo zřízené
jako právo věcné, právo nezbytné cesty, budoucí výměnek
a mnoho dalších práv.
Významnou změnou projdou i zápisy týkající se nových staveb.
Drtivá většina nových staveb se stane součástí pozemku,
pokud bude ke dni 1.1.2014 shodný vlastník pozemku a stavby.
Pro současné stavby, které jsou ve vlastnictví jiných osob než
pozemek, uvedené pravidlo neplatí, tzn. stavba se nestane
součástí pozemku.
Nový zákon dále zavádí tisícikorunový poplatek za zápisy, které
byly dosud zdarma. Například pokud máte hypotéku a ručíte za ni
nemovitostí, připravte se, že ani poslední splátka nebude konečným
výdajem. Za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí se má
platit tisícikorunový poplatek. Plánovaná změna se přímo dotkne
statisíců Čechů. Výmazy se prováděly bezplatně, jen potvrzením
banky.
A není to zdaleka jediná situace, kdy se má nová podoba zákona
veřejnosti prodražit. Nový katastrální zákon zvyšuje počet

placených služeb ze 4 na 20. Ve výsledku tak postihne drtivou
většinu populace.
Další významná zněna bude v tom, že o změně zápisu bude
katastrální úřad informovat dvakrát z důvodů současných podvodů
s převody nemovitostí. Výrazně se rozšířila povinnost katastrálních
úřadů informovat účastníky řízení, jejichž práva k nemovitostem
jsou navrženými změnami dotčena. Katastrální úřad bude muset
vlastníka nemovitosti informovat o zahájení řízení, které se týká
jeho nemovitosti, a o vyznačení plomby, a to písemně na adresu
trvalého pobytu účastníka řízení nebo jiným způsobem, který si
účastníci zvolí. Podvodník, který si dokáže poradit s falšováním
kupní smlouvy a plné moci by mohl „za“ skutečného vlastníka zvolit
také jiný způsob doručování a upozornění tak od něj „odklonit“.
Proto stanoví návrh nového katastrálního zákona povinnost úřadu
informovat účastníky řízení navíc ještě po jeho ukončení, a to
písemně nejen prostřednictvím zástupce, ale i přímo.
Prakticky se vlastníkům nemovitostí radí, aby pro jistotu každé tři
roky kontrolovali stav zápisu v katastru nemovitostí. Kontrola zápisu
v katastru je dnes opravdu jednoduchá, občané mohu zdarma
využít internetovou aplikaci nahlížení do katastru nemovitostí
na adrese www.cuzk.cz, případně požádat o výpis z katastru
nemovitostí přímo na katastrálním úřadě nebo na každém Czech
POINTu, který je však zpoplatněn.
Zdroj:
http://www.penize.cz/vlastnictvi-nemovitosti/258863-novykatastralni-zakon-zatne-tipec-podvodnikum;
http://www.zarukakvalit.cz/katastr-zavede-nove-poplatky-zavymaz-zaplatite-tisic-korun-a8/
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Vítkovské nízkoprahové zařízení Tunnel pořádá
výlet do hlučínského ranče
Nízkoprahové zařízení (NZDM) Tunnel, které bylo ve Vítkově otevřeno
letos v březnu, pořádá 9. 11. výlet pro sociálně znevýhodněné maminky
s dětmi do Dětského ranče v Hlučíně. V rámci tohoto výletu budou pro
děti připraveny vyjížďky na koních, prohlídka ranče, minizoo a společný
pobyt na dětském hřišti. Výlet pořádá nízkoprahové zařízení Tunnel
v rámci projektu Sobě a všem pomůžeme, který je ﬁnancován
z prostředků Nadace O2 – Think Big.
Součástí projektu jsou také další aktivity, jako je například vytvoření
relaxační zóny využívané především ke skupinovým aktivitám uživatelů
klubu, příprava a realizace dvou aktivit pro děti předškolního věku a jejich
rodiče (čtení s výtvarným workshopem, multikulturní dílna), příprava
a realizace dvou aktivit pro děti staršího školního věku – tzv. peer
programy zaměřené na prevenci rizikového chování (témata:
kyberšikana, návykové látky) a společný výlet pro děti staršího školního
věku a uživatele klubu do aquaparku v Hranicích na Moravě.
Projekt Sobě a všem pomůžeme realizujeme ve spolupráci se skupinou uživatelů nízkoprahového zařízení, kteří se rozhodli aktivně
podílet na zvelebení klubu a rozšíření jeho služeb také pro mladší věkovou skupinu.
NZDM Tunnel v současnosti poskytuje sociální služby mladým lidem ve věku od 15 do 26 let. Tento typ služeb ve městě Vítkov zcela
chyběl, a proto si ihned našel přízeň svých uživatelů. K 31. srpnu má vítkovský „nízkoprah“ 81 registrovaných uživatelů, kteří jeho služby
využívají.

