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Slavnostní udílení
Ceny Jana Zajíce
26. února 2016
sál Městského úřadu ve Vítkově
Program večera
16.30 hod. – pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
17.00 hod. – udílení Ceny Jana Zajíce
Po předání ocenění následuje slavnostní koncert.
Účinkuje
Collegium Salomon se svými sólisty - V ítem Mužíkem, housle a Martinem Hrochem, cembalo

Cena: 6 Kč

2 / 2016

Slovo
starosty města
Máme za sebou první měsíc roku 2016. Město
a jeho organizace hospodaří v rámci rozpočtu,
který byl schválen v polovině prosince minulého roku. Od té doby všichni vědí, s jakými finančními prostředky na provoz budou hospodařit, jaké opravy a investice můžeme realizovat,
nebo na které se naopak v letošním roce, bohužel, nedostane.
Jistě bude vhodné připomenout si ty nejdůležitější, měřeno pohledem jejich ceny. Obecně bývají nejvíce sledovány opravy a rekonstrukce chodníků a cest. Kromě běžné
údržby, tedy oprav výtluků po zimě, oprav a instalace dopravního značení, máme v rozpočtu i balík peněz na větší
akce.
Původně jsme měli v plánu uskutečnit opravu Dělnické ulice, konkrétně té části, která je vydlážděna žulovými kostkami. Tento záměr jsme museli ale přehodnotit. Důvodem
bylo, že společnost SmVaK realizovala rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu v ulicích Fučíkova, Sadová
a Křivá. Následně položí nový asfalt v místě výkopu. Na
nezasažené části cesty by zůstal stávající povrch. To by
bylo nejenom nepraktické, ale i provozně nevhodné. Proto
máme v rozpočtu 2 mil. Kč, abychom opravili i druhou část
cesty. Na všech třech ulicích, tedy v místech, kde se kopalo, bude položen nový asfaltový povrch v celé šíři vozovky.
Téměř s půl milionem počítáme na opravu chodníku před
nákupním střediskem. Nskytl se dotační titul, který by nám
umožnil výrazně rozšířit rozsah oprav v této lokalitě. Proto
v současné době intenzivně pracujeme na tom, abychom
mohli v dubnu podat žádost. Pokud by byla dotace schválena, celková investice by přesáhla 2 mil. Kč. Samostatnou akcí bude výstavba parkoviště v Opavské ulici naproti
zastavárně u panelových domů. Mělo by vzniknout ještě
jedno nové parkoviště, a to v Komenského ulici pod základní školou a gymnáziem. Peníze v rozpočtu máme, ale
nejdříve musíme získat pozemky od státu a kraje, protože
zatím nejsou v našem vlastnictví.

AKTUALITY
Z RADNICE
Informace z jednání rady města ze dne 12. ledna 2016.
Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na
akce „Údržba lokality pod Františkovým Dvorem“ a „Ošetření památného
stromu v Březové“. Jedná se o dotační titul vyhlášený ministerstvem životního prostředí, v případě úspěšnosti se počítá s dotací ve výši 100% nákladů.
Pro účely obrazové přílohy odborné publikace Klíč ke znakům měst České
republiky byl panu Petru Houzarovi udělen souhlas s užitím znaku města
Vítkova.
Dalším bodem jednání rady byla žádost SPCCH, místní organizace Vítkov,
o bezúplatné využívání malého sálu v kulturním domě za účelem kondičního
cvičení. Vzhledem k tomu, že máme pravidla, která upravují využívání KD,
rada doporučila, aby svaz požádal město o dotaci, kterou může následně
použít pro uhrazení pronájmu prostor v tělocvičně.
Rada také schválila smlouvy o poskytnutí sponzorských darů od podnikatelů
na ples města, který se konal 30. ledna. Byla schválena také dohoda o pronájmu panelů s historickými pohlednicemi a fotografiemi Jánských Koupelí
mezi městem Vítkov a OS Zálužné za účelem pořádání kulturně-historické
výstavy, která probíhala od 14. ledna do 2. února v multifunkčním sále Městské knihovny Vítkov.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Vítkov a Tělovýchovné jednotě Vítkov byla schválena nájemní smlouva na nebytové prostory v Selské ulici 945 za účelem parkování a skladování požární
a vodácké techniky.
Rada vzala na vědomí žádost TS Vítkov p.o. o vyřazení malotraktoru Vivid. Bylo doporučeno, aby záměr na jeho prodej byl vyhlášen na webových
stránkách TS, př. dalšími vhodnými způsoby.
Závěrem svého jednání se rada zabývala možností zprovoznění městského
kina. Nejednalo se o bod programu, který by se schvaloval, ale vedli jsme
diskusi, jaké by byly náklady na případnou opravu, jakým způsobem by se
postupovalo, případně v jakém časovém horizontu by se vše mohlo realizovat.

