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Ocenění vítkovských učitelů
Moravskoslezský kraj každoročně oceňuje u příležitosti Dne učitelů
pedagogy ve dvou kategoriích. I. kategorie – Výrazná pedagogická osobnost roku a II. kategorie – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí
pedagogickou činnost.
Letošní udílení ocenění proběhlo 22. 3. v opavském Minoritském
klášteře. Mezi 25 oceněnými byli i dva pedagogové z Vítkova. Ve II.
kategorii byli oceněni a z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje
Miroslava Nováka a náměstkyně hejtmana Věry Palkové převzali
pamětní list, ﬁnanční dary a květiny Mgr. Božena Závodná a Ing.
Leoš Váňa. Vzhledem k omezenému prostoru a velkému množství
aktivit a záslužných činnosti, které vykonávali na svých školách,
je nebudu uvádět. Zmíním jen to, že pedagogické práci se paní
Závodná věnuje již 35 let a pan Váňa 23 let. Oba také působili
a působí ve vedoucích funkcích na svých školách. Paní Závodná
více než 7 let ve funkci zástupkyně ředitele na ZŠ v Opavské ulici
a pan Váňa 19 let ve funkci ředitele Základní umělecké školy, Vítkov v současné době zástupcem ředitele.
Také ve Vítkově nezapomínáme na záslužnou práci pedagogů,
kteří působí na všech školských zařízeních v našem městě. Již
několik let oceňujeme jednoho pedagoga z každého školského
zařízení. Předávání ocenění, kytičky a ﬁnančního daru proběhlo
27. března v prostorách reprezentačního sálu městského úřadu.
O krátký kulturní program se postarali žáci naší umělecké školy.
Poté následovalo předání ocenění z rukou starosty a místostarosty
města za přítomnosti ředitelů školských zařízení. V letošním roce
byli oceněni Mgr. Zlata Bajerová (Střední škola, Vítkov-Podhradí),
pan Miroslav Bučánek (Základní umělecká škola, Vítkov), slečna

Michaela Dlouhá (Středisko volného času, Vítkov), pan Tomáš Kaluža (Gymnázium, Vítkov), Mgr. Miluše Špoková (ředitelka Mateřské školy, Vítkov), Mgr. Danuše Štenclová (ZŠ Vítkov, Opavská ulice), Mgr. Blanka Váňová (ředitelka ZŠ Vítkov, Komenského ulice)
a Mgr. Michal Zatloukal (ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce).
Všem oceněným bych chtěl za jejich práci poděkovat a popřát hodně pracovních i osobních úspěchů.
Pavel Smolka
starosta města
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K rá tc e z rad n i ce
V měsíci březnu se konala dvě zasedání Rady města Vítkova. 12.
března rada schválila výběr nejvhodnější nabídky a smlouvu o dílo
na veřejnou zakázku „Výsadba a údržba městské zeleně ve Vítkově v roce 2013“ s ﬁrmou Ing. Olgy Jaškové, ukončení obchodní
smlouvy o spolupráci při elektronickém střežení objektů s ﬁrmou
ARPADO SECURITY s.r.o. a podání žádosti o dotaci na zabezpečení česko – polského projektu „Společně do společnosti“. Souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci přeshraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, na realizaci mikroprojektu „Cesty za poznáním – chov slezského norika ve
Františkově Dvoře“ a jeho předﬁnancováním. Uložila Technickým
službám města Vítkova zajistit jarní úkld ve Vítkově a jeho místních
částech. Schválila zahájení exekučních řízení s dlužníky města.
Dále schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku na opravu fasády
domu na náměstí Jana Zajíce a výběr nejvhodnější nabídky včetně smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v kuchyni ZŠ
v Komenského ulici s ﬁrmou Elektro – Fa Pavelek z Opavy. Oprava bude probíhat v období prázdnin, takže stravování dětí nebude ohroženo. RM schválila vyřazení nepotřebného majetku obou
základních škol. Schválila poskytnutí ﬁnančního daru oceněným
pedagogickým pracovníkům při příležitosti Dne učitelů a také přijetí
daru Sdružení Tereza 15.000,- Kč pro ZŠ v Komenského ulici. Vzala na vědomí kontrolní zprávu o úhradě neinvestičních výdajů mezi
městem Vítkov a obcemi ve věci plnění školní docházky za rok
2012 ve výši 501.224,- Kč. Schválila dodatek k pojistné smlouvě
s pojišťovnou Kooperativa, a.s., plán účetních odpisů dlouhodobého majetku města a vyčlenila 16 pozemků Honebnímu společenství Klokočov. Schválila plán konání veřejných schůzí s občany
v místních částech. Schůze se budou konat mezi 15. - 19. dubnem,

rozpis bude včas zveřejněn. Rada schválila smlouvy se SŠ Vítkov
- Podhradí a Lesy ČR o nájmu nebytových prostor za účelem zajištění místností pro místní referendum.
26. března rada schválila smlouvu o partnerství mezi městem Vítkov a statutárním městem Opava, jejímž předmětem je koordinovaná spolupráce v projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské
Slezsko 2013-2014. Schválila bezplatnou vypůjčku části nebytových prostor městského úřadu organizaci Centrum psychologické
pomoci, přísp. org. Karviná - Fryštát za účelem setkávání s pěstounskými rodinami. Byla schválena závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města za rok 2012, pronájmy nemovitého
majetku a účetní uzávěrky všech šesti příspěvkových organizací
zřízených městem Vítkov. Schválila výběr nejvýhodnější nabídky
veřejné zakázky Energetické úspory objektu Mateřské školy Klokočov a Střediska volného času Vítkov, Bezručova ulice a smlouvu
o dílo s vítěznou ﬁrmou PROWALL s.r.o., Ostrava. Možná jste
již zaregistrovali, že některá města umožnila provést elektronické aukce na dodávky elektrické energie a plynu svým občanům.
Město Vítkov tuto službu svým občanům poskytne prostřednictvím
ﬁrmy eCENTRE, s kterou máme již tříleté dobré zkušenosti. Občanům města i místních částí se tak naskýtá možnost ušetřit 10 –
20% nákladů za energie. Sběr dat bude prováděn od 8. dubna do
konce měsíce. Informace o této akci budou zveřejněny rozhlasem,
letáčky do schránek, na webových stránkách města a také v tomto
zpravodaji.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Městská policie v únoru 2013
17. února kolem třetí hodiny odpolední byli strážníci přivoláni
do jedné z prodejen v Budišovské ulici ve Vítkově, kde se jeden
z návštěvníků prodejny dopustil hrubé neslušnosti na místě veřejně přístupném. Strážníci zjistili, že 55letý muž z Vítkova slovně napadl jednu ze zaměstnankyň prodejny, které vulgárně a s rasovým
podtextem nadával. Událost zadokumentovali a postoupili Policii
ČR pro důvodné podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Muži
v případě uznání viny a odsouzení hrozí až 2 roky vězení.
Kolem půl jedenácté dopoledne 19. února přijala MP Vítkov oznámení, že vedle polní cesty mezi Vítkovem a Klokočovem někdo
odložil odpad společně se psem, který na hromadě odpadu leží.
MP Vítkov po příjezdu na místo zjistila, že oznámené skutečnosti
jsou pravdivé. Na hromádce domovního odpadu o rozloze 1m2 byl
zjištěn pes neurčitě rasy, který jevil znaky dlouhodobé podvýživy.
Pes byl odchycen a umístěn v záchytných kotcích. Zjištěné skutečnosti byly postoupeny odboru životního prostředí pro podezření
ze spáchání přestupku založení skládky a odkládání odpadů mimo
vyhrazená místa a odboru správních činností pro podezření z přestupku na úseku zákona na ochranu zvířat proti týrání, spáchaného opuštěním zvířete s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat.
Pachateli přestupků hrozí ve správním řízení pokuta až do výše
500.000,- Kč.
Podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 31letým mužem z Vítkova bylo postoupeno Policii ČR. Dne 21. února po sedmé hodině
večerní byla hlídka MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven
v Dělnické ulici ve Vítkově, kde zjistila, že zde došlo zřejmě k bezdůvodnému fyzickému napadení 32letého muže z Vítkova. Pachateli v případě uznání viny a odsouzení hrozí až 2 roky vězení.
V ranních hodinách 26. února bylo na služebně MP Vítkov ozná-

meno, že na parkovišti při Budišovské ulici ve Vítkově došlo ke
znečištění osobního vozidla neznámou lepkavou látkou, přičemž
k poškození vozidla nedošlo. Hlídka MP Vítkov zjistila, že znečištění vozidla má na svědomí pravděpodobně 61letý muž z Havířova,
který měl v minulosti s vlastníkem vozidla jisté neshody. Strážníci
událost zadokumentovali a událost postoupí správnímu orgánu,
kde podezřelému v případě uznání vinny může být za přestupek
proti občanskému soužití uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč.
Roman Mišáček
MP Vítkov

Pozvánka na
zasedání
zastupitelstva města
21. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční ve
středu 24. dubna 2013 v 15.30 hodin v reprezentačním sále
Městského úřadu Vítkov.
Program jednání bude zveřejněn na úřední desce
a webových stránkách www.vitkov.info
v průběhu měsíce dubna.
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Výsledky místního referenda
Od pátku 22. března známe výsledek místního referenda. Zákon
stanoví, že pro platnost místního referenda je třeba účasti 35%
oprávněných osob. V našem případě se referenda zúčastnilo
22,56%, nebyla tedy překročena zákonem stanovená hranice pro
platnost místního referenda. Referendum tedy z pohledu zákona
není platné, a tudíž pro zastupitelstvo není závazné. Zůstávají tedy
v platnosti stávající usnesení, která směřují k převzetí gymnázia
pod město a ke spojení škol do jednoho subjektu. To ovšem neznamená, že bylo uspořádáno zbytečně. Vzhledem k žádostem dvou
přípravných výborů jsme místní referendum vyhlásit museli. Každý
z obou návrhů byl podpořen více než tisíci podpisy občanů našeho
města.
Občané, kteří využili svého práva vyjádřit se k předloženým otázkám, nám svůj názor sdělili a je následující:
K referendu se dostavilo 1 113 občanů.
1. otázka:
Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov převzalo od stávajícího zřizovatele Moravskoslezského kraje zřizovatelské funkce ke Gymnáziu,