MLADÍ HASIČI Z VÍTKOVA SLAVILI ÚSPĚCH VE HŘE PLAMEN
7. září uspořádalo SDH Vítkov na stadionu ve Vítkově soutěž pro
mladé hasiče. Jednalo se o jarní kolo hry Plamen v náhradním
termínu. Jelikož bylo na jaře nepříznivé počasí, přesunul se
termín konání na září. Tentokrát počasí přálo a sportovní akce se
velmi vydařila. Celkem se zúčastnilo 73 dětí, a to z SDH Vítkov,
Březová, Budišov nad Budišovkou, Lesní Alberchtice, Kajlovec
a Gručovice. Družstva musela splnit tři soutěžní disciplíny štafetu na 4x60m s překážkami, štafetový běh 400m s překážkami
CTIF a požární útok. Cílem disciplín bylo ověřit získané znalosti
mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, jejich rychlost
a pohyblivost. Vítkovští hasiči obsadili v kategorii mladších žáků
3. místo, v kategorii starších žáků 2. místo.
Velké poděkování patří našim sponzorům, bez kterých bychom
soutěž nemohli uskutečnit, a všem dalším za technickou
a organizační výpomoc.
Pořadatelem podzimní části hry Plamen bylo SDH Lesní
Albrechtice. Hasičský závod se konal 12. října na hřišti a v okolním
lese v Lesních Albrechticích. Soutěžilo se ve dvou disciplínách.

První byl závod požárnické všestrannosti, střelba ze vzduchovky,
první pomoc, vodorovné lano, uzlování, základy topograﬁe a požární
ochrana. Druhou disciplínou je štafeta požárních dvojic. Ta bude
hodnocena až jako součást jarní části hry Plamen v příštím roce.
Naši mladí hasiči se do soutěže zapojili velmi zodpovědně, někteří
podali výborné výkony. Musíme je pochválit za opravdu týmovou
spolupráci, která byla oceněna při závěrečném hodnocení. Mladší
žáci obsadili 3. místo a starší žáci si oproti jarnímu kolu polepšili
a v podzimním kole vyhráli. Radost všech byla veliká a zasloužená!
Mladým hasičům SDH Vítkov gratulujeme!

Martina Krejčí
SDH Vítkov
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ VÍTKOV
8. října proběhl v Domově Vítkov „Den otevřených dveří“. Personál
a uživatelé si pro hosty a návštěvy připravili zajímavý program.
V devět hodin začali přicházet první hosté. Někdo si přišel prohlédnout
prostory domova, někdo šel hned za vůní frgálů, ti zručnější si šli
něco vyrobit do tvořivé dílny. Odpoledne zazpíval náš domovský
sbor „SLUNEČNICE“. Krásné lidové písničky si společně se sborem
zazpívali i hosté. Po chvilce odpočinku následoval taneční program
s cimbálovou muzikou „ISCHIAS“. Celá skupina vystupuje ve slezských
krojích. Naše terapeutky je ovšem mile překvapily. Přivítaly je chlebem
a solí v krojích našeho Domova, které si samy ušily. Pobavit se, něco si
vyrobit a ještě si pochutnat na frgálech přišly také členky klubu seniorů
SPCCH. Jejich aktivní spolupráce s našimi uživateli nás nesmírně
těší. Všichni se rozcházeli spokojeni a plni nových zážitků z přátelské
atmosféry.

FENG SHUI ANEB HARMONIE
V BYTĚ, ŠTĚSTÍ V ŽIVOTĚ …
V místní knihovně jsme se první den měsíce října mohli seznámit s čínskou naukou Feng Shui, což je tisíciletí starý systém analyzování
a úprav energie v prostoru. Účelem je dosažení pozitivních změn ve zdraví, ﬁnanční situaci, rodinných, partnerských a pracovních
vztazích apod.
Průvodcem této naprosto nevšední přednášky byla paní Ĺubica M. Arady. Do té doby pro nás neznámá žena nás dokázala zaujmout ještě
dřív, než jsme ji spatřili. Už při cestě do schodů sálu knihovny bylo ovzduší provoněno vonnými tyčinkami a další překvapení nás čekalo
při vstupu. Místnost byla upravena dle zásad Feng Shui. Byla zmenšena paravány s vhodně zvolenými obrazy přírody. To proto, abychom
se při počtu přibližně 12 lidí cítili útulně a příjemně. Stůl i další části nábytku byly potaženy látkami z příjemných materiálů i barev, živé
květiny a obrazy na zdech - to vše dělalo ze sálu místnost, ze které se nám později nebude chtít odejít. Na stole byly rozloženy věštecké
karty. Každý z nás si mohl vytáhnout tu „svoji“ a paní Ĺubica nám prozradila, proč jsme si vytáhli právě tuto.
Nejdříve jsme byli zasvěceni do teoretické části Feng Shui. Kdy vzniklo, jaký má pro nás význam a z čeho čerpá. Paní Ĺubica odpovídala
na spoustu konkrétních dotazů týkajících se přímo našich domovů a rovněž nám nabídla osobní konzultaci. Zjistili jsme, že Feng Shui
není pro náš slovanský národ až tak exotickou záležitostí. Už naše babičky a dědečkové ho znali. Vzpomínáte si na svatební obraz
nad postelí? Byl tam proto, aby i v okamžicích méně příjemných dvěma lidem připomněl krásný pocit svatebního dne a přiměl je to zlé
překonat a jít společně dál.
U teorie to však neskončilo. Poté jsme si vyzkoušeli i praktická cvičení Feng Shui. Která? To si přijďte vyzkoušet na příští přednášku.
Věřte mi, že stojí za to.
Hana Goralčíková