Další velmi sledovanou oblastí je sport a volnočasové aktivity. I tady máme před sebou jasné cíle. Na škvárovém
hřišti vybudujeme nový travnatý povrch. Pokud budeme
úspěšní, uhradíme jej z dotace. Bohužel na rekonstrukci koupaliště žádný dotační titul vypsán není, takže celou
investici budeme muset zaplatit z našeho rozpočtu. Po
ukončení letní sezóny máme v plánu zahájit rekonstrukci,
která by se protáhla až do roku 2017.
Protože nebylo možné opravit střechu kulturního domu
souběžně se zateplováním, přesunuli jsme tuto akci na letošní rok. Budeme také vyměňovat akustické obložení ve
velkém sále. Celkem počítáme s náklady ve výši 2 mil. Kč.
Za 900 tis.Kč se bude také opravovat střecha na budově mateřské školky v Opavské ulici. Dokončíme rovněž
opravu betonové části hřbitovní zdi, která byla zahájena
v závěru minulého roku.
Neuvedl jsem samozřejmě celý výčet všech schválených
investičních akcí a oprav. Ale určitě se jedná o ty největší
a nejdůležitější.
Pavel Smolka
starosta města

V podstatě jsem se shodli na tom, že je nutno podniknout kroky k jeho znovuotevření. Jedná se však o úkol, ve kterém může mít hlavní, respektive
rozhodující slovo, pouze zastupitelstvo města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v prosinci 2015
Zboží v celkové hodnotě téměř 750 Kč se
2. prosince kolem deváté hodiny ranní pokusil přenést bez placení přes pokladní zónu
70letý muž z Melče. Strážníky do jedné
z prodejen v Opavské ulici ve Vítkově přivolal personál, který muže při krádeži láhve
alkoholu zadržel. Muž tvrdil, že láhev destilátu koupil v jiné prodejně, avšak strážníci
u muže následně zjistili celkem 12 kusů zboží, které bylo v prodejně odcizeno. Jednalo
se celkem o 3 láhve destilátu, 4 ks slaniny,
1ks tlačenky a sladkosti. Veškeré odcizené zboží bylo vráceno zpět neporušené do
prodeje. Muži u správního orgánu, kam byl
přestupek proti majetku postoupen, hrozí
pokuta až do výše 15.000 Kč.
Stejný přestupek v téže prodejně byl zaznamenán rovněž 9. prosince, kdy kolem
půl šesté večer byla do prodejny přivolána
hlídka MP Vítkov. Strážníci v muži, který odcizil 2 láhve destilátu v celkové hodnotě 358
Kč, zjistili 61letého občana z Fulneku. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodeje
v neporušeném stavu. Přestupek proti majetku bude projednávat správní orgán, kam
strážníci věc postoupili. I tomuto muži hrozí
pokuta až do výše 15.000 Kč.
Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa zjistili strážníci na základě telefonického
oznámení ve dnech 4. a 7. prosince v dopoledních hodinách na pozemku města
Vítkova v lokalitě za ČOV ve Vítkově. Strážníkům se podařilo zjistit původce návozu
stavebních sutin a jiných odpadů, přičemž

ve druhém případě na místě přímo při skládání stavebních sutin z korby nákladního
vozidla přistihli 61letého muže z Vítkova. Po
zdokumentování přestupku proti veřejnému
pořádku byly oba případy, které spolu souvisí, postoupeny správnímu orgánu. Muži
v případě uznání viny hrozí pokuta až do
výše 50.000 Kč.
22. prosince kolem čtvrté hodiny odpoledne prováděla hlídka MP Vítkov poblíž
autobusového nádraží úkony vůči 14letému chlapci z Čermné ve Slezsku a nalezla
u něj marihuanu. Strážníci chlapce, který je
podezřelý z přestupku neoprávněného přechovávání malého množství omamné nebo
psychotropní látky, předali Policii ČR a uvědomili rodiče.
Den před Štědrým dnem kolem šesté hodiny večer přijala MP Vítkov oznámení, jehož
předmětem byla skutečnost, že 62letá žena z
Benešova měla být napadena svým 42letým
zetěm v jednom z bytů na sídlišti Budišovská ve Vítkově. Strážníci na místě provedli
úkony, které vedly k podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití. Jelikož
se jedná o návrhový přestupek, spáchaný
mezi osobami blízkými, byla poškozená poučena, že návrh na projednání lze podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do
tří měsíců. V případě, že poškozená žena
svůj návrh podá a muž bude uznán vinným
ze spáchání takového přestupku, hrozí mu
pokuta až do výše 20.000 Kč.

Informace pro poplatníky daně
z nemovitých věcí vlastnící pozemky
v katastrálním území, které od 1. 1. 2016
přestává být součástí vojenského újezdu
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, že
na základě zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení
hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů, dochází k 1. lednu 2016 ke zrušení a změně
hranic vojenských újezdů, ke vzniku nových obcí a také ke změně
hranic krajů.
Vlastníkům pozemků v katastrálním území, které od 1. ledna 2016 již
není součástí vojenského újezdu, tím nově vzniká povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku
2016 v termínu do 1. února 2016. Tyto pozemky do konce loňského
roku totiž nebyly předmětem daně z pozemků.
Výše uvedené změny se týkají 71 katastrálních území, mimo jiné
Hadinky a Nových Oldřůvek I.
Bližší informace naleznete na www.vitkov.info.
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
Telefon: 602 674 903
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2016/informace-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci-6993