Vítkov, Komenského 145, p.o., a to ke dni 1. 7. 2013 a současně,
aby Gymnázium, Vítkov sloučilo se Základní školou Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková organizace?
ANO – 435
NE – 643
2. otázka:
Souhlasíte s tím, aby Město Vítkov sloučilo své základní školy, Základní školu Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace a Základní školu Vítkov, Komenského 754, okres Opava,
příspěvková organizace do jednoho subjektu?
ANO – 344
NE – 717
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se referenda zúčastnili.
Pavel Smolka
starosta města

Co přinesla novela stavebního zákona - pokračování
Dále novela stavebního zákona přináší tato zlepšení:
1. Rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují územní
rozhodnutí ani územní souhlas – kromě již uvedené
stavby podmiňující bydlení je to také bazén do 40 m2
zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci, skleníky do 40 m2 atd.
2. Zjednodušeno je územní řízení (povinné ústní jednání
zůstává pouze u záměrů posuzovaných ve zjišťovacím
řízení, nebo na které se prováděla EIA, v ostatních
případech stavební úřad může od ústního jednání
upustit; oznámení o zahájení územního řízení a územní
rozhodnutí se účastníkům řízení doručují jednotlivě –
do vlastních rukou, nejde-li o řízení s velkým počtem
účastníků – více než 30).
3. Pro většinu záměrů posuzovaných z hlediska vlivů na životní
prostředí je sloučen postup EIA s územním řízením. Tím
se zkracuje příprava realizace staveb a vydání územního
rozhodnutí včetně stanoviska EIA trvá max. tři měsíce
oproti stávajícím případům, kdy vydání stanoviska EIA
mohlo trvat roky.
4. Rozšířen je okruh staveb, které nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu (všechny energetické
přípojky, všechny výrobky plnící funkci, reklamní zařízení,
atd.); tyto záměry bude stavebník realizovat na základě
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
5. Veřejná technická infrastruktura nebude vyžadovat stavební
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu; to znamená,
že ji stavebník bude realizovat na základě územního
rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale budou se
kolaudovat. Jedná se tyto druhy veřejné technické
infrastruktury:
a. – Nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí
elektronických komunikací.
b. – Podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo
distribuční soustavy elektřiny.
c. – Vedení přepravní nebo distribuční soustavy
plynu.
d. – Rozvody tepelné energie.
e. – Vedení sítí veřejného osvětlení.
6. V návaznosti na rozšíření záměrů, které nevyžadují územní

rozhodnutí ani územní souhlas, byl rozšířen okruh
záměrů, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
stavebnímu úřadu (záměry stavebník bude realizovat
bez jakéhokoliv předchozího projednání se stavebním
úřadem).
7. Nově je upraveno vydání certiﬁkátu autorizovaného
inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití
8. Účastenství veřejnosti ve stavebním řízení je oproti
stávajícímu stavu konkretizováno pouze na případy, ve
kterých mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné
zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů,
a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení
9. Podrobněji upraven je postup přijímání veřejnoprávní
smlouvy, která může nahradit jak územní rozhodnutí,
tak i stavební povolení, což přispěje k většímu využívání
tohoto institutu.
10. U kolaudace je zajištěno dřívější užívání dokončené
stavby tím, že:
o U staveb nevyžadujících kolaudační souhlas může
stavebník užívat následující den po kontrolní
prohlídce stavby; stavební úřad ověří do protokolu,
že je vše v pořádku
o U staveb vyžadujících kolaudační souhlas je
zákonem nově stanovena šedesátidenní lhůta
od podání žádosti, do které musí být stavebním
úřadem provedena závěrečná kontrolní prohlídka
stavby.
Podstatně se změnil také sazebník správních poplatků. Informace
o správních poplatcích již byla uveřejněna ve zpravodaji č.12/2012
(str.5) a také je k dispozici na webových stránkách města (http://
www.vitkov.info/mestsky-urad/mestsky-urad/poplatky-na-urade/
odbor-vystavby-a-up/).
Formuláře žádostí budou k dispozici na stavebním úřadě a také
na internetových stránkách města v části „Městský úřad Vítkov
– dokumenty, formuláře, informace“, jakmile vyjde příslušná
prováděcí vyhláška
V případě nejasností neváhejte a navštivte stavební úřad nebo se
dotazujte telefonicky.
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Zpráva o činnosti MP Vítkov v roce 2012
V roce 2012 sloužilo u Městské policie Vítkov 7 strážníků, kteří
v souladu se zákonem o obecní policii zabezpečovali místní záležitosti veřejného pořádku na území města a jeho místních
částí Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí,
Prostřední Dvůr a Zálužné. Na základě veřejnoprávní smlouvy
a v souladu se zákonnými normami vykonávala MP Vítkov i sjednané úkony v obci Čermná ve Slezsku. V září byl po výběrovém
řízení přijat nový zaměstnanec, který se po získání osvědčení
k výkonu povolání strážníka na konci listopadu 2012 zapojil mezi
své pracovně starší kolegy. Nově přijatý strážník nahradil zaměstnance, který v červenci 2012 odešel od MP Vítkov na vlastní žádost.
V dubnu 2012 uplynulo 20 let od doby, kdy byla ve Vítkově zřízena Městská policie. Během 20 let působení strážníků ve Vítkově
bylo zaznamenáno více než 13 000 přestupků, trestných činů nebo
jiných deliktů a uloženo téměř 1.200.000,- Kč na pokutách v blokovém řízení. Za tuto dobu strážníci vystřídali celkem 4 služební
vozidla. Rovněž čtyřikrát změnila MP Vítkov služební prostory. První služebna strážníků byla v letech 1992-2002 umístěna v Selské
ulici č. 312 v prostorách, kde se v současnosti nachází veterinární ambulance. V letech 2002-2003 byla služebna přemístěna na
Bezručovu ulici do domu č. 620, z něhož se následně stal dům
s pečovatelskou službou. V letech 2003-2004 působili strážníci
v části budovy bývalé zasedací místnosti městského úřadu ve Wolkerově ulici č. 890, ze které se později stal objekt se samostatným
č. 325, kde se nyní nachází lékárna. Naposledy se strážníci stěhovali v roce 2004 do zcela nových prostor v budově č. 4 na náměstí
Jana Zajíce, kde služebna MP Vítkov sídlí doposud. Řadami MP
Vítkov za uplynulých 20 let prošlo celkem 20 mužů a 2 ženy. Při
založení sloužilo u MP Vítkov celkem 6 strážníků, z nichž již pouze
dva jsou u MP Vítkov v současnosti.
Strážníci v roce 2012 zaznamenali celkem 633 událostí, což je
o 11% zjištěných událostí méně než v roce 2011. Z celkového počtu zjištěných událostí tvoří 68% přestupky v dopravě, 29% ostatní přestupky, 2,5% podezření ze spáchání trestného činu a 0,5%
správní delikty. Nejvíce událostí je tradičně zaznamenáváno v centru města a jeho okolí. Na náměstí Jana Zajíce, dále na ulicích
Opavská, Budišovská, Husova a Wolkerova bylo strážníky zjištěno
celkem 312 událostí, což je 48% celkového objemu zjištěných událostí ve městě a místních částech. Z přestupků zjištěných v dopravě bylo 20 zařazeno do bodového systému.
V blokovém řízení bylo strážníky uloženo celkem 169 pokut, což
je o 39 pokut méně než v roce 2011. Objem uložených pokut se
oproti roku 2011 rovněž snížil, a to o 32%, což představuje částku 46.800,- Kč. Z celkového objemu bylo 32.400,- Kč uloženo za
přestupky na úseku dopravy (130 pokut) a 14.400,- Kč za ostatní
přestupky (39 pokut). Z celkového počtu uložených blokových pokut bylo 53 pokut (41 %) na místě nezaplacených, přičemž se jednalo o částku 19.400,- Kč. Z této částky bylo v roce 2012 dlužníky
uhrazeno celkem 11.800,- Kč, zbylá částka ve výši 7.600,- Kč je od
dlužníků v současné době vymáhána.
V rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a v souvislosti se zajištěním větší bezpečnosti zejména dětí a mládeže při
dodržování obecných pravidel v chování chodců hlídkují strážníci
u přechodů pro chodce v blízkosti ZŠ Opavská ulice a v okolí autobusového nádraží.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
Městská policie Vítkov pozornost především školním dětem, kdy
se spolupodílí na výchově dětí v rámci těchto aktivit. V roce 2012
byla pro školní děti zorganizována beseda a ukázka činnosti na
ZŠ ve Větřkovicích. Strážníci prezentovali svou činnost rovněž
v rámci „Dne města Vítkova“, který se konal na náměstí Jana Zajíce 31. května.
K dalším preventivním činnostem patřily v roce 2012 i bezpečnost-