Město Vítkov pořádá v Městské knihovně ve Vítkově kurz

SVĚTLUŠKA
V KNIHOVNĚ NUMEROLOGIE
Město Vítkov se prostřednictvím knihovny připojilo
k pořádání již 11. ročníku celorepublikové sbírky
„V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Tato sbírka, jejíž cílem
je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým
postižením, probíhala v knihovně po celý měsíc září
a vybraná částka 2.869,- Kč byla zaslána na konto
Světlušky.
Zakoupením sbírkového předmětu (pravítko, náramek
či záložka s magnetkem) jste tak přispěli na konto,
z něhož jsou pořizovány speciálních pomůcky pro
slabozraké a nevidomé.
Všem, kteří sbírku svým příspěvkem podpořili,
děkujeme.
Ivana Prokšová

– jak na ni?
Délka trvání kurzu 8 hodin. Kurz se uskuteční každý listopadový čtvrtek,
tedy 7., 14., 21. a 28. listopadu 2013, vždy od 17.00 do 19.00 hodin
v multifunkčním sále knihovny.
Lektorka: Iveta Johnová
Cena kurzu: 700 Kč
Přihláška a platba kurzu v Městské knihovně ve Vítkově.
E-mail: knihovna@vitkov.eu, tel: 556 300 190.
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SPOLEČNĚ DO SPOLEČNOSTI
To je název nového projektu, který jsme pro vás připravili společně s partnerským městem Kalety. Ve dnech 23. – 26. ledna příštího roku
proběhne kurz tance, etikety, protokolu, stolování a úspěšného pohybu ve společnosti.
Kurz je určen dospělým tanečním párům, které ovládají základní techniky standardních a latinsko-amerických tanců.
Kurz proběhne v Davidově mlýně. Podrobnosti zveřejníme v prosinci, kdy budou známy také podmínky a termín přihlášení.
Projekt je spoluﬁnancován z prostředků Evropské unie.

DNI MĚSTA VRBOVÉ
AKTÍVNE K PODPORE
EUROPSKÉHO
OBČIANSTVA

V rámci programu Europe for Citizens jsme
přijali pozvání na společné setkání ve Vrbovém.
Z Vítkova na toto setkání vycestovalo 91 občanů.
Měli jsme možnost setkat se také se zástupci
dalšího partnerského města Vrbového – Allstedtu
ze SRN.
Společně jsme absolvovali třídenní
program zaměřený především na
Rok evropského občanství - život
v EU, hodnoty EU (demokracie,
rovnocenné postavení občanů EU,
uplatnění žen a mladých lidí na
trhu práce v rámci EU, vzájemná
solidarita), postavení samospráv
a státní správy v jednotlivých zemích
EU. V rámci komentované prohlídky
jsme si prošli Vrbové a navštívili
Nitru, kde jsme se setkali se zástupci
Nitranského kraje. Program bohatý
na nové informace byl proložen
množstvím diskuzí a výměn názorů
a zkušeností účastníků projektu. V
rámci programu se představily také
dva soubory Základní umělecké
školy ve Vítkově – dechový orchestr
a akordeonový kvintet.

PROGRAMY SFRB – VYUŽIJTE CO
NEJVÝHODNĚJI STÁTNÍ ÚVĚR NA
OPRAVU VAŠEHO BYTOVÉHO DOMU
Cílem SFRB je zajistit prostředky pro obnovu a rozvoj bydlení pokud možno bez
závislosti na státním rozpočtu a poskytovat podporu způsobem, který zajistí její
udržitelnost v delším časovém horizontu. Z pohledu příjemce státní podpory je
vedle výše, kterou obdrží, také důležitá předvídatelnost jejího poskytování v čase programy SFRB jsou garantovány dlouhodobě stabilními podmínkami.
Z pohledu státního rozpočtu jsou programy SFRB pro stavebnictví významným
zdrojem tvorby pracovních míst.
V minulosti poskytované dotace byly nahrazeny úvěrovými nástroji. Jejich využití
v širším měřítku je předpokladem pro schopnost SFRB poskytovat dlouhodobě
podporu bydlení v hlavních oblastech, kterými je snižování energetické náročnosti
bydlení a s tím spojená úspora nákladů na bydlení, výstavba nájemních bytů se
sociálním akcentem, programy pro obce a další aktivity.

PODĚKOVÁNÍ
ČSCH
Místní organizace Českého svazu chovatelů
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli věcnými
cenami na místní chovatelskou výstavu, která
se konala 14. - 15. září 2013.
Všem spoluobčanům děkujeme za hojnou
účast. Doufáme, že se výstava všem líbila
a těšíme se na Vás opět v příštím roce.
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Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Projekt „Magické mosty EU“ realizovaný
v rámci Programu celoživotního učení
Comenius