29. prosince krátce před sedmou hodinou
večerní byla hlídka MP Vítkov přivolána do
jedné z provozoven v Opavské ulici, kde
došlo ke zcizení zboží a následnému útěku pachatelů krádeže 2 ks láhví destilátu
v celkové ceně 958 Kč. Strážníci následně
podle popisu a svědectví zjistili pachatele
v nedaleké ubytovně. Jednalo se o 44letého
muže a 15letého chlapce z Vítkova. Zcizené láhve byly při útěku odhozeny do křoví
nedaleko prodejny, kde je strážníci nalezli
a předali zpět do prodejny, jelikož nedošlo
k jejich poškození. Přestupkem proti majetku se bude zabývat správní orgán, kde oběma zlodějíčkům hrozí v případě prokázání
viny pokuta až do výše 15.000 Kč.
31. prosince krátce po desáté hodině večerní přijali strážníci oznámení o fyzickém napadení v Oderské ulici ve Vítkově. Strážníci
na místo dorazili za čtyři minuty po oznámení, avšak k žádnému protiprávnímu jednání
již nedocházelo. Po provedení prvotních
úkonů bylo zjištěno, že došlo k roztržce mezi
šesti muži a k fyzickému napadení tří mužů.
Jednomu z napadených mužů byla na místo
přivolána sanitka RLP, která 22letého muže
z Jakubčovic nad Odrou převezla k dalšímu
vyšetření do Slezské nemocnice v Opavě.
Z přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví
jsou podezřelí tři muži z Vítkova ve věku 2351 let. Věc nyní prošetřuje Policie ČR.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

PODĚKOVÁNÍ
MP VÍTKOV
Městská policie Vítkov děkuje všem lidem, kteří v roce 2015 poskytli krmivo nebo pomůcky pro psy, jež musí být z jakéhokoliv
důvodu umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov. Jsme rádi, že
existují lidé, kterým nejsou opuštění nebo zatoulaní psi lhostejní.
Zvláštní poděkování chceme vyslovit paní Mgr. Jitce Jakubíkové
za její aktivní činnost při umísťování nelezených psů náhradním
majitelům a poskytování další pomoci, kterou pro MP Vítkov vykonává.
Forma takové pomoci je a bude vždy vítána! Děkujeme.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Daň z příjmu
Ve dnech 10. března a 17. března 2016 v době od 8.00
do 17.00 hod. budou pracovníci (územního pracoviště
MSK) Finančního úřadu Opava vybírat Přiznání k dani
z příjmu fyzických osob.

Od dac í dny
v r o c e 2 01 6
Vážení občané, vážení snoubenci,
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Vítkov informuje, že harmonogram svatebních obřadů na rok 2016
naleznete na www.vitkov.info.
Současně vám sdělujeme, že si můžete vybrat oddávajícího, kterými jsou:
Ing. Pavel Smolka - starosta
Mgr. Oldřich Huška - místostarosta
Lenka Sonnková - místostarostka
PhDr. Marie Mikulíková - pověřená členka zastupitelstva
Ing. Ivan Petrtýl - pověřený člen zastupitelstva
Olga Burianová - pověřená členka zastupitelstva

KRÁTCE
Z FINANČNÍHO ODBORU
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na předfinancování
výměny kotlů v rámci tzv. Kotlíkových dotací
Město Vítkov se chystá v rámci tzv. Kotlíkových dotací poskytnout občanům půjčku z Fondu rozvoje bydlení na předfinancování výměny kotle. K tomu připravuje aktualizaci Pravidel tvorby
a užití Fondu rozvoje bydlení města Vítkova. Zastupitelstvo
města se na svém zasedání 24. 2. 2016 bude touto aktualizací
pravidel zabývat. Žádosti o půjčky bude finanční odbor přijímat
nejpozději do konce března 2016, a to na příslušném formuláři
včetně dalších požadovaných dokumentů.
Platba za komunální odpad v roce 2016
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2016 zůstává pro
občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních
částech stejný jako v roce 2015, a to 540 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační chaty, chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je také 540 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.
Poplatek je pro všechny poplatníky splatný k 31. 8. 2016.

„SLEDOVÁNÍ ZMĚN“
V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Manželství se uzavírá v reprezentačním sále Městského úřadu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce čp. 7. Lze jej také uzavřít na kterémkoli vhodném
místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov, př. mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě písemné žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových stránkách města Vítkova.
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu
nebo mimo úředně určenou místnost činí 1.000 Kč.
Bližší informace najdete na webových stránkách města a rovněž vám
je sdělí matrikářka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského úřadu Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov; telefonní kontakt: 556 312 210.
Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
10. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

24. února 2016 od 15.30 hodin

v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání nalezenete na úřední desce města
Vítkova a na webových stránkách města
www.vitkov.info