ní akce s názvem „Mládež a alkohol“, které jsme uskutečnili v součinnosti s Policií ČR, OO Vítkov a pracovnicemi sociálně-právní
ochrany dětí OSV MěÚ Vítkov. V roce 2012 jsme provedli společně
celkem 8 takových akcí, které byly zaměřeny převážně na dodržování ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně
před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Strážníci se společně s příslušníky Policie
ČR zaměřili na podávání alkoholických nápojů nezletilým osobám
ze strany obsluhujícího personálu i hostů, požívání omamných
a psychotropních látek zejména osobami nezletilými a pátrání po
hledaných a pohřešovaných mladistvých, jakož i kontrolu umožnění hraní těchto osob na výherních automatech ve vytipovaných
provozovnách ve městě a v přilehlých částech. Při těchto společných akcích nebylo ani v jednom případě zjištěno podávání nebo
umožnění požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18ti let.
Strážníci, kteří i kromě těchto společných akcí provádějí běžně namátkové kontroly v provozovnách, nezjistili porušení výše citovaného zákona ani v jednom případě.
Kontrola volného pobíhání psů na místech, která pro volný pohyb
psů nejsou určena, patří rovněž k rutinní činnosti strážníků. Společně s touto činností kontrolujeme také znečišťování veřejného
prostranství psími exkrementy. V roce 2012 strážníci řešili celkem
51 přestupků nezajištění psa proti úniku a umožnění jeho volného
pobíhání na veřejnosti. Oproti roku 2011 došlo k poklesu těchto
přestupků o 35%. Odchyceno nebo nalezeno bylo v roce 2012 celkem 33 psů, což je o 41% méně než v roce 2011. Většina psů
se vrátila zpět svým majitelům, některé psy se podařilo umístit
u náhradního majitele. V současné době jsou v záchytných kotcích
umístěni 3 psi.
Strážníci Městské policie Vítkov běžně spolupracují s pořadateli
různých sportovních či kulturních akcí, na kterých se podílejí při
zajištění veřejného pořádku a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. V roce 2012 se jednalo zejména o několik
akcí při sjíždění řeky Moravice nebo při automobilových závodech
v části Podhradí. V roce 2012 strážníci rovněž spolupracovali s Policií ČR a dalšími složkami při dohledu nad veřejným pořádkem na
2 hudebních akcích typu technoparty, které se konaly ve středisku
Hadinka.
K běžným činnostem patřila i v roce 2012 spolupráce s jednotlivými odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem
sociálních věcí, odborem správních činností a oddělením dopravy.
Městská policie ve Vítkově rovněž úzce spolupracovala s Obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově při zajišťování veřejného pořádku v rámci města, při společných dopravně - bezpečnostních
akcích nebo pátrání po pohřešovaných osobách i zcizených věcech.
V letních měsících využívají strážníci při hlídkové činnosti na území města služební jízdní kola. V roce 2012 v rámci cyklohlídek najeli celkem 265 km.
Městská policie Vítkov rovněž spravuje agendu ztrát a nálezů. Nálezy přebírá, uchovává a vydává zpět jejich majitelům nebo jiným
orgánům, které jsou příslušné k převzetí věcí nalezených v katastrálním území města Vítkova. Nalezené věci jsou zaevidovány
a zprávy o nálezech průběžně vyhlašovány městským rozhlasovým systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů je rovněž umisťován na úřední desce MěÚ Vítkov a na webových stránkách MP
Vítkov. V roce 2012 evidovali strážníci celkem 99 nalezených věcí,
z toho ve 43 případech (43,5%) byly nalezené věci vráceny zpět
svým majitelům. Jiným orgánům bylo předáno celkem 14 nalezených věcí (14%). Ve skladových prostorách města Vítkova zůstává
nadále 42 nalezených věci (42,5%), o které se jejich majitelé dosud
nepřihlásili.
Roman Mišáček
MP Vítkov
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SVOZ OBJEMOVÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ - JARO 2013
Vlečka přístavena 12.00 - 14.00 hod.

Vlečka odvezena (odpoledne)

Místo

02. 04. 2013

03. 04. 2013

Garáž - p. Folovský
nemocnice - parkoviště
stará farma – váha

03. 04. 2013

04. 04. 2013

Skřivánčí pole – SVČ Vítkov
Oderská – u p. Janíka
Oderská – servis p. Šromota

04. 04. 2013

05. 04. 2013

SBF parkoviště pro Opavská 16, 17, 18
Zahradní ul.
Skřivánčí pole – p. Gazdík

05. 04. 2013

06. 04. 2013

Klokočov – u LDN
Klokočov - u hřbitova
Klokočov – u požární zbrojnice

08. 04. 2013

09. 04. 2013

Křivá ul. – naproti p. Zubíka
bytovka - ul. Těchanovická 889
Wolkerova ul. – Česká pošta, s.p.

09. 04. 2013

10. 04. 2013

Lesní ul. – u První Vítkovské, a.s.
Komenského ul. - kotelna u rybníka
Bezručova ul. – u parčíku

10. 04. 2013

11. 04. 2013

Wolkerova ul. – kotelna
Hřbitovní ul. – pod garážemi
Opavská ul. - naproti bazaru

11. 04. 2013

12. 04. 2013

Boženy Němcové
Budišovská ul. – autobusová zastávka
Budišovská ul. – sídliště (u kontejnerů)

12. 04. 2013

13. 04. 2013

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové zastávky
Zálužné – pod autobusovou zastávkou

15. 04. 2013

16. 04. 2013

Těchanovická ul. – u p. Bláhy
Bývalá obřadní síň – parkoviště
Úřad práce – parkoviště

16. 04. 2013

17. 04. 2013

Švermova – bytovky Vakusu
nádraží ČD
Selská ulice - u ﬁrmy Rigó

17. 04. 2013

18. 04. 2013

hostinec U Berana
obchod Fučíkova – parkoviště
Fučíkova – pohostinství Váňa

19. 04. 2013

20. 04. 2013

Klokočov - Františkův Dvůr
Klokočov - u p. Urbánka
Prostřední Dvůr - u pumpy + Veselka

26. 04. 2013

27. 04. 2013

Nové Těchanovice – autobusová zastávka
Podhradí – u obchodu + Nýtek
Podhradí – parkoviště u Sl. hotelu

Mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
v místních částech města Vítkova - jaro 2013
Dne 4. května 2013 proběhne v místních částech města Vítkova
mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Občané
místních částí města Vítkova mají možnost na čelo sběrného
vozidla odevzdat vyjmenované složky komunálního odpadu:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, zářivky, ledničky,
chladničky, mrazničky, vyjeté motorové oleje, plechovky od barev,
staré léky, baterie a akmulátory a televizory
Harmonogram svozu:
08,00 – 08,30 hod.
08,45 – 09,15 hod.
09,30 – 10,00 hod.
10,15 – 10,45 hod.

Klokočov, u hřbitova
Klokočov, LDN
Klokočov, zastávka,has.zbrojnice
Klokočov, Františkův Dvůr

08,00 – 08,30 hod.

Zálužné, autobusová zastávka

08,45 – 09,15 hod.
09,30 – 10,00 hod.

Nové Těchanovice,
autobusová zastávka
Lhotka, hasičská zbrojnice

08,00 – 08,30 hod.
08,45 – 09,15 hod.
09,30 – 10,00 hod.

Jelenice – náves
Prostřední Dvůr – kulturní dům
Podhradí- parkoviště obchod

Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a uvedené
době pouze vyjmenované složky komunálního odpadu! Občané
samotného města Vítkova mohou odevzdat nebezpečné složky
komunálního odpadu každou první sobotu v měsíci v době od 8,0011,00 hod. do sběrného dvora na Dělnické ul. č.p.705 ve Vítkově.
Zpracoval: Rudolf Matocha – TS Vítkov
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Město Vítkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,
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v kat. území Nové Těchanovice za sníženou kupní cenu ve výši
600.000 Kč.

ZÁMĚRY NA PRODEJE
NEMOVITOSTÍ
- záměr prodat část pozemku parc. č. 2120 zahrada, a to dle
geometrického plánu č. 2657/31/2011 pozemek parc. č. 2120/2
zahrada o výměře 737 m2 v kat. území Vítkov, jako pozemek
k výstavbě RD na Sadové ul. ve Vítkově za základní kupní cenu
Kč 350,-/m2 dle přiloženého nákresu.

- záměr prodat pozemky parc. č. 80/1 trvalý travní porost o výměře 1775 m2, parc. č. 394 zahrada o výměře 930 m2 a část
pozemku parc. č. 2250/1 trvalý travní porost o výměře cca 1000
m2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v kat. území
Klokočov u Vítkova, jako pozemky určené k výstavbě RD za základní kupní cenu ve výši Kč 50,-/m2.

- záměr prodat budovu čp. 11 v Nových Těchanovicích, stojící
na pozemku parc. č. st. 12 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. 12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2

AKČNÍ PLÁN
MĚSTA 2013
Akční plán města je koncepčním dokumentem
města Vítkova, který je zpracován na léta 2011
– 2014. Akční plán rozpracovává dlouhodobou
strategii rozvoje města, kterou je Program rozvoje
územního obvodu města Vítkova, na kratší období.
Jednou ročně je aktualizován. Aktualizace probíhá
na základě vyhodnocení plnění akčního plánu dle
výsledků dosažených v uplynulém kalendářním
roce a na základě změn a nových skutečností, které
ovlivňují rozvoj města. Akční plán zároveň slouží
jako základní dokument při žádostech o dotační
tituly. Vytvořila jej a každoročně aktualizuje akční
skupina, kterou tvoří zastupitelé a radní města,
vedoucí odborů a ředitelé škol.
Na začátku tohoto roku se akční skupina sešla, aby
zhodnotila plnění plánu a vytvořila 2. aktualizaci.
Došlo zejména k vypuštění již splněných
a realizovaných projektů (vybudování zázemí pro
hasiče, vznik nízkoprahového centra, rekonstrukce
objektu na ul. Vodní apod.). Dále byl akční plán
doplněn o nové požadavky, například vybudování
kanalizace na ul. Rybniční, odvedení povrchových
vod na ul. Polní, plynoﬁkace domu na ul. Nová čp.
421, úprava městského parku včetně osvětlení
a další. Tyto a další náměty platí výhledově a jsou
samozřejmě limitovány ﬁnančními prostředky.
Výsledný akční plán města 2011 – 2014 včetně
aktualizací je uveden na webových stránkách
města.
Ingrid Adamusová

Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, IV. podlaží, kancelář č. 401, R. Vyklický,
osobně každé pondělí nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle 556 312 274.