Cílem programu Comenius je zejména rozvíjet porozumění mezi
mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit
si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj
i pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských
záležitostech.
Projekt s názvem Magické mosty Evropy propaguje myšlenku
propojení vzájemného kulturního a historického poznání mezi
státy EU. Mosty již od pradávna sloužily nejen jako funkční stavby
spojující dvě místa, ale také poukazovaly na kulturní a technickou
vyspělost svých stavitelů. Právě mosty byly a jsou v mnoha
případech svědky historických událostí a životních osudu lidí.
V našem projektu proto mosty chápeme také jako symbol spojení
lidí a národů.
Do projektu je kromě naší školy zapojena Stredná odborná škola
z partnerského města Vrbové na Slovensku, střední škola Enez
Lisesi z Edirne v Turecku a střední škola Liceo scientiﬁcostatale
Galileo Galilei v Dole v Itálii.
Celý projekt je koncipován do dvou oblastí. V oblasti historickokulturního poznávání budou žáci sbírat materiály o významných
či jinak speciﬁckých mostech. Získané poznatky z historie
navštívených mostů spojené s významnými událostmi, které
se váží k historii těchto mostů, pak budou aplikovat ve výuce.
V oblasti geograﬁckého poznávání žáci získají přehled a informace
o místech, kde šla historie a zároveň se seznámí s lidmi, místy
a prostředím partnerských zemí. Projekt poskytne žákům obraz
o partnerské zemi také prostřednictvím návštěvy dané země
a zmapování rozmístění vybraných zajímavých mostů.
Žáci ze škol všech zúčastněných partnerů tak získají nejen nové
kontakty a navážou nová přátelství, ale dozví se také spoustu
zajímavostí z historie i geograﬁe evropských zemí a zároveň

budou mít možnost ověřit si a zdokonalit své jazykové znalosti.
Své poznatky pak využijí při přípravě společného kalendáře
navštívených mostů, při tvorbě digitalizovaných materiálů a tvorbě
společné kroniky projektu Magické mosty EU.
Kadeřnický salon ve Vítkově
V minulém čísle Vítkovského zpravodaje došlo k mylnému uvedení
otevírací doby, za což se čtenářům omlouváme a zároveň uvádíme
opravu.
Otevírací doba v kadeřnickém salonu SŠ v Oderské ulici:
- sudý kalendářní týden: od 7.00 hod. do 18.00 hod.
- lichý kalendářní týden: od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Objednat se můžete na tel.: 556 300 441, mobil: 605 469 530.

Školní autoservis na Podhradí
Ve školním autoservisu v areálu SŠ na Podhradí si také zájemci
z řad veřejnosti mohou nechat opravit svůj automobil, přezout
pneumatiky před zimní sezonou, změřit emise, provést pozáruční
servis či připravit své vozidlo na STK každý pracovní den od 7.00
hod. do 13.30 hod. Objednávat se můžete u učitele odborného
výcviku p. Adolfa Immra na tel. 556 300 244, nebo na mobilu 737
453 796, 606 240 707.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Neděle 17. listopadu 2013
Program:
9.30 hod. Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce na městském hřbitově ve Vítkově
10.00 hod. Pochod údolím Moravice (Vítkov – Podhradí – Pod Vikštejnem – zřícenina
hradu Vikštejna – Podhradí – Vítkov)
•
•

Trasa vede po modré turistické trase.
Na Vikštejně bude pro účastníky připraveno malé občerstvení.
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Základní škola a gymnázium Vítkov
Studentské předčasné parlamentní
volby 2013 očima volební komise
Snad každé volby přinášejí jistou dávku očekávání, nerozhodnosti
a touhy po vítězství. Nejinak tomu bylo i letos u předčasných voleb
do Poslanecké sněmovny. 2. října 2013 si mohli studenti vyššího
stupně gymnázia ve Vítkově vyzkoušet, jak by hlasování dopadlo
čistě v jejich režii. Vše se konalo jako u voleb skutečných.
Je zajímavé sledovat, jak politické dění naší země sleduje mládež,
a na základě čeho se rozhoduje pro svého kandidáta. Nabídka
byla bohatá. Přesto se ve výsledkové listině prostřídaly názvy jen
několika stran. Díky anonymitě hlasování nelze přesně určit, kdo
jak volil, ale z pohledu komise lze říci, že mladí lidé z řad studentů
se často nechávají unášet hromadným názorem. Je to volba
většiny a netřeba vybočovat. I takto dnešní mladí smýšlejí. Jsou
však i tací, co nemají o politické sféře absolutně žádné vědomí
a volební lístek je pro ně spíše tipovací záležitostí. Svůj podíl na
statistice hlasování mají i samotné strany. Hodně studentů dá na
ideologické, mnohdy až megalomanské sliby a neřeší celkové
spektrum ani pozadí stran.