Podle zákona o katastru nemovitostí zřídil katastrální úřad novou
službu „Sledování změn údajů o nemovitostech“. Žádost o zřízení této služby může podat:
- vlastník nemovitosti
- zástavní nebo podzástavní věřitel
- oprávněný z věcného břemene
- oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo,
nebo
- oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího
kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém
právu
Služba bude automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Např. provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky, vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (zaplombování).
Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele datovou
schránkou, e-mailem nebo SMS. Zprávy o změně jsou zasílány
nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.
Zřízení služby:
Pokud má zájemce aktivní datovou schránku, službu lze zřídit
bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech je nutné požádat osobně na kterémkoliv katastrálním úřadě (žádosti jsou vyřizovány na počkání). Žádost o zřízení lze
také zaslat písemně na adresu Českého úřadu zeměměřičského
a katastrálního. Vzor žádosti o zřízení služby je přístupný na
stránkách katastrálního úřadu http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Formulare.aspx. Žádost zaslaná v listinné podobě na
katastrální úřad však musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele. V případě zaslání žádosti datovou schránkou je totožnost
žadatele ověřena přes datovou schránku. V případě návštěvy
katastrálního úřadu je totožnost ověřena na místě podle dokladu
totožnosti. Zřízení této služby je zpoplatněno.
Úplata za informace o změnách katastru v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí je 200 Kč. Tato úplata se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby, v dalších letech je tedy bezúplatná.
Úplata za informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více
nemovitostí je 10 Kč za jednu nemovitost. Tato částka se účtuje
ročně a je splatná na rok dopředu. V případě ukončení sledování
změn v průběhu roku se úplata ani její část nevrací.
Podrobnější informace o zřízení této služby jsou na stránkách
Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu, kde je k dispozici i vzor žádosti o zřízení služby: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Sledovani-zmen/Sluzba-sledovani-zmen-v-katastru-nemovitosti.aspx

Jak ovlivní počasí roku
2015 stav lesů v našem
regionu?
Červenec a srpen loňského roku byly nejsušším obdobím v historii meteorologických měření u nás. Nejteplejší dny byly 5. až 7. července, 16. až 25.
července a 3. až 16. srpna, kdy maximální teploty překračovaly hodnotu
35°C. Srážky byly v tomto období velmi malé. Půdní sucho (nedostatek
vody v kořenové vrstvě půdy, který způsobuje poruchy ve vodním režimu
rostlin) se však projevilo již v měsíci červnu a v těchto horkých měsících se
ještě zhoršilo. Půda proschla do 50 cm a více. Tento stav, který pracovně
označujeme jako „přísušek“, trvá dodnes.

MĚSTO VÍTKOV
VYHLAŠUJE

ZÁMĚRY

- na pronájem části nebytových prostor v budově
Vodní 636 ve Vítkově o velikosti 303 m2 na p.č. 2077/2
v k.ú. Vítkov.
Možnost pronájmu od 1. 3. 2015.

Přísušek má negativní vliv na volně rostoucí rostliny. S obavou jej sledují
zemědělci, zahrádkáři i lesáci. Zejména v oblasti severní a střední Moravy,
kde několik let chřadne smrk jako nepůvodní dřevina oslabená změnou klimatu a nedostupností některých živin, které byly v minulosti vyplaveny působením kyselých dešťů do hloubek větších než 50 cm, lze očekávat jeho
zrychlené hynutí působením houby václavka smrková a hmyzích škůdců
– kůrovců. Tento proces urychluje i letošní semenný rok smrku, který se
opakuje v pravidelných intervalech. Tvorba šišek stojí oslabené stromy další energii, která jim už tak chybí. Pro snadnější pochopení pojmu „chřadnutí smrku“ jej můžeme přirovnat k chronickému onemocnění člověka silnou cukrovkou a působení houbových a hmyzích škůdců (biotičtí škůdci)
k akutnímu onemocnění chřipkou. Při napadení chřipkou se zdravý člověk
bez větších problémů zotaví za několik dnů. Pro chronicky nemocného
člověka je chřipka vážným onemocněním, které může mít pro pacienta
i fatální následky. A podobně je tomu i u smrku. Zdravý strom se brání
proti napadení kůrovců výronem pryskyřice, kterou zaleje brouka hloubícího chodbičku do kůry. Brouk se pod vrstvou pryskyřice udusí. Podobně se
brání i proti prorůstání podhoubí václavky. Zdravý strom tak zabíjí biotického škůdce. Chřadnoucí strom nemá energii potřebnou pro výron pryskyřice
a bioticky škůdce zabijí chřadnoucí strom. Obranná opatření (lapáky, lapače), instalovaná člověkem, jsou v těchto podmínkách neúčinná.

Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
NP - Vodní 636 Vítkov, velikost 303 m2 na podatelnu
Městského úřadu Vítkov do 23. 2. 2016, 10.00 hodin.

Z uvedeného vyplývá, že v letošním roce opět přibude v našich lesích
množství suchých smrků, které musíme urychleně pokácet a kůrovce zlikvidovat odvozem napadeného dříví z lesa a jeho dalším zpracováním.
Z tohoto důvodu proto na našich silnicích potkáváte stále odvozní soupravy plné dříví, proto se tak rychle mění les v holou plochu. Není to snahou majitelů lesa po vysokém a rychlém zisku za dříví, ale nutností danou
zákonem o lese. Věřte, že tento stav nemrzí nikoho víc, než lesáky, kteří
mají tyto lesy na starosti. Protože každé období sucha nese setrvačností
jeho následky ještě dvě vegetační období, vytěžíme pravděpodobně smrk
v našem regionu během několika let. Řešením této situace je radikální
změna druhů dřevin, které budeme do lesů v našem regionu sázet. Podle
mého názoru je vhodné zcela vynechat při zalesňování vykácených ploch
smrk a sázet všechny ostatní dřeviny tak, aby následné lesní porosty byly
tzv. smíšené. Se smrkem budeme pracovat pouze jako s přirozeně zmlazeným (smrk vyrostlý ze semen, která vypadala z šišek plodících stromů
přímo v lesním porostu).

Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny
návrhy.

Dalším problémem, který majitele lesa nebo lesní správce díky letošnímu
počasí trápí, je úhyn sazenic zalesněných v letošním a loňském roce. Podle našich poznatků uhynulo až 50 % sazenic zalesněných v letošním roce
a 20 % sazenic zalesněných v loňském roce. Tyto ztráty na zalesňování
představují velkou finanční újmu pro majitele lesa. Řešením je více trpělivosti při obnově vykáceného porostu. Zákon o lese nám sice přikazuje do
dvou let po těžbě vzniklou holou plochu zalesnit, ale umožňuje v odůvodněném případě i výjimky. Jedním z těchto případů je tzv. přirozená obnova. Je
to způsob obnovy porostu, kdy vykácenou plochu nezalesňuje člověk, ale
sama příroda pomocí semen z okolních dospělých stromů. Nově vzniklé
porosty jsou proto přírodě blízké a vznikají bez velkých finančních nákladů.
Rozhodující vliv na stav našich lesů v budoucnu bude mít vedle rozumného
hospodaření hlavně počasí. Doufejme proto, že budoucí rok bude bohatý
na srážky a bude teplotně normální.
Miroslav Dušek

- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní 636 ve Vítkově o velikosti 59,17 m2 na p.č.
2077/2 v k.ú. Vítkov.
Možnost pronájmu ihned po projednání v radě města.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
NP - Vodní 636 Vítkov, velikost 59,17 m2 na podatelnu
Městského úřadu Vítkov.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem
a městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách.

Bližší informace o záměrech obdržíte na odboru služeb
na Městském úřadu Vítkov, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je
také možno dohodnout prohlídku NP, e-mail: kubon@vitkov.info, tel. 556 312 240.

INFORMACE ZE
ZÁLUŽNÉHO
Občanské sdružení Zálužné, které v naší obci již několik let
působí, oznamuje všem přátelům a příznivcům, že v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku změnilo od počátku
roku 2016 svůj název na SPOLEK ZÁLUŽNÉ. Jinak se naše
činnost a aktivity ubírají stále stejným směrem. 14. ledna jsme
vyhlásili Rok Jánských Koupelí, které si budeme pravidelně
připomínat. Významnou akcí bude vydání knihy Zálužné – 230
let a její křest v květnu.
Pro tento rok jsme připravili 27 akcí, na které všechny zájemce
srdečně zveme. Už 13. února vás rádi uvítáme na IV. Bigbeatovém plese. Podrobnější informace na www.vitkov.info.
Petr Zahnaš
místopředseda

Tříkrálová sbírka 2016
Vážení spoluobčané, již tradičně
záhy po Novém roce přicházeli do
vašich domovů tříkráloví koledníci a přinášeli vám Boží požehnání
a zároveň vám nabídli možnost
uskutečnit dobrý skutek formou finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc.
Malí i velcí koledníci ve Vítkově a místních částech díky vaší štědrosti letos
vybrali celkem 80.628 Kč, což je opět
více než v loňském roce, a to o 2.508
Kč.
V jednotlivých částech bylo vybráno:
Vítkov
67.475 Kč
Klokočov
11.021 Kč
Prostřední Dvůr
1.310 Kč
Lhotka
822 Kč
Celkem
80.628 Kč
Sbírku v místní části Jelenice zajišťují koledníci prostřednictvím Březové.
Ostatní místní části nejsou koledníky
pokryty.
V letošním roce někteří z vás vyjadřovali obavu, na jaký účel budou peníze použity. Už dlouhodobě je rozdělení Tříkrálové sbírky následující:
65% výnosu sbírky připadá na zámě-

ry oblastních charit, 15% na projekty
diecézních charit, 10% je věnováno na
humanitární pomoc do zahraničí, 5%
připadá na podporu projektů Charity
Česká republika a 5% výnosu sbírky
je v souladu se zákonem určeno na
režie sbírky.
Největší díl tedy zůstává pro potřeby
místně příslušné charitě, u nás tedy
Charitě Odry, která pro rok 2016 využije sbírky pro tyto projekty: Podpora
péče o seniory a handicapované osoby, Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek a Podpora vzniku nové
služby – Dluhová poradna. Více na
http://odry.charita.cz
Velmi si ceníme vaší štědrosti a dobrodiní a děkujeme vám za to. Musím
poděkovat také všem dobrovolníkům
– koledníkům, dětem i dospělým, kteří
obětovali svůj čas a energii pro dobrou věc. Připojuji se k jejich poselství
a přeji vám v novém roce stálé zdraví,
spokojenost a boží požehnání.
Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky pro
Vítkov
„Každá životní situace může posloužit
k našemu dozrávání“. (Malá poselství
Vojtěcha Kodeta)