SCHŮZE V MÍSTNÍCH
ČÁSTECH
Město Vítkov zve občany na veřejné schůze v místních částech města, které se
budou konat během měsíce dubna 2013 následovně:
Datum
15. 4.
2013
16. 4.
2013
17. 4.
2013
18. 4.
2013
19. 4.
2013

Den

Hodina

Místní část

Místo

pondělí

18.00

Klokočov

místnost v MŠ

úterý

18.00

Nové
Těchanovice

společenská
místnost

středa

18.00

Jelenice

kulturní místnost

čtvrtek

18.00

Prostřední
Dvůr

společenská
místnost

pátek

18.00

Podhradí

bar u vody

Od 2. dubna 2013 je nově otevřena provozovna:

MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ
A REGENERAČNÍ SLUŽBY
Nabízím: klasickou masáž, relaxační masáž, baňkování, bahenní zábaly,
detoxikační medovou masáž s použitím horkých kamenů, lifting obličeje
pomocí masáže.
Lenka Repková
Komenského 169 (naproti nákupnímu středisku Tempo), Vítkov
tel.: 607 294 122
Provozní doba: dle telefonických objednávek
Těším se na vaši návštěvu!
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Z A J Í M AV É I N F O R M AC E Z A RO K 2 0 1 2
Odbor správních činností Městského úřadu Vítkov vybral několik informací, vztahujících se k uplynulému roku, které by občany
mohly zajímat. Ve všech případech porovnáváme informace z roku
2012 také s roky minulými. Údaje jsou pouze orientační, neboť jednotlivé události se neustále mění.
Přehled o počtu obyvatel

Přihlásilo se občanů

107

98

110

Zemřelo občanů

74

87

88

Odhlásilo se občanů

123

154

123

Zrušeno trvalých pobytů
občanů

33

76

26

Obec

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Vítkov

5100

5031

4988

Jelenice

92

88

86

Jednotlivé údaje

2010

2011

2012

Klokočov

504

504

491

Uzavření manželství

16

16

17

Lhotka

76

71

73

- z toho církevních

2

1

2

N.Těchanovice

87

74

76

Podhradí

71

68

63

- z toho na jiném vhodném místě

1

1

1

Prostřední Dvůr

97

95

96

- z toho s cizincem

1

1

1

Zálužné

34

40

46

Určování otcovství

31

50

41

Celkem
obyvatel

6061

5971

5919

Úmrtí na území města Vítkova
včetně místních částí

193

186

174

- z toho úmrtí občanů města
Vítkova včetně místních částí

31

22

34

Přehled událostí v číslech
Událost

Počet
v roce
2010

Počet
v roce
2011

Počet
v roce
2012

Narodilo se dětí

56

59

64

Vybrané matriční údaje v číslech

Michal Bensch
odbor správních činností

Město Vítkov připravuje e-aukci pro své občany,
která jim umožní snížit náklady za energie
Města a obce čím dál více využívají elektronické aukce u veřejných
zakázek, a to především na dodávky energií. Jedná se o obdobu
dražby, která však probíhá on-line přes internet a ve které dodavatelé své nabídky snižují a snaží se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu
nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.
Město Vítkov připravuje pro občany e-Aukci na elektrickou energii
a zemní plyn. Aukce se budou moci zúčastnit všechny domácnosti
a bytová sdružení.
Jako první v České republice přišlo s touto službou pro domácnosti město Říčany, kdy starosta města Vladimír Kořen v prosinci
během vánočních trhů vyhlásil tuto možnost jako „vánoční dárek
občanům“. Vítkov bude dalším městem, které tuto službu obyvatelům nabídne.
Občané Vítkova budou mít možnost službu využít od dubna tohoto roku. E-Aukci pro Vítkov bude zajišťovat společnost eCENTRE.
Přihláška, její zpracování i účast v e-Aukci je zdarma. Lidé se mohou přihlašovat od 8. dubna 2013 na městském úřadě.
„Domácnosti jsou oproti ﬁrmám a orgánům veřejné správy v nevýhodě, protože jako jednotlivci mají nižší objemy energií. Mají tak
těžkou vyjednávací pozici. Když se sdruží co nejvíce domácností
dohromady, bude to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, aby mohli nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností se zapojí, tím větší úspory je možné dosáhnout,“ uvedl ředitel
společnosti eCENTRE.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, ale také bytová sdružení. Pořádající ﬁrma je pak sdruží, stanoví přesné podmínky, které
musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na
trhu, s tím, že mohou o objem domácností soutěžit v on-line elektronické aukci. Pro občany je tato služba úplně zdarma. Pořadatelské ﬁrmě neplatí za zprostředkování e-Aukce ani město. Aukční

poplatek zaplatí ﬁrmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci
vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je
stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen smlouvu
s novým dodavatelem uzavřít.
Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti eCENTRE, který bude zajišťovat sběr podkladů od občanů, a to na kontaktním místě na Městském úřadě ve Vítkově, od 8. 4. 2013 do 30.
4. 2013, každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin / úterý od 10.00
do 13.00 hod.
Více informací můžou občané nalézt také na stránkách obce (www.
vitkov.info).
Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce, je třeba:
• uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s.,
• přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního plynu,
• přinést kopii ročního vyúčtování energií.
Upozorňujeme, že podklady není možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné předat v tištěné podobě, tedy osobně na
Kontaktním místě, nebo zaslat poštou na adresu: eCENTRE, a.s.,
Martin Dulai , Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava
Kontaktní místo bude otevřeno:
- Městský úřad Vítkov – zasedací místnost v přízemí
- od 8. dubna 2013 do 30. dubna 2013
- každé pondělí od 14,00 do 17,00 hod / v úterky od 10:00 do 13:00
hodin.
Kontakt na zástupce společnosti eCENTRE:
Martin Dulai, tel: +420 739 456 738
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Živnostenský úřad v roce 2012
Obecní živnostenský úřad vykonává agendu zemědělského
podnikatele a agendu živnostenského podnikání. K 31. 12. 2012
bylo v evidenci 76 zemědělských podnikatelů – 63 fyzických osob
a 13 právnických osob. Oproti předchozímu roku došlo k navýšení
počtu o 3 podnikatele – fyzické osoby.
Podnikatelů, kteří podnikají na základě zákona o živnostenském
podnikání, bylo k 31. 12. 2012 v evidenci našeho úřadu celkem
2192 (2181 k 31. 12. 2011) – 2.012 fyzických osob (FO), 156
právnických osob (PO) a 24 fyzických osob zahraničních (ZFO).
Tyto osoby dohromady vlastní 3079 (3024 k 31. 12. 2011)
živnostenských oprávnění – počty živnostenských oprávnění dle
druhů živností jsou v následující tabulce:
Druh živnosti
ohlašovací, z toho
- řemeslné
- vázané
- volná
Koncesované

FO
2605
851
170
1584
122

PO
285
114
29
142
37

ZFO
30
8
0
22
0

celkem
2920
973
199
1748
159

Nejvíce podnikatelů vlastní živnostenské oprávnění pro živnost
volnou - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona, tato živnost obsahuje 79 oborů, v rámci
kterých lze provozovat např. velkoobchod a maloobchod, ubytovací

JUBILANTI V ROCE 2012
Město Vítkov nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají
významných životních jubileí (70 let, 80 let, 85 let, 90 let a více).
Při těchto příležitostech jim blahopřejí členové SPOZu, starosta či
místostarosta města nebo tajemnice Městského úřadu Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti předem souhlasí. V roce 2012 navštívili
členové SPOZu 38 občanů.
Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně osobních údajů neumožňuje zveřejňování osobních dat, které by mohlo mít za následek
neoprávněné zasahování do soukromého života subjektů, uvádíme
alespoň následující informace.
Počet jubilantů v roce 2012
ROKY

ŽENY

MUŽI

CELKEM

70 LET

41

23

64

80 LET

22

11

33

85 LET

13

7

20

90 LET

7

2

9

91 LET

8

---

8

92 LET

3

---

3

93 LET

---

1

1

94 LET

2

---

2

95 LET

2

---

2

96 LET

---

---

0

97 LET

1

---

1

98 LET

1

---

1

99 LET

1

---

1
Lenka Motlová

služby, zprostředkovávat obchod a služby, překládat a tlumočit,
pronajímat a půjčovat movité věci atd. 234 podnikatelů vlastní
oprávnění k provozování Hostinské činnosti, 144 pro provozování
Silniční motorové dopravy. Dále je zde např. 137 zedníků, 85
truhlářů a podlahářů, 70 opravářů silničních vozidel, 33 masérů
a 43 holičů a kadeřníků.
K 31. 12. 2012 mělo všechna živnostenská oprávnění přerušeno
373 (v roce 2011 – 317) fyzických osob, 3 (v roce 2011 – 3)
právnické osoby a 2 (v roce 2011 – 0) zahraniční fyzické osoby.
Za rok 2012 přijal obecní živnostenský úřad oznámení o přerušení
provozování živnosti na dobu určitou od 150 osob (125 v roce
2011), i když povinnost oznamovat přerušení provozování živnosti
na dobu delší 6 měsíců byla zrušena již od 1. srpna 2010. Naopak
bylo přijato také oznámení o pokračování provozování živnosti
od 17 (2011 - 36) osob. Na žádost podnikatelů živnostenský úřad
ve správním řízení zrušil živnostenské oprávnění 40 (2011 – 20)
osob, z úřední povinnosti (např. v důsledku zániku PO, úmrtí FO,
nesplnění všeobecných podmínek provozování živnosti) byla
zrušena živnostenská oprávnění dalších 32 (2011 – 11) osob.
Oznámení o změně v evidenci provozoven byla přijata od 92 (2011
– 76) podnikatelů.
Andrea Koláčková
obecní živnostenský úřad