„Jako předseda komise mohu prohlásit, že jsem výsledkem
Studentských předčasných parlamentních voleb zklamán. Asi
jsem od své generace čekal větší zaujetí pro věc. Možná jsem
věřil, že se k celé záležitosti postavíme zodpovědněji a budeme
informovanější. Pouze se pozastavuji nad uvažováním mých
vrstevníků. Když vidím takový nezájem voličů už z řad studentstva,
nelze se pak divit občanům ve volbách skutečných,“ míní Michal
Škrobánek.
Naše škola měla dobrou procentuální účast. Snad se ale příště
více pozastavíme nad svou volbou. Věříme, že každý hlas má svou
váhu a jménem studentů děkujeme Člověku v tísni za příležitost
vyjádřit svůj postoj ke kandidátům do parlamentu naší republiky.
A na závěr ještě dodáváme, že voleb se mohlo na naší
škole zúčastnit 71 oprávněných osob (žáků starších patnácti
let, přítomných ve škole v den voleb), hlasovalo 47 z nich
a odevzdaných platných hlasů bylo 46. Hlasy se rozdělily mezi 11
politických stran, hnutí a koalic. První místo získala Česká pirátská
strana (12 hlasů), na druhém místě skončila KDU-ČSL (8 hlasů)
a bronzovou pozici získala ČSSD (7 hlasů).
Miroslav Bučánek a členové volební komise

72 hodin
I v letošním roce se naše škola se zapojila do projektu 72 hodin.
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým
organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům,

zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není
jim cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí. Jedná se
o tři dny plné dobrovolnických aktivit po celé ČR. Kdykoliv během
těchto 72 hodin (10. – 12. října 2013) a zároveň jakkoliv dlouho
se dobrovolníci po celém Česku mohou pustit do aktivit, které
pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů
je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce
a další pozitivní účinky. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých
lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit
je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je
spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Naše děti vymyslely
dvě dobrovolnické akce, které se konaly dne 11. 10. 2013. Jedna
skupina žáků navštívila Základní školu pro tělesně postižené
v Opavě v Havlíčkově ulici. Tady společně se žáky této školy strávili
dopoledne. Využili kompenzačních pomůcek, se kterými pracovali
a navázali nové vztahy a domluvili se na dalších návštěvách. Druhá
skupina dětí navštívila místní Domov pro seniory, kde předvedli
seniorům krátký program. Donesli jim dárečky, které sami vyrobili
a vykládali s babičkami a dědečky o všem možném. Domluvili se
také na další spolupráci a pravidelných návštěvách.

Předávání Cen VIA BONA
3. října 2013 se v Kaiserštejnském paláci na Malostranském
náměstí v Praze už šestnáctým rokem předávaly ceny za ﬁlantropii
VIA BONA, které uděluje Nadace VIA. V každé z kategorií byli
porotou nominováni tři ﬁnalisté z řad jednotlivců a ﬁrem za jejich
ﬁlantropické úsilí a následováníhodné příklady dárcovství.
Letos jsem se i já dostala do ﬁnále v kategorii ceny za školní
dobročinnost, ve které jsem skončila ve ﬁnálové trojici společně
se žáky Základní školy Jarov v Praze 3, dále studenty 3.lékařské
fakulty UK Praha Scottem Keelem a Petrem Olivou, kteří před
4 roky založili organizaci, která podporuje postižené děti na
vozíku, se kterými se účastní pražských půlmaratonů – tito dva
mladí muži to samozřejmě bezkonkurenčně vyhráli a není divu. Je
obdivuhodné, že i americký student pomáhá českým dětem.
Z dalších kategorií bych ráda zmínila cenu pro velkou ﬁrmu
a nakonec cenu za osobní zaujetí – Srdcař roku, kterou zaslouženě
vyhrál Tomáš Slavata, který má sám za sebou těžkou a neblahou
minulost, a i přesto našel sílu a pomáhá dětem ze sociálně slabších
rodin a dětem z dětských domovů, pro které organizuje nejen řadu
sportovních aktivit, ale inspiruje je i svým životním příběhem.
Potěšilo mne, že byl oceněn i Olbram Zoubek za celoživotní
podporu a ochotu darovat svá díla do aukcí, jejichž výtěžek je
určen na dobročinné účely. Ocitla jsem se v dobré společnosti lidí
štědrého srdce.
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Závěrečný kongres soutěže Ekologie
v rámci tvorby krajiny
30. září jsme se zúčastnili se žáky sexty (Lenkou Bílkovou a Vítem
Mužíkem) a septimy (Danielem Opletalem) závěrečného kongresu
soutěže „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu
uhlí“, který se konal v hotelu Imperial v Ostravě. Exkluzivním
partnerem soutěže byla společnost Severočeské doly, a. s., která
každé vítězné prezentaci věnovala grant ve výši 3.000 Kč a škole
ve výši 5.000 Kč.

Průběh večera byl velmi slavnostní, celou akci moderovala
známá novinářka Pavlína Kvapilová (na fotograﬁi společně
se mnou, mojí maminkou a p. Mikulíkovou, která mne navrhla),
která by si též zasloužila ocenění, konec konců slovo odvaha se
skloňovalo celý večer. Mně osobně se slavnost, kterou zaštítil
americký velvyslanec Norman Eisen, velmi líbila. Ráda bych se
pokusila v budoucnu rozšířit svou dobrovolnickou činnost, zatím
pracuji s dětmi z dětského domova a se seniory. Mám pořád co
dohánět a nejen já, kdyby bylo takových lidí, jako ti, kteří získali
ceny, více, jinak by se nám žilo. Každý by měl dobrý pocit, že
pomohl druhým a nemyslí jen sám na sebe. Dle mého je skvělé, že
jste někde potřební.
Eva Zemanová
oktáva