IV. ročník vánočního
turnaje v Klokočově
Opravená sokolovna v Klokočově přivítala 26. prosince účastníky turnaje ve
stolním tenisu. Sešlo se nás úctyhodných 41, kteří si během vánoční doby
potřebovali zasportovat a pořádně rozhýbat tělo. Rozdělili jsme se do čtyř
výkonnostních kategorií. Připraveny
byly čtyři stoly, na kterých jsme bojovali
o každý míček. Dramatické souboje se
odehrávaly mezi dětmi, ovšem také
dospělí se do sebe pustili se vší vervou. Bylo vidět, že každý další ročník
turnaje, a tento byl čtvrtý, má čím dál
tím vyšší úroveň. Je vidno, že pravidelné tréninky místní mládeže začínají
přinášet ovoce a zahrát si i s kvalitními hráči odjinud je velmi prospěšné.
Turnaj doprovázela výborná sportovní
atmosféra a finálové utkání bylo přehlídkou toho nejlepšího.
Výsledková listina:
kategorie děti - 1. Filip Leher, 2. Pavel
Dobocký, 3. Samuel Haluška
kategorie mládež - 1. Jan Řeháček, 2.
Jan Leher, 3. Dan Dobocký
kategorie ženy - 1. Ladislava Sobolová, 2. Anna Kazimírová, 3. Anna Kučerková

kategorie muži - 1. Tomáš Stempak,
2. Vasil Stempak, 3. Ladislav Holas
Pavel Kučerka
oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Klokočov

Vážení čtenáři, rádi
uveřejňujeme dopis
p. Zdeňka Martinčíka,
klienta Chráněného
bydlení Vítkov.
Vážená paní Putková a Franto,
jsem moc vděčný za to, že jsme mohli pomoct v rámci města Vítkova, a to hrabáním listí v parku. Jsme
rádi, že nás berete jako občany Vítkova a byla nám
nabídnuta tato potřebná práce, aby naše město bylo
pěkné a připravené na zimu.
Také jsme rádi, že jsme mohli pomoct svými silami
v moštárně, kde jsme společně s Frantou hrabali listí
a upravovali terén na místním pozemku. Práce nás
moc bavila a budeme rádi, pokud nás i v příštím roce
oslovíte. My moc rádi přijdeme a opět pomůžeme.
Děkujeme za mnoho pěkných zážitků při návštěvách
různých kulturních akcí, kterých jsme se zúčastnili.
Díky patří i paní Duškové za ocenění CHB na ulicích
B. Němcové 786 a Wolkerově 836 a 838.
Rovněž bych touto cestou rád poděkoval jménem
všech uživatelů pracovníkům CHB Vítkov, že nás
vedou k samostatnosti a určité zodpovědnosti, když
máme možnost mít takovou práci.
Děkujeme za dárky a přejeme všem pracovníkům
Městského úřadu ve Vítkově šťastný nový rok.

Divadelní sezona ve
vítkovském kulturním
domě je v plném proudu
Letošní divadelní sezona v našem kulturním domě nenabízí jen
vystoupení profesionálních divadel, ale také ochotnických souborů.
„Dnes večer jsem měla možnost zhlédnout povedené divadelní
představení „Opona nahoru“ ochotnického spolku Divadlo devítka
z Ostravy, které příjemně zakončilo můj den. Vtipná divadelní hra
se mi velmi líbila a nebudu váhat při koupi lístků na další plánovaná
divadelní představení ochotnických spolků. Vřele doporučuji!“
Petra Švecová
Nenechejte se pobízet a přijměte pozvání na další divadelní představení.
V únoru se ochotníci z Valašské Bystřice představí s hrou Nikdo
není dokonalý aneb Polib tetičku, jejíž děj vás zavede do Londýna,
kde nesmělý a trochu nudný Leonard, který se právě rozvedl, žije
se svou pubertální dcerou a veselým otcem, kterého pro jeho svéráznou povahu nechtějí v žádném domově důchodců. Leonard, aby
si přivydělal, píše tajně pod ženským pseudonymem knihu. Vše se
začne nečekaně zamotávat, když se jednoho dne nakladatelka Harriet Copelandová rozhodne knihu vydat. Hru nastudovalo Divadlo
CHAOS z Valašské Bystřice (http://www.divadlochaos.cz).
Na březen si pro vás připravili žhavou novinku vítkovští ochotníci.
A takto ji představuje autor scénáře a režisér Michal Škrobánek: „Tik
tak – mocná ruka času nás drží v hrsti. Osud řídí naše životy. Nebo
ne? Jak žít, když není síla vstát? Jak hledat naději? Virtuóz – příběh
o příběhu. Příběh o každém z nás.
Alan je bývalý klavírní mistr, kterému už nyní hudba připomíná pouze bolest. Kolik toho unese lidské svědomí? Osudy protkané jednou
nití ožívají na divadelních prknech. Quo Vadis Vítkov si Vás dovoluje
26. března v 19:00 pozvat do Kulturního domu Vítkov na divadelní
představení s názvem Virtuóz. Příběh o lásce, přátelství, zapomnění
a hledání. Příběh, který denně píše každý z nás.“
V březnu se představí také oblíbené pražské Divadlo Radka Brzobohatého s hrou Postavení mimo hru. Vstupenky na všechna představení si můžete zakoupit v Informačním centru Vítkov.

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:

Pondělí 9.00- 11.30
Středa 9.00 - 11.30
Po telefonické domluvě kdykoliv.

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

Nabízím tyto služby:
Geometrické plány pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních prací dle
projektové dokumentace

Jsme česká dynamická společnost
Hledáme
zabývající se výrobou elektrické
vhodného
energie. Patříme mezi největší
kandidáta pro
společnosti v sektoru
obsluhu naší vodní
hydroenergetiky
elektrárny v Kružberku.
v České republice
a v zahraničí.