Numerologie
– věda o číslech?
Věděli jste, že rok 2013 je z pohledu numerologie rokem, kdy
pociťujeme zvýšenou intuici, ke které se přidává jistá dávka zranitelnosti? Že pro rok 2013 bude důležitá družnost a kamarádství?
A že zároveň musíme zachovávat svou nezávislost, vyrovnanost,
a tím vnášet do svých životů harmonii? To vše a ještě spoustu
dalších informací z této oblasti se dozvěděli účastníci přednášky
„Rok 2013 z pohledu numerologie“, která se uskutečnila v Městské knihovně ve Vítkově v podvečer 12. března 2013.
Přednášející, paní Dagmar Halotová, během příjemného poutavého výkladu naučila všechny posluchače vypočítat si z data
narození, jaký rok 2013 pro každého z nich bude, čím se v tomto
roce řídit a jakou cestou se ubírat. Výkladem čísel se však dá
zjistit ještě spousta dalších informací. Lze se snad naučit využívat
moc a energií čísel a tím rozšifrovat, co, kdy a jak udělat či zachovat se? Na tomto základě vznikla v závěru přednášky myšlenka
navázat na tuto akci a uspořádat v budoucnu v knihovně „numerologickou školičku“.
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Povídání o stromech - díl 4. - dub
Babička řekla, že mrtví lidé se dají docela snadno poznat…
když se podívají na strom, spatří jen prkna a peníze; nikdy krásu.
Babička řekla, že světem se toulá mnoho mrtvých lidí.
Forrest Carter, The Education of Little Tree (Škola Malého stromu,
Kalich, Praha 1993)
Dub (Quercus) je rodovým jménem opadavých i stálezelených
stromů z čeledi bukovitých. Celý rod zahrnuje až 600 druhů
stromů. Duby jsou dlouhověké, pomalu rostoucí stromy, výjimečně
i keře, s tvrdým dřevem. Na většině území České republiky rostou
dub zimní, zvaný drnák (Quercus petraea) a dub letní - křemelák
(Quercus robur). V nejteplejších oblastech České republiky roste
dub pýřitý čili šipák (Quercus pubescens), který v ČR patří mezi
ohrožené druhy. Na jižní Moravu zasahuje svým areálem dub cer
neboli dub slovenský (Quercus cerris). Z introdukovaných druhů je
nejčastější dub červený.
Ve většině lidí dub „král stromů“ asociuje majestátnost,
moudrost, sílu. Dub se objevuje v legendách a pohádkách
mnoha národů. Setkáváme se s ním na zvláště
význačných místech, z nichž mnohá jsou opředena různými
pověstmi. Staré národy spojovaly dub jak s božstvy úrody, tak
s božstvy válčení - bohové, jimž je zasvěcen dub, jsou například
severský Thor, slovanský Perun, keltští Taranis a Zelený Muž
nebo římský Mars. Mnohé kultury nahlížely a dodnes nahlížejí na
veškeré stvoření jako prostoupené duchem, což znamená, že vše,
co je živé, je posvátné. Za posvátný strom mohl být vyvolen ten,
který rostl nad prameny a studnami - tedy životně důležitými zdroji
vody, a také ten, který byl lidem nejužitečnější a byl zárukou přežití
(např. v severských zemích to byl dub, protože žaludy tam bývaly
součástí potravy a zachraňovaly v nouzi od smrti hladem).

houbami, v dutinách žijí divoké včely, a přesto dub stále vzdoruje
času.
V symbióze s dubem žije nejen řada oblíbených jedlých hub, ale
také mnoho druhů hmyzu. Mezi kořeny dubů najdeme stonožky,
mnohonožky, larvy roháčů a tesaříků, nosorožíků a zlatohlávků
i mravenců. Samička hmyzu žlabatka naklade vajíčka do
vegetačních vrcholů pupenů. Následně vylíhnuté larvičky pak
dráždí při svém růstu okolní pletivo, a tak se tvoří kulovité útvary
zvané „duběnky“. Dub poskytuje útočiště pro více než 500 druhů
hmyzu a dalších bezobratlých, nemluvě o mnoha ptácích a savcích
Stromy mají odedávna své místo v lidové tradici, ve které ﬁgurují
v souvislosti s veškerým lidským bytím: od narození, smrti
a znovuzrození přes věčný zápas mezi dobrem a zlem po cestě za
krásou, pravdou a osvícením. Naši předkové si všimli, že je důležité,
aby v životě panovala rovnováha mezi dáváním a přijímáním. A tak
uctívali přírodní síly, nabízeli jim dary, písně, modlitby a žehnali jim,
aby přírodní svět oživili - aby oživili svět, jehož se sami cítili být
neoddělitelnou součástí.
Pavlína Dybowiczová
Zdroje: publikace Památné stromy Moravskoslezského kraje,
http://ladyrovena.blog.cz/0809/stromy, http://www.spirit.cz/, http://
cs.wikipedia.org/wiki/Dub_letn%C3%AD, http://poselsvetla.blog.
cz, http://www.ptejteseknihovny.cz, www.priroda.cz, www.blucina.
cz/prirodnipark

Pozoruhodný je věk, kterého se duby dožívají. Může být podstatně
vyšší než stáří buků nebo lip, v průměru 400 – 500, vzácně i přes
1000 let. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný
Žižkův dub v Náměšti, jehož věk dendrochronologická metoda
určila na více než 1000 let. V Ústeckém kraji (u města Peruc)
najdeme další kousek naší historie ukrytý v dubu, který se nazývá
Oldřichův. Stáří tohoto stromu je odhadováno na přibližně 1000 let.
Na výšku měří 31 metrů a po obvodu má 760 centimetrů. Oldřichův
dub v Peruci je zapsán na seznamu nejvýznamnějších stromů
Unesco. Zmíněn je i v Dalimilově kronice z počátku 13. století.
Podle pověsti se zde setkali Oldřich a Božena.
Dva malebné duby rostou u modře značené turistické trasy
z Podlesí přes Červenou horu a Dolní Guntramovice na rozcestí
Bučina. Jde o poslední dva stromy z původní dubové aleje, která
zanikla spolu s nedalekým hradem Wildsteinem v období husitských
válek. Mohutnější z dubů pocestné okouzlí svým podsaditým
vzhledem a širokou deštníkovitou korunou. Počítáním letokruhů
sousedního pokáceného dubu, který uschl, bylo zjištěno, že jejich
přibližný věk je asi 400 let. Na okraji lesa mezi obcemi Čermná ve
Slezsku a Novými Těchanovicemi roste další z neopomenutelných
dubů našeho kraje. Je prohlášený za památný strom stejně jako
dub rostoucí u polní cesty spojující obec Březovou s Jelenicemi.
Statné duby lemují hráz mezi rybníky Paveláky, rozkládajícími se
severozápadně od Vítkova.
Alej památných dubů v minulosti doprovázela starou cestu mezi
Vršovicemi a Raduní. Stromy jsou zakresleny již ve starých mapách
z I. vojenského - Josefského mapování 1764 – 1784. Alej měla
být údajně vysázena na paměť ukončení 30leté války v roce 1648.
Z původní aleje zde zůstali již pouze čtyři velikáni. Nejmohutnější
dub má olámané větve, je poškozen blesky, napaden dřevokaznými

Památný dub, rostoucí u polní cesty, která spojuje obec
Březovou s Jelenicemi.
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Středisko volného času Vítkov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TUNNEL
Zastav se u nás cestou ze školy, domluv se s partou na stolní fotbálek, pinec nebo šipky… znáš Carcassonne, Bang, Scrable? Přijď
si je k nám zahrát… Nebo máš nápad, který by zajímal mladé lidi?
Sem s ním, zrealizujeme ho!
Každé pondělí – pátek od 14,00 do 18,00 hodin v kulturním domě.
Libor, Jiřina, Lucie, Dobromila

Za nepříznivého počasí (déšť) bude hřiště uzavřeno do vyschnutí
povrchu.
Na hřišti si můžete zahrát malou kopanou, tenis, basketbal, nohejbal, badminton a další míčové hry.
Při organizování vlastních sportovních turnajů rádi pomohou s organizací pracovníci SVČ.
Vstup na hřiště jen ve sportovní obuvi (nesmí být kopačky).

VYHLAŠUJEME VÝTVARNOU SOUTĚŽ NA TÉMA:
PEJSEK – MŮJ DOBRÝ KAMARÁD
Přineste do Střediska volného času Vítkov svoji výtvarnou práci
do 17. 5. 2013. Soutěžit mohou děti ve věku od 6 – 15 let. Můžete
použít jakoukoliv výtvarnou techniku na formát A4 – A3. Nejhezčí
výtvory sladce odměníme.

2. 6. Oslavte s námi Den dětí
V areálu SVČ bude od 14,00 hodin pro děti, rodiče i prarodiče připraven bohatý program: taneční Disco dance vystoupení, nafukovací hrad, dětský kolotoč, razítkování triček,… Občerstvení zajištěno.

PŘIPRAVUJEME:
PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU SVČ VÍTKOV
Hřiště bude otevřeno pro děti, mládež a veřejnost od 1. 4. do 31.
11. 2013 v závislosti na počasí.
V provozu od PO – PÁ, a to od 8.00 – 19.00 hod.
V SO a v NE otevřeno pro dospělé zájemce, kteří si hřiště dopředu
zamluví.
Pro děti, mládež a rodiče s dětmi je hřiště zdarma. Dospělí zaplatí
za 1 hod. 70,- Kč, telefonické objednávky: 553 038 200, 556 300
362, 732 607 373).
Pro všechny návštěvníky hřiště platí návštěvní řád (vyvěšen na hřišti a na stránkách www.svc-vitkov.cz).