Prázdninové biologické soustředění

Úvodní slovo k soutěžícím pronesl hejtman Moravskoslezského
kraje Miroslav Novák, následoval projev bývalého ministra dopravy
Ing. Zbyňka Stanjury a starosty městské části Ostravy-Poruby Ing.
Lumíra Palyzy.
Závěrečného kongresu se účastnili všichni vítězové jednotlivých
kategorií z celého Moravskoslezského kraje. Studenti si mohli
v soutěži volit ze šesti témat.
Vít Mužík a Lenka Bílková si vybrali téma Energetická koncepce
s ohledem na speciﬁkum kraje, Daniel Opletal téma Strategická
surovina – uhlí. Všem výhercům blahopřejeme.
Milena Mačáková

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Vás zve na
První dva týdny letních prázdnin 2013 jsem trávil na soustředění
v táborovém areálu u vesnice Běstvina na úpatí Železných hor,
kterého se mohli účastnit pouze dva nejlepší biologové z každého
kraje - vítězové biologické olympiády.
Tábor nás měl připravit na příští ročník olympiády a obohatit naše
dosavadní znalosti a zkušenosti. Zároveň jsme měli možnost
vyzkoušet si, v jakém prostředí pracují opravdoví biologové.
Každý náš den se skládal z ranní rozcvičky, dvou přednášek
z různých oborů biologie a dobrovolných večerních a nočních
programů, jako byl lov netopýrů, hledání kalouse ušatého,
celonoční hry či pitvy různých zvířat. A jelikož naše biologické
soustředění probíhalo společně s chemickým, tak nám chemikové
občas nachystali také dechberoucí ohnivé show.
Naše odpočinkové chvilky jsme si mohli také zpestřit rýžováním
českých granátů nebo přednáškami o GMO plodinách, vnitřním
životě buňky a dalšími aktivitami.
Soustředění se mi velmi líbilo, a kromě nových přátel jsem zde také
získal spoustu nových vědomostí.
David Machač
sexta

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
dne 14. listopadu 2013 od 9:00 do 17:00
Ve školním roce 2014/2015 otevíráme osmileté
a čtyřleté studium se všeobecným zaměřením
telefon/fax: 556 300 779 – ředitelka školy, 556
303 375 – zástupkyně ředitelky pro gymnázium
e-mail: zsgvitkov@zsgvitkov.cz – ředitelka
školy, lenka.zychova@zsgvitkov.cz –
zástupkyně ředitelky pro gymnázium
web školy:

www.zsgvitkov.cz
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Informace z Mateřské školy Vítkov
TVOŘIVÉ DÍLNY SE ŠIKULKOU A ŠIKULÍNEM
24. září se v MŠ Husova uskutečnily Tvořivé dílny se
Šikulkou a Šikulínem. Akci připravil kolektiv pedagogických
pracovníků MŠ Husova ve spolupráci s Centrem inkluze
O.P.S. z Velkých Hoštic. Dotaci na akci poskytlo Město
Vítkov. O sladkou odměnu pro děti se postaraly maminky
ze třídy Berušek. Pro děti, jejich rodiče i prarodiče byly
nachystány pestré tvořivé činnosti spojené s podzimem.
V průběhu odpoledne si tak všichni mohli pod vedením
lektorek vyzkoušet malovat na kamínky, decoupage, vyrobit
svíčky z včelího vosku, aranžovat z přírodních materiálů
anebo zdobit textilní ubrousky.
Celá akce se vydařila, dospělí i děti se dobře bavili u společné
práce. Děkujeme všem, kteří přišli smysluplně strávit čas se
svými dětmi. Jsme rádi, že odcházeli z této akce spokojeni
a těšíme se na další setkání.

Mateřská škola Vítkov sděluje, že v době vánočních prázdnin budou mateřské
školy uzavřeny od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 (6 pracovních dnů).
Miluše Špoková
ředitelka školy

Jak jsme Ježibabě z
Perníkové chaloupky
pomáhali uklidit
chaloupku a celý
les...
Děti z MŠ Čtyřlístek Odry - Kamenka přijaly pozvaní
vedení Základní školy a gymnázia Vítkov a vydaly se na
výlet, během kterého plnily různé zábavné úkoly - třídily
odpad, uklízely les, řešily popletené obrázky rostlin,
hledaly zvířátkům mláďátka či byly v začarovaném lese.
Dagmar Tomčíková
učitelka MŠ

SPOLEČNÝ
RYBOLOV
Na přelomu srpna a září zavítali do Vítkova naši polští přátelé
z Kalet na společné rybaření, které probíhalo ve vodách MO
ČRS Vítkov způsobem „chyť a pusť“. Akci zajišťovali po celou
dobu p. L. Jozek a p. B. Jaroš.
Počasí bylo jedinečné, úlovky skvělé a rybáři nadšeni, což
dokazuje i fotograﬁe.
Několikadenní rybářské dobrodružství se základnou na
Kružberku - Velkém sedle se konalo díky dotaci našeho
města, za kterou bychom rádi poděkovali.
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SPORT