OBSLUHA MALÉ
VODNÍ ELEKTRÁRNY
(MVE) Kružberk

Náplň práce:
- zajištění plynulého provozu MVE
- obsluha a údržba technologie MVE dle příslušných předpisů
a nařízení
- běžná denní údržba MVE a areálu MVE
- vedení denních záznamů o provozu a vypracovávání
měsíčních hlášení
- zodpovědnost za termíny platnosti příslušných revizí a zkoušek
technologie
- komunikace s dotčenými organizacemi – povodí, energetika
apod.
- plnění denních operativních záležitostí
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání
- kvalifikaci ve smyslu § 7 dle Vyhlášky 50/78 Sb.
- znalost práce na PC
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- samostatný a aktivní přístup ke svěřeným úkolům, spolehlivost,
časová flexibilita
Nabízíme:
- zaměstnání v perspektivní oblasti
- stabilní zázemí prosperující firmy
- moderní pracovní prostředí a technické zázemí
- zaměstnanecké benefity
Nástup: dohodou
V případě, že vás naše nabídka oslovila, zašlete nám prosím
svůj strukturovaný životopis na níže uvedenou e-mailovou
adresu. Veškeré vámi zaslané materiály jsou považovány za
důvěrné.
Kontakt:
ENERGO-PRO Czech s.r.o.,
náměstí Míru 62/39, 568 02 Svitavy,
Tel.: +420 461 534 860,
e-mail: j.kalenska@energo-pro.com

BIBLIOSCHRÁNKA v knihovně
Městská knihovna ve Vítkově již čtvrtý měsíc poskytuje novou službu pro své čtenáře, a to možnost vracení půjčených knih 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím BIBLIOSCHRÁNKY, která je
umístěna před brankou do knihovny. Tato služba se setkala s velmi
kladným ohlasem. Během prvních tří měsíců provozu využilo biblioschránku celkem 146 čtenářů, kteří do ní vložili 360 knih.
Upozorňujeme čtenáře, kteří tuto službu využívají, že biblioschránka
slouží k vracení knih v případě, že je knihovna uzavřena. V době,
kdy je knihovna otevřena, prosíme čtenáře, aby navštívili knihovnu
osobně a knihy do biblioschránky nevhazovali.
Pravidla pro užívání BIBLIOSCHRÁNKY:
• Biblioschránka slouží k vracení knih v době uzavření knihovny, tzn.

mimo půjčovní dobu knihovny.
• Vracení knih prostřednictvím biblioschránky je založeno na důvěře
mezi knihovníkem a čtenářem. Čtenář neobdrží potvrzení o vrácení.
• Knihy se do biblioschránky vkládají jednotlivě, vždy hřbetem napřed.
• Do biblioschránky vracejte jen knihy půjčené v Městské knihovně
ve Vítkově.
• Knihy vložené do biblioschránky vám budou z vašeho čtenářského
konta odepsány následující pracovní den.
• Knihy, které budou oproti stavu při půjčení jakýmkoliv způsobem
poškozeny, nebudou z vašeho čtenářského konta odepsány. Poškození knihy pak bude řešeno při osobní návštěvě knihovny.
• Pokud jsou při vrácení knih již vygenerovány sankční poplatky
(upomínky), zůstávají načteny ve čtenářském kontě a čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny.
• Čtenář si může transakci ověřit prostřednictvím svého čtenářského
konta, telefonicky, nebo e-mailem.
• Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se
vracejí pouze při osobní návštěvě knihovny.

Hráči FC Chodníčková neobhájili loňské vítězství, pohár ale Vítkov neopouští
9. ledna 2015 byl utkáními play-off ve velké tělocvičně Základní
školy a Gymnázia Vítkov ukončen jubilejní 20. ročník Vítkovské
ligy v malé kopané a 18. ročník O putovní pohár starosty města.
Liga, která začala koncem listopadu loňského roku, tak dokončila
sportovní akce pořádané loni v rámci 90 let sportu ve Vítkově.
Do play-off postoupily po základní části týmy Sporting Šebinho, DŠ
Trans Team, FC Chodníčková, Dorbas, CWS Teletubbies, Hradec
nad Moravicí, Odložení talenti a Baracuda. Letos se na rozdíl od
loňského ročníku ve čtvrtfinálových bojích nakonec žádné velké
překvapení nekonalo a do semifinále postoupili favorité. Mezi čtyři
nejlepší týmy se tak dostaly opět dva týmy z Vítkova – obhájce loňského prvenství FC Chodníčková a DŠ Trans Team. Tuto dvojici pak
doplnili největší favorit Baracuda Jakubčovice a hráči týmu Hradce nad Moravicí. Ze čtvrtfinálových zápasů byl opět divácky nejatraktivnější souboj FC Chodníčková, který nastoupil proti Sportingu
Šebinho. Ačkoliv se zápas ze začátku vyvíjel lépe pro hosty, borci
z Vítkova nakonec vítězství na svou stranu strhli a stejně jako minulý
rok se nakonec ve finále radovali oni.
Po čtvrtfinálových zápasech se poražené týmy utkaly o poslední
hodnocené 5. místo. Stejně jako se loni nedařilo DŠ TransTeamu,
tak se letos nedařilo CWS Teletubbies. Takže tým, který skončil v minulém ročníků třetí, letos obsadil až osmou příčku, když v posledním
zápase prohrál s loňským druhým týmem – Sportingem Šebinho.
V boji o páté místo nakonec uspěli Odloženi Talenti, kterým se po
vyrovnaném utkání více dařilo v penaltovém rozstřelu.
V prvním semifinále si Baracuda poradila poměrně hladce s Hradcem. Druhé semifinále pak přineslo první vrchol finálových bojů –
vpravdě „bratrovražedný souboj“ mezi FC Chodníčková a DŠ Trans
Team - v těchto týmech je totiž rozděleno jádro našeho fotbalového
„áčka“. Po velmi napínavém, poměrně vyrovnaném a emocemi nabitém zápase, se nakonec z těsného vítězství 9:8 radovali hráči DŠ
Trans Teamu, kteří přece jen ukázali větší nasazení. V posledních
minutách zápas vygradoval po příznačné „maradonovské boží ruce
Karla Špoka“, ale rozhodnutí rozhodčích bylo jednoznačné. Takže
obhájci loňského prvenství byli odsouzeni pouze k boji o třetí místo,
které ale bohužel taky nezvládli a opět těsně o jednu branku prohráli
s Hradcem nad Moravicí.
Začátek finálového utkání vyšel mnohem lépe hráčům Baracudy
a záhy již vedli 2:0. Pak se ale rozehrál k parádnímu výkonu René
Cihlář a hráčům DŠ Trans Teamu se ještě do poločasu podařilo získat vedení 3:2. Ve druhém poločase už bylo postupně jasné, že pohár pro vítěze ani letos Vítkov neopustí. DŠ Trans Team postupně