29. 6. Otevírání léta
Prázdniny jsou opět tady, vytvořte si čtyřčlenná družstva a přijďte si
opět zahrát vodní fotbálek, zaskotačit si v hasičské pěně, soutěžit
v koutku pro nejmenší děti … na letní koupaliště ve Vítkově. Vítězná družstva ve vodním fotbálku budou oceněna, děti vyhrají velké balení zmrzliny, dospělí soudek piva. Kdo přinese vysvědčení
s vyznamenáním, bude mít vstup na koupaliště zdarma!
Výzva pro rodiče
Nezapomeňte na své děti o prázdninách, vyberte si některý z našich pobytových či příměstských táborů a své děti přihlaste, stačí
vyplnit přihlášku a zaslat či přinést k nám na středisko. Nabídka
táborů je na našich webových stránkách.

TJ Vítkov – oddíl kopané
Oddíl kopané TJ Vítkov se připravuje na zahájení jarní část sezóny 2012/2013. Družstvo mužů, společně A tým a B tým, absolvovalo
kondiční soustředění v rekreačním středisku Bílá holubice, během kterého sehrálo na UT v Kylešovicích přátelské utkání se Štítinou
(1.A třída) a prohrálo 2:6. V dalším z přátelských utkání porazilo celky Budišova (okresní přebor) 5:3, Slavkova (krajský přebor) 2:1
a v Odrách (I.B třída) náš tým zvítězil 7:2. Tým staršího a mladšího dorostu absolvoval v rámci zimní přípravy soustředění na Turistické
ubytovně v Klokočově.
V A mužstvu mužů, které po podzimu vede skupinu I.B třídy, neproběhly během zimní přestávky žádné změny. Stále se jedná o příchodu
brankáře D. Richtera z Jakubčovic.
Tým opět povede trenérské duo L. Knapp a P. Gintar. Tým má v čele pouze jednobodový náskok před Olympii Bruntál. Stejně tak B tým
spolu s týmem Chvalikovic vede tabulku své soutěže po podzimu.
Družstva žáků rozdělená do 3 věkových kategorii (5-8 r., 9-10 r., 11-12 r.) se během zimního období připravovala na sezonu v místní sokolovně . Od dubna již tréninkové jednotky budou probíhat na venkovních hřištích, žákům rovněž začnou mistrovská utkání. Noví zájemci
v těchto věkových kategoriích se mohou kdykoliv přihlásit jednotlivým trenérům (A. Lamatschek, K. Špok, D. Křenek) na pravidelných
trénincích.

První úspěch v boxu
TJ Sokol Klokočov
23. února proběhlo oblastní kolo boxu, které pořádal Boxing
club Poruba, o.s. V tělocvičně základní školy v Ostravě –
Porubě soutěžilo 50 boxerů. Zápasů se zúčastnily kluby ze
severní i z jižní Moravy. Mezi soutěžícími se poprvé objevil
také Karel Pirnos z TJ Sokol Klokočov. Pro něj i pro Klokočov
to byl slavnostní den, neboť Karel svůj první zápas v ringu
vyhrál. Výkon Karla je povzbuzující, neboť trenér boxu Petr
Hlavna se věnuje svým svěřencům teprve od podzimu loňského roku.
Věříme, že se boxu bude dařit i v následujících zápasech.
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Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Zlatovar Cup 2013 Opava
V pátek 22. 2. 2013 se družstvo tří našich žákyň oboru kuchař číšník zúčastnilo soutěže v čepování piva Zlatovar Cup Opava
2013. Školu reprezentovaly žákyně 2. a 3. ročníku – Vendula Illíková, Tereza Bajgarová a Adéla Polcíková. A byly velmi úspěšné.
V soutěži družstev se umístily na krásném druhém místě a vyhrály
pivní voucher na odběr sudového piva Zlatovar o objemu 30 litrů.
V soutěži jednotlivců byla nejlepší Adéla, která skončila na třetím
místě, následovala ji Tereza na čtvrtém místě a Vendula skončila na šestém místě z celkového počtu dvaceti čtyř soutěžících.
Soutěž byla velmi dobře zorganizována, reportáž z ní přenášela
televize Polar. Je to opět příklad toho, že i z malého počtu žáků lze
vychovat kvalitní pracovníky, jež se svými dovednostmi i znalostmi
mohou rovnat žákům z jiných škol.

zaly, že jsou mistry svého oboru. Po úspěchu v celostátní soutěži
v Lanškrounu kadeřnice postoupily do celorepublikového ﬁnále,
které se konalo 2. 3. 2013 v Praze, a získaly nádherné 4. místo. V Praze nás reprezentovaly Romana Vlašánková ze třídy 2.E
a Martina Moldrzyková ze třídy 3.E. Soutěž Kalibr Cup probíhala
rámci přehlídky World of Beauty & Spa ve velké hale PVA v Praze
Letňanech. Veletrh kromě soutěží nabídl i řadu prodejních výstav,
ukázek nejnovějších technologiíí vlasové kosmetiky a péče o tělo.
Soutěž kadeřnic poutala velký zájem přihlížejících diváků a pro
naše žákyně to bylo další vynikající umístění v letošním školním
roce.

Kadeřnice z Podhradí opět mezi nejlepšími
Naše kadeřnice pod vedením mistrové Jany Kozákové opět doká-

NABÍDKA
Střední škola, Vítkov-Podhradí, p. o. nabízí vaření
obědů pro veřejnost.
Obědy si můžete odebrat do vlastních jídlonosičů nebo se
stravovat přímo v jídelně školy v době od 11:30 – 13:00 hodin.
Vaříme pondělí – pátek. Cena obědu 63 Kč.
Nabízíme výběr chutné stravy ze dvou jídel. Při větším
množství odebraných obědů zajistíme odvoz.
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte: Ing. Bajer, na tel.
556 300 244 nebo p. Víchová 556 300 244
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Informace ze ZŠ v Opavské ulici
Lyžařský výcvik Bílá 2013

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“
je spoluﬁnancovaný z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Letošní lyžařský výcvik se nám pro druhý stupeň podařilo zajistit pomocí ﬁnancování
z prostředků EU v rámci projektu „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“.
Mohli jsme si tedy dovolit uspořádat výcvik v populárním lyžařském areálu Bílá v Beskydech. Tamní hotel Pokrok poskytoval své služby nám i partnerské škole z Vrbového.
Ze slovenské strany dorazilo třicet lyžařů. Z našich třiceti účastníků jsme vytvořili dvě
družstva lyžařů a družstvo snowboardistů. Během pěti lyžařských dnů se naše dovednosti zlepšovaly na kvalitně upravených sjezdovkách. Po večerech jsme získávali teoretické znalosti o zimních sportech díky přednáškám a videoprojekcím. Poslední večer byl
věnován česko-slovenskému soutěžení ve společenských hrách. I přes divoké počasí
jsme si přivezli plno pozitivních dojmů a dobrý pocit z lyžařských pokroků.
Děkujeme slovenské straně za spolupráci a těšíme se na další setkání v květnu na akci
„Putování po hradech v okolí řeky Moravice“.

Projekt
Technika nás baví
Naše škola se na začátku školního roku
opět zapojila do projektu Technika nás baví,
který podporuje zájem žáků základních
škol o odborné vzdělávání a seznamuje je
s odbornou a praktickou činností středních
škol. Jak jsme již informovali dříve, zúčastnili jsme se výroby modelů aut v soutěži Povolání pro život.
Ve dnech 4. – 5. března 2013 se žáci sedmé třídy zúčastnili další části projektu. Tentokrát se jednalo o dvoudenní Elektrodny,
které připravila partnerská škola projektu,
a to Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky v Ostravě.
Projektové dny zaujaly zejména chlapce.
Věříme, že jim budou velkým přínosem ve
výběru budoucí profese.

THE BIG BANG THEORY
Dne 27. 2. 2013 se žáci deváté třídy naší školy zúčastnili prezentační soutěže Let the World Come to You, kterou organizuje The First
International School of Ostrava. Do soutěže se zapojilo 12 škol z Moravskoslezského kraje.
Naším úkolem bylo připravit si prezentaci inspirovanou oblíbeným sitcomem The Big Bang Theory na zadané téma The Hawking Excitation. Naši školu reprezentovali Kristýna Uhrová, David Milata a Jakub Hanslík. V publiku jim fandili spolužáci s paní učitelkou Tomanovou.
Každý tým vystoupil se svým tématem. Měli jsme připravenou prezentaci v programu Prezi. Prezentace byla zaměřena zejména na profesora S. W. Hawkinga a jeho vědecké dílo. Po prezentaci následovaly dotazy poroty k výše zmíněnému tématu naší práce. Celá soutěž
probíhala v anglickém jazyce.
Porotu tvořili rodilí mluvčí z různých profesních oborů, například učitelé nebo pracovnice britského konzulátu. Soutěž měla vysokou lingvistickou úroveň; porota u našeho týmu vyzdvihla originálnost a preciznost prezentace. Ačkoliv jsme se do třetího – oceňovaného - místa
neumístili, dostali jsme dárky a v rámci odměny jsme navštívili mobilní planetárium.
Soutěž nám ukázala nové možnosti využití a studia cizích jazyků. Navázali jsme také kontakty s jinými školami, zejména s The First
International School of Ostrava.

Teplákový bál v Domově Vítkov
Že to bude zrovna „teplákový“, tak to se vymyslelo při společném besedování v našem výtvarném klubu. V Domově už proběhly
různé bály - třeba maškarní, brýlový, pyžamový, květinový, papučový a kloboukový. Ovšem teplákový, to tu ještě nebylo. Hned se
začaly vymýšlet různé nápady na teplákové kreace. Vyráběli jsme ozdobné obálky na vstupenky a připravovali výzdobu, která by
nás naladila na slavnostní období plesů a bálů. Ve skříních
a komodách se hledaly ty nejstarší tepláky v retro stylu, tak
z roku 1960. Do těchto velkých příprav se úžasným způsobem
zapojil i náš personál.
V den plesu bylo všude rušno. Z kuchyně se linula vůně právě upečených koláčků, jídelna se proměnila ve skvostný sál.
Zahájení plesu se ujal pan ředitel. Všechny mile přivítal, popřál dobrou zábavu, štěstí při tombole a lehký krok v tanci.
Následně se už slova ujala paní Trojanowská a náš domácí
sbor „SLUNEČNICE“, ke zpěvu a tanci hrála hudební skupina
„DUO MAZÁNEK“. Dobrovolníci z řad našeho personálu galantně doprovázeli ženy a muže na taneční parket, kde teprve
vynikly úžasné teplákové kostýmy. Nechyběla v nich elegance,
a zároveň skvěle pobavily ostatní plesající účastníky. Svůj um
a sportovní nadšení předvedly domovské mažoretky. K občerstvení se podávaly koláče, jednohubky, slané pečivo, kávička,
čaj a pivečko. V závěru celého veselí jsme si zatancovali i kouzelný charleston a tradiční vláček, do kterého se zapojili nejen
uživatelé a zaměstnanci, ale také příbuzní.