Ve dnech 4. - 6.10. v rámci projektu Europe for Citizen proběhly
v partnerském městě Vrbovém oslavy u příležitosti první písemné
zmínky o městě. Vrbové navštívila delegace z Vítkova složená ze
zástupců města, spolků, organizací a občanů. Využil jsem této
možnosti, abych přímo na místě prověřil možnosti spolupráce
mezi Vítkovem a Vrbovým na poli sportovním. Ve Vrbovém je
organizováno 5 sportů – fotbal, hokejbal, stolní tenis, šachy,
nohejbal. Sporty (mimo fotbal) město podporuje vytvářením
a údržbou infrastruktury, tedy sportovišť, která jsou v majetku
města. Fotbal je ve Vrbovém organizován v Městském fotbalovém
klubu (MFK Vrbové). Zatímco výše uvedené sporty jsou ve Vítkově
a Vrbovém na srovnatelné úrovni, u fotbalu jsou určité rozdíly.
Fotbalový stadion ve Vrbovém má oproti Vítkovu podstatný
nedostatek, a to jsou nedořešené restituce, kdy pozemky, na
kterých je hřiště s tribunou, patří několika subjektům, a tak nemá
město Vrbové jakožto majitel areálu možnost efektivně rozvíjet
a budovat svůj majetek. Vítkov tento problém nemá, protože
v letech 1995 – 2002 se podařilo TJ Vítkov odstranit veškeré
výjimky tak, aby celý areál mohl být předán městu Vítkov, které
tak může bez potíží zhodnocovat svůj majetek. MFK Vrbové má
v soutěžích 2012 - 2013 dvě družstva přípravek (okresní úroveň),
mladší a starší žáky (krajská soutěž), dorost (krajská soutěž),
muže – pouze A tým (3. liga). TJ Vítkov, fotbalový oddíl – jedna
přípravka (okresní soutěž), mladší žáci (1+5.okresní soutěž),
dorost (krajská soutěž), muži A a B (1.A krajská soutěž, III. třída
okresní soutěž). MFK a město Vrbové na jedné ze dvou vrbovských
škol vybudovalo fotbalovou akademii Jozefa Adamce, a tak stahuje
talentované žáky ze širokého okolí. MFK bude od příštího ročníku
rozšiřovat stávající mládežnická družstva o mladší dorost a využije
možnosti postupu do vyšší soutěže (krajský přebor). Město Vítkov
sloučením škol odstranilo třecí plochy a na jedné škole jsou tím
dány podmínky pro podobný projekt jako ve Vrbovém, jen s tím
rozdílem, že fotbalový oddíl zrušil mladší dorost, aby mohl sestoupit
do nižší soutěže.
V rámci oslav se ve Vrbovém odehrálo mistrovské utkání
3. slovenské ligy mezi domácím MFK Vrbové a FK Slovan Levice,
ve kterém domácí zvítězili 3:1. V průběhu utkání byla předběžně
domluvena forma spolupráce mezi sportovci Vítkova a Vrbového

na léta 2014 a 2015. Obecně řečeno, v rámci přípravy by se
vítkovští sportovci představili v roce 2014 ve Vrbovém a v roce
2015 naopak Vrbové ve Vítkově. Neformálního jednání se zúčastnil
primátor města Vrbového p. Jánoška, prezident MFK Vrbové
p. Adamec, místopředseda TJ Vítkov p. Jakubec za přítomnosti
delegáta Slovenského fotbalového svazu p. Kopči a rozhodčího
1. slovenské Corgoň ligy p. Ježíka.

Kvaliﬁkační skupina ME – U 19 v Opavě
17.- 22. 10. probíhala v našem regionu druhá nejvýznačnější akce
na reprezentační úrovni v tomto roce a věřím, že si ji fotbaloví
fajnšmekři nenechali ujít, obzvláště když rozhodovali i rozhodčí
z Opavy - pánové Radek Kotík a Zbyněk Proske, oba rozhodčí
1. Gambrinus ligy. V době vydání Vítkovského zpravodaje již víme,
že česká repre U-19 postoupila do dalších kvaliﬁkačních bojů.
Využil jsem zvýšeného výskytu funkcionářů Fotbalové asociace
ČR k zjištění možností pořádání přípravného utkání kterékoliv
mládežnické reprezentace ve Vítkově. Ta možnost by tady byla, ale
bohužel asi nebudeme schopni garantovat na mezinárodní úrovni
kvalitu hrací plochy. Takže na repre ve Vítkově zatím nepůjdeme,
ale máme možnost fandit těm našim – Vítkov do toho.
Josef Jakubec
RK OFS Opava

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 11.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
V SVČ VÍTKOV

8. – 9. 11.

ÚČAST AUTOMODELÁŘŮ SVČ VÍTKOV NA
SERIÁLU HONDA CUP V ÚSTÍ NAD LABEM

6. 11.
19.00 hod.

KLUBOVÝ POŘAD BOHUMILA KLEPLA
A KAMILA STŘIHAVKY
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 120 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov

9. 11.

7. 11.
14.30 hod.

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

VÝLET DO DĚTSKÉHO RANČE V HLUČÍNĚ
Výlet především pro předškolní děti a rodiče s
dětmi. Odjezd z Vítkova v 8:30. Zájemci,
hlaste se nejpozději do 7. 11. na tel. 730 517
216 nebo na e-mail: j.chudiova@centrum.cz
Cena: 40 Kč

9. 11.
9.00 – 12.00 h.

VÝROBA ŠPERKŮ PRO VŠECHNY
Veškeré korálky a komponenty jsou zajištěny,
kleště k práci - půjčení zdarma.
Cena 50 Kč a úhrada za spotřebovaný
materiál. S sebou plátěnou prostírku nebo malý
ručník.
Akce SVČ Vítkov

11. 11.
15.00 hod.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pro vítěze sada pingpongových míčků!
Klubovna SVČ Vítkov

12. 11.
16.30 hod.

ZA KRÁSAMI HOLANDSKA A SKOTSKA
Cestopisná přednáška Jiřího Remeše
Vstupné 20 Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

8. 11. 2013
SNOW FILM FEST
16.00 - 20.00 h. Kvalitní série dokumentů s tematikou zimních
outdoorových sportů.
Více info na www.pohora.cz/snow-ﬁlm-fest
NZDM Tunnel Vítkov, Dělnická 746.
Bar s občerstvením připraven.
Vstup: 20 Kč
8. – 9. 11.
15.30 hod.

SOUSTŘEDĚNÍ DISCO DANCE
S LEKTORKOU
Nácvik tanečních sestav a příprava děvčat
na vystoupení a soutěže. Sraz v sokolovně
Akce SVČ Vítkov
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KALENDÁŘ AKCÍ
14. 11.
16.00 hod.

DEN POEZIE - VERŠE PRO VŠECHNY
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

15. 11.
16.30 hod.

POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
Pochod se světýlky
Účast nutno potvrdit v knihovně
Start od knihovny ve Vítkově

18. 11.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
V TZ KLOKOČOV
Přijďte si zajezdit na autodráze a porovnat si
své síly s tatínkem, dědou, bráchou
i sestrou.
Akce SVČ Vítkov

19. 11.
19.00 hod.

VYHAZOVAČI
Divadelní představení Divadla Radka
Brzobohatého, Praha
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 300 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov

20. 11.
15.00 hod.

SPORTOVNÍ PĚTIBOJ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Sportovní zápolení v 5 disciplínách pro mladší i
starší děti - běh na čas, hod na cíl, střelba z
luku, hod do dálky a trojskok. Pro vítěze diplom
a sladká odměna.
Sraz v SVČ Vítkov

23. 11.

26. 11.
14.00

ZÁJEZD DO AQUACENTRA V BOHUMÍNĚ
PRO DĚTI
Sraz na vlak. nádraží v 9.45 hod., příjezd zpět
v 18.00 hod. S sebou: plavky, jídlo a pití na
celý den, ručník, 10 Kč na šatnu. Cena
zájezdu 200 Kč. Přihlášky na tel. 732 607 373,
604 357 609
Akce SVČ Vítkov
TURNAJ VE FLORBALU
Pro kluky i holky, kteří si vytvoří družstvo a
přijdou soutěžit o pohár. Sraz v sokolovně
S sebou: sportovní oděv a obuv
Pro všechny zúčastněné sladké odměny.
Akce SVČ Vítkov

30. 11. – 14. 12. VÝSTAVA PANENEK
Otevření výstavy:
30. 11. od 8.00 do 12.00 hod.
Každou středu od 16.00 do 17.00 hod.
Kulturní dům Vítkov – malá výstavní síň
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30. 11.
8.00 hod.

15.00 hod.

17.00 hod.

ADVENT ZAČÍNÁ
Dílna tradičních řemesel
Adventní a vánoční výzdoba, řemesla,
minijarmark
Kulturní dům Vítkov
Než rozsvítíme vánoční strom
Zábavné odpoledne pro děti na vítkovském
náměstí - Klaunská show, Dětská diskotéka s
Míšou, Electro boogie
Rozsvícení vánočního stromu
Přijďte společně s námi rozsvítit vánoční strom
na vítkovském náměstí

4. 12.
16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
náměstí ve Vítkově

14. 12.
20.00 hod.

PLES MATURANTŮ OKTÁVY
Hraje skupina Griﬁs
Kulturní dům Vítkov

15. 12.
8.00 – 13.00 h.

VÁNOČNÍ JARMARK
Přijďte si vychutnat předvánoční atmosféru,
nakoupit si i pobavit se na vítkovské náměstí.
Program: Příhody kluka Bombarďáka,
Kouzelný kufr

20. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT SVĚTLANY
NÁLEPKOVÉ
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 130 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov

31. 12.

KDYŽ ROK KONČÍ
Zábavné silvestrovské odpoledne
Dívčí válka – dobová divadelní hra pro malé
i velké, Když nás klauni baví, ohňostroj
Vítkovské náměstí

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ BETLÉM
SVČ Vítkov vyhlašuje soutěž, která je určena pro děti od 6 let
a dospělé. Betlém může být vyrobený z jakéhokoliv materiálu –
papír, dřevo, hlína, modurit… Výrobek musí být označený (jméno,
příjmení, třída, škola, telefon – dospělí). Vlastnoručně vyrobený
betlém přineste do Střediska volného času Vítkov do 12.12. 2013.
Výstava betlémů bude v SVČ od 13.12. do 18.12. 2013. (tel: 553
038 200, 735 607 373)

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

Uzá v ě rk a p ří š tíh o č ís l a
je 1 9 . l is to p a d u 2 0 1 3 v 9 :0 0 h o d i n