DUBEN 2013

STRANA 13

Š k ol s tv í

ZPRÁVY ZE ZŠ V KOMENSKÉHO ULICI

DĚJINY UMĚNÍ JINAK

VODA PRO ŽIVOT

Projekt „Dějiny umění jinak“ je tentokrát zaměřen na výtvarnou
oblast a má nejen vzdělávací a tvůrčí charakter, ale zároveň prohlubuje součinnost škol, posiluje vzájemné vztahy a podporuje přeshraniční spolupráci. V rámci projektu zrealizujeme dva čtyřdenní
výtvarné kurzy, ve kterých si žáci vyzkoušejí výtvarné technologie,
tvorbu v terénu, proniknou do dějin výtvarného umění a historických
památek a odnesou si porozumění pro umělecké vědy. Součástí
projektu je také veřejná výtvarná soutěž na téma „Vzpomínám na
společné školní akce s polskými a českými přáteli“ jako netradiční
pojetí zhodnocení již 20leté spolupráce naší školy a partnerských
škol. Soutěžní práce budou prezentovány v brožuře a na veřejných
výstavách ve Vítkově a v Kaletách. Na výstavách budou rovněž
prezentována díla dětí vytvořená na výtvarných kurzech.
Náplň kurzu je zaměřena na výtvarné pojetí - rozvoj estetické, smyslové a citové senzibility, přispívá k formování výtvarných schopností a dovedností žáků. Děti si budou moci vyzkoušet různé výtvarné technologie a techniky, které dle organizačních možností
nelze realizovat v běžné výuce výtvarné výchovy, a to např. tradiční pojetí výuky studiem v plenéru. Žáci se budou dále učit poznávat základy stavby obrazu, barevnou skladbu, perspektivu, aj.,
poznávat tak teorii výtvarného umění a tu prolínat do své tvorby.
Žákům i pedagogům bude výtvarným pojetím nabídnuto poznání
umělecké scény s návazností na historické události dvou zemí.
Výběrem dvou měst (CZ - Olomouc, PL – Zebrzydiwska Kalwaria)
představíme žákům rozdílnost dějin umění v architektonických slozích, námětech, ikonograﬁi, apod. Bude prohloubena dlouholetá
spolupráce dvou partnerských škol Vítkov- Kalety. Veřejnosti bude
představena dvacetiletá spolupráce.

V rámci projektu „Voda pro život“, který je spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se od dubna do června 2013
uskuteční prvních pět aktivit: Voda – zdroj života a energie, Voda
– léčivá a živelná, Putování za vodou, Voda z pramenů a hlubin
země, Přírodní zdroje vody. Do projektu bude aktivně zapojeno
265 žáků a 32 pedagogů ze základních škol Vítkov, Komenského
ulice a Kalet a z Gymnázia v Kaletách. Žáci se během čtyřdenních
aktivit zaměří na otázky týkající se toho, odkud se voda bere, na
prameny řek, léčivé prameny, zadržování vody, úpravu vody, její
distribuci, čištění vody, využití vody i nebezpečí, které voda přináší.
Na každé akci budou odebírat vzorky vod do zkumavek, pomocí
lakmusových papírků budou měřit pH vody, výsledky zaznamenají
a seřadí do tabulky. Žáci budou také porovnávat obsah a složení
léčivých pramenů a minerálních vod, jejich využití k léčebným a rehabilitačním účelům. Všechny aktivity budou obsahovat kurz první
pomoci – záchranu tonoucího a doprovodný sportovně zábavný
program, který pro žáky připraví odborníci. Všichni účastníci obdrží
certiﬁkát o absolvování tohoto kurzu. Žáci a pedagogové budou
mít opět příležitost k navazování a prohlubování přátelství, rozvíjení multikulturní výchovy a odstraňovaní jazykových bariér.

POCITOVÝ CHODNÍK
NA ŠKOLNÍ
ZAHRADĚ

STOLAŘSTVÍ MELČ
PAVEL LAZECKÝ

Sdružení Tereza a IKEA Česká republika s r.o. vyhlásily v tomto
školním roce grantovou výzvu pro školy zapojené v programu
Les ve škole. Záměrem této výzvy je podpořit projekty realizované v rámci Dne Země ke zlepšení životního prostředí školy nebo
zmírnění jejího dopadu na životní prostředí.
Reagovali jsme na tuto výzvu a sepsali projekt na vybudování
Pocitového chodníku jako výukového a herního prvku školní zahrady. Chodník bude využíván nejen žáky v době vyučování, ale
hlavně v odpoledních mimoškolních aktivitách k rozvíjení smyslového vnímání. Přínos projektu vidíme také v tom, že bude
realizován a prezentován samotnými žáky.
Podmínkou obdržení dotace bylo získání dostatečného množství hlasů v anketě škol, prezentované na internetových stránkách společnosti IKEA FAMILY. Dotaci jsme obdrželi a v měsíci
březnu začínáme s přípravnými pracemi. Slavnostní otevření
Pocitového chodníku proběhne za účasti žáků a zaměstnanců
školy, rodičů i veřejnosti na Den Země, 19. dubna 2013.
Přijďte se podívat, jak se žáci starají o zlepšení životního prostředí v okolí školy.

Zakázková výroba
- kuchyňských linek
- vestavěných skříní
- obývacích, dětských pokojů atd.
- kancelářského nábytku

Tyto projekty jsou spoluﬁnancovány z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. „Překračujeme hranice“

Tel: 604 434 625, 734 459 987
Email: studiolazecky@seznam.cz
Adresa: Melč 55, 74784
www.studiolazecky.cz
3D návrhy zdarma
Solidní ceny a výborná kvalita
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Vítkovská padesátka – jaro 2013
8. května 2013
Start: průběžný od 7.00 do 10.00 hod.; budova městského úřadu
Putování jarní přírodou.
Turistické trasy dlouhé 10 – 50 km.
Nejkrásnějším údolím
Délka trasy: 10 km
Vítkov – Nýtek – Annino údolí – Podhradí - Vítkov
Vzhůru na Vikštejn
Délka trasy: 14 km
Vítkov – Nýtek – Annino údolí – zřícenina hradu Vikštejna (naučná
stezka Vikštejn) – Podhradí – Vítkov
Na vycházku údolím Moravice a Melčského potoka
Délka trasy: 21 km
Vítkov – Podhradí – Dubová – Radkov – Žabí údolí – Nad Melčským údolím – Nad rybářskou chatou – Podhradí – Vítkov
Po i proti proudu Moravice
Délka trasy: 32 km
Vítkov – Podhradí – Nad rybářskou chatou – Nad Melčským údolím
– Papírenský splav – Most vodního náhonu – Žimrovice – Pilarka
– obora – Nýtek – Vítkov
Po modré až do Štáblovic
Délka trasy: 40 km
Vítkov – Podhradí – Dubová – Radkov – Žabí údolí - Filipovice –
Lipina – Štáblovice – Vendelín – Žimrovice – Nad Melčským údolím
– Nad rybářskou chatou – Podhradí – Vítkov

Vítkovská padesátka – putujeme na sever
Délka trasy: 50 km
Vítkov – Podhradí – Nad rybářskou chatou – Nad Melčským údolím – Žabí údolí – Melč - směr Melč okraj – Lipina – Štáblovice –
Vendelín – Žimrovice – Papírenský splav – Nad Melčským údolím
– Nad rybářskou chatou – Podhradí – Vítkov
Více informací najdete na www.vitkov.info.
Aktuální popis tras bude k dispozici na startu.
V rámci Vítkovské padesátky jsme pro vás připravili také vlastivědný výlet do Vojenského újezdu Libavá „Po stopách zaniklých obcí“
Termín: středa 8. května 2013
Trasa: Vítkov - Stará Voda (prohlídka poutního kostela sv. Anny,
Královská studánka) - Město Libavá (prohlídka města, kostela
a hřbitova) - Smilov (prohlídka zaniklé obce, pomníček) - Velká
Střelná (historie těžby břidlice – největší ložiska v Nízkém Jeseníku) - Nová Ves (prohlídka zaniklé obce, pomníček) - Kozlov (kostel
sv. Josefa, hřbitov) - pramen Odry - Vítkov
Pozn.: Může dojít k úpravě avízované trasy (omezení ze strany
VVP, počasí apod.)
Průvodce: Jindřich Machala, autor knihy Kronika Libavska
Každý účastník se musí přihlásit nejpozději do 30. dubna 2013
osobně v IC Vítkov, kde pracovnice ověří a zapíše jeho údaje
(jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo OP – vezměte si
s sebou) do seznamu určeného pro povolení vstupu do VVP.
Více informací v IC Vítkov.
Cena: 140 Kč (při přihlášce v IC)

Gymnázium Vítkov
Cena Jana Zajíce
Pátek 22. 2. byl dnem, který se do mé paměti zapsal několika skvělými a nezapomenutelnými zážitky. Dnem navázání nových přátelství, prohloubení vztahů s blízkými a přehodnocení mých vnitřních
postojů. Dnem, kdy jsem dostal Cenu Jana Zajíce.
Abych byl upřímný, tak mě na této ceně lákaly nejvíce peníze…
do doby, než došlo k samotnému předávání. Nyní, když už mám
všechny
dary
a
očekávanou
cenu doma, zjišťuji, vlastně jsem
si jist, že ocenění
má pro mě zcela
jiný význam.
Asi každý by si
totiž cenil slov
obdivu a chvály
vyřčených ústy
významných
osobností více,
než získaných
peněz. Vážím si
také uznání ze
strany jednotlivých členů rodiny Jana Zajíce
či pozvání polské delegace do
města Kalety.

Jsem samozřejmě také vděčný za dary, které mi byly věnovány.
Především obdivuji umělecký talent učňů ﬁrmy Moser, kteří pro nás
vyznamenané vyrobili nádherné vázy.
Nakonec si rovněž dovolím poděkovat našemu městu, které opravdu odvedlo skvělou práci, a týmu lidí, který tak profesionálně celou
slavnost připravil. Především bych chtěl ocenit výkon pana Tomáše
Baleji, který slavnost moderoval, vynikající vystoupení cimbálové
muziky Strážničan, recitaci mého spolužáka Aleše Kociána a v neposlední řadě práci kuchařek ze základní školy, neboť raut, který
byl připraven pro účastníky celé akce, byl obdivuhodný.
Závěrečná slova díků bych chtěl věnovat své škole a učitelům, neboť se obávám, že jinak než takto ani nemohu splatit všechno, co
pro mě má škola, má třídní učitelka, bývalé i stávající vedení, mí
spolužáci a ostatní pracovníci školy udělali.
Děkuji a ještě jednou děkuji, že jsem ocenění mohl získat, neboť
Cenu Jana Zajíce vnímám jako završení všeho, čeho jsem doposud dosáhl.
Matěj Rucký
oktáva

Úspěchy v anglickém jazyce
Ve dnech 21. a 22. února 2013 proběhla v Opavě okresní kola soutěží v anglickém jazyce. Kategorií I. A a II. B. se účastnily studentky
vítkovského gymnázia Nikola Tomášová (sekunda) a Karolína Štěpánová (kvarta). Obě obsadila krásná druhá místa, ke kterým jim
blahopřejeme.
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Základní škola na náměstí Jana Zajíce
MOJE MAMINKA - okresní pěvecká
a výtvarné soutěž
7. a 8. března 2013

Při plánování letošního ročníku tradiční velké soutěže využili tvůrci
scénáře data jejího pořádání a v souvislosti s ním určili pro výtvarné zpracování téma „Moje maminka“. Zúčastnilo se celkem 86 dětí
ze 12 škol opavského regionu.
Výtvarná část probíhala ve třech věkových kategoriích a „maminek“ se sešly desítky – některé podle zadání tančí v nových šatech, jiné prožívají den, kdy byly nejšťastnější a další sdělují, co
rády dělají. Porota ve složení Mgr. Dáša Dušková, paní Dobromila Putková a Michaela Dlouhá měla o čem přemýšlet. Zda vybrat
obrázek blíže zadanému tématu, nebo takový, na kterém je vidět

mnohem více precizní práce. Nakonec však porotkyně ke shodě
došly a kompletní výsledkovou listinu můžete najít na webových
stránkách školy a na výstavce ve vestibulu u Komerční banky. Tam
byly po páteční výstavě v tělocvičně školy přesunuty také všechny
soutěžní práce. Můžete si je, doplněné fotograﬁemi, prohlédnout
do poloviny dubna.
Pro naši školu získaly „cenné kovy“ ve svých kategoriích:
Silvie Behárová s Nikol Dunkovou (5. tř.) a Anežka Halová (8. tř)
Pěvecká část soutěže probíhala pod odborným dohledem slečny
Jany Víchové ve spolupráci s paní Dobromilou Putkovou a Michaelou Dlouhou. Výkony malých zpěváčků, prezentované většinou
lidovou písničkou, byly poměrně vyrovnané. Ve vyšších kategoriích se ovšem projev mladých zpěváků značně lišil v závislosti na
zvoleném žánru. Vedle češtiny zněla i slovenština, angličtina a romština. Někteří zápolili s trémou, u jiných bylo vidět jistotu projevu
srovnatelnou s profesionály. Porota i zde zvládla svou roli skvěle.
Fotograﬁe a výsledky soutěže jsou k vidění rovněž ve vestibulu KB.
Naši školu reprezentovali a ocenění získali:
Erik Kala a Jan Ferenc (4. tř), Denis Kala (6. tř), Viktor Kala (7. tř),
Kristián Haluška (8.tř).
Přestávky mezi jednotlivými kategoriemi zpěváků vyplnily naše
malé tanečnice. Předvedly třeba zumbu, vystoupení mažoretek,
nebo břišní tance. Věříme, že i když jejich výkony jistě nejsou zcela dokonalé, potěšila děvčata diváky i soutěžící svou bezprostředností a temperamentem.
Závěrem se sluší poděkovat těm, bez nichž by soutěž nebyla:
sponzorům, učitelům výtvarné a hudební výchovy, kteří děti na soutěž připravili a doprovodili, diskžokeji Filipu Frydryškovi za skvěle
odvedenou práci, Petru Kalovi a Romanu Kalovi, kteří doprovázeli
zpěváky v soutěži, dámám v porotě a v neposlední řadě pořadatelům, na jejichž bedrech ležela veškerá organizace celé akce.
Těšíme se na vaši účast v dalším ročníku.

MAŠKARNÍ PLES V KLOKOČOVĚ
9. března uspořádala TJ Sokol Klokočov ve spolupráci s SVČ Vítkov každoroční Maškarní ples pro děti. Celou akcí děti provázeli dva
klauni, kteří pro ně měli připravené různé soutěže, balónky, bonbóny a klaunský taneček. Po dovádění s klauny proběhla dětská tombola,
ze které si každé dítě odneslo nějakou hračku, nechybělo ani vyhodnocení nejkrásnějších masek. Odměnili jsme 3 nejkrásnější masky
v mladší a starší kategorii. Nejkrásnější masku v mladší kategorii vyhrál Petr Kostka jako Křemílek, ve starší kategorii Jiří Šustr jako princ.
Jsme rádi, že má tato akce vždy pěknou účast a těšíme se zase na další rok.
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KALENDÁŘ AKCÍ
4. 4.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

4. 4.
16.30 hod.

BUDEME VÁM ČÍST
Tentokrát čtení zaměřené také na nové
technologie (tablety, čtečky knih, „chytré“
telefony)
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

5. 4.

NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování v knihovně pro dětské
čtenáře
Městská knihovna Vítkov

8. 4.
15.00 hod.

10. 4.
17.30 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
Zveme všechny kluky, tatínky a dědečky na
závody v jízdě autíček. Využijte příležitost
zajezdit si na autodráze, která je svou velikostí
jediná v našem kraji.
Středisko volného času Vítkov
REPORTÁŽNÍ A SPORTOVNÍ FOTOGRAFIE
Výstava bude otevřena do 3. května každou
středu od 16.00 do 17.00 hodin nebo na
základě telefonické domluvy (556 312 256,
604 482 175).
Velká výstavní síň KD Vítkov

11. 4.
18.00 hod.

KONCERT PRO VIBRAFON A KLAVÍR
V rámci projektu RYNEK hraje Jiří Bučánek
a Milan Vilč
Vstupné 20,- Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

12. 4.

ÚČAST NA SERIÁLU HONDA CUP VE
STRAKONICÍCH
Účast automodelářů na seriálu
Akce Střediska volného času Vítkov

17. 4.
14.00 hod.

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

STEPMÁNIE - TANEČNÍ SOUTĚŽ
ŠKOLNÍCH KLUBŮ
Pro děvčata a chlapce, kteří mají rádi hudbu,
pohyb, postřeh a hlavně spoustu zábavy.
Nejlepší tři tanečníci budou odměněni.
ZŠ na náměstí Jana Zajíce

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
700 ks
4 / 2013
3. dubna 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

18. 4.
17.00 hod.

TIBET A JEHO HORA BOHŮ KAILASH
Cestopisná přednáška Čestmíra Lukeše
Vstupné 20,- Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

22. 4.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
Zveme všechny kluky, tatínky a dědečky na
závody v jízdě autíček. Využijte příležitost
zajezdit si na autodráze, která je svou velikostí
jediná v našem kraji.
Středisko volného času Vítkov

23. 4.
16.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICKÉ
DÍLNĚ
Můžete se přijít podívat do keramické dílny a
vyzkoušet, jak se pracuje s keramickou hlínou,
jak se točí na hrnčířském kruhu. Akce je určena
pro všechny zájemce.
Středisko volného času Vítkov

25. 4.
16.30 hod.

PŘIROZENÁ STRAVA, PŘIROZENÝ ŽIVOT
V rámci projektu RYNEK bude přednášet
Antonín Pavela
Vstupné 20,- Kč
Knihovna Vítkov – multifunkční sál

27. 4.
15.00 hod.

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
VE VÍTKOVĚ
Máme pro děti připravené zajímavé hry a
soutěže, jichž se mohou zúčastnit i děti,
které nebudou převlečené za čarodějnice.
Proběhne volba Miss čarodějnice, budeme
dělat táborák (přineste si s sebou párek
a chleba). Vstupné: Dobrovolné
Středisko volného času Vítkov

8. 5.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Více informací na straně 14 nebo na
www.vitkov.info

8. 5.

PO STOPÁCH ZANIKLÝCH OBCÍ
Více informací na straně 14 nebo na
www.vitkov.info

16. 5.
15.00 hod.

CHANTAL POULLAIN - AUTORSKÉ ČTENÍ
S BESEDOU
Městská knihovna Vítkov

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

Uzá v ě rk a p ří š tíh o č ís l a
j e 1 9 . du b n a 2 0 1 3 v 9 :0 0 h o d i n