své vedení navyšoval až na konečných 9:4, tedy výsledek, kterým
skončilo finále i loni.
Za realizační tým bych chtěl opět poděkovat Základní škole a gymnáziu Vítkov za poskytnutí tělocvičny a za přístup pracovníků školy,
kteří nám poskytovali podporu. Dále Jiřině Šindelářové, která nám
i letos umožnila provést v Baru u Krbu vyhlášení vítězů a městu Vítkov za poskytnutý finanční příspěvek na ceny. Vítkovská liga v malé
kopané již má ve městě tradici a doufám, že její trochu netradiční
formát, kterým se liší od ostatních turnajů, se nám podaří i nadále
udržet při životě.
Za realizační tým a organizátory VL
Václav Vašátko
předseda TJ Vítkov
Celkové pořadí VL 2015-2016
1. DŠ Trans Team, 2.Baracuda, 3. Hradec nad Moravicí, 4. FC
Chodníčková, 5. Odloženi Talenti, 6. Dorbas, 7. Sporting Šebinho,
8. CWS Teletubbies, 9. Las Estrellas, 10. Dubina Větřkovice, 11. TJ
Litultovice a 12. Březová
DŠ Trans Team
Hráči: Filip Pražák, René Cihlář, Ondra Kalivoda, Karel Špok, Roman Modelský. Klečící brankář: Pavel Veselý

Ukončení činnosti
fotbalových kroužků
pod hlavičkou SVČ
Vítkov

Vzhledem ke změně financování středisek volného času v Moravskoslezském kraji dochází od 1. 2. 2016
k ukončení činností fotbalových zájmových kroužků pod hlavičkou
SVČ Vítkov, p. o. Neznamená to však, že by byla jejich činnost ukončena, všechny oddíly mohou a my věříme, že budou i nadále rozvíjet
svou činnost již jen pod hlavičkou TJ Vítkov. S externími zaměstnanci (fotbaloví vedoucí) byla ukončena dohoda o provedení práce
k 31. 1. 2016 a jejich následné působení již bude řešeno v rámci TJ
Vítkov.
S vedením TJ Vítkov bylo dohodnuto následující:
1. Fotbalová školička, kterou navštěvují děti různých ročníků a jejíž
náplní je nejen fotbalová příprava, zůstane pod SVČ jako zájmový kroužek Malý sporťák. Vedoucí kroužku pan Mikula bude nadále
externím zaměstnancem SVČ Vítkov, p. o., nic se nemění, činnost
bude nadále probíhat na bývalé ZŠ Opavská.
2. Kopaná přípravka ml. a st. + Kopaná ml. a st. žáci – tréninkové
dny i místa zůstávají zachovány, trenéři zůstávají stejní.

Závěrem: Fotbalové kroužky byly pod SVČ převedeny krátce po
vzniku organizace počátkem roku 2012. Trenéři fotbalových oddílů mohli být vedeni jako externí zaměstnanci a za svou nelehkou
a obětavou práci mohli být konečně placeni. Nehledejte v tom však
velké příjmy, v roce 2012 jsme začínali na částce 60 Kč/hodina, od
1. 1. 2016 je to 79 Kč/hodina, výše odměny se odvíjí od výše zaručené mzdy v ČR. Financování SVČek v MSK bylo v té době také
jiné… mohli jsme si dovolit platit všem externím zaměstnancům
i víkendové činnosti (soustředění, zápasy, tréninky), v současné
době již jen za pravidelnou zájmovou činnost.
Děkujeme všem trenérům za spolupráci na bázi pravidelné činnosti,
přejeme jim mnoho sil při vedení fotbalových oddílů a těšíme se na
další novou spolupráci s TJ Vítkov.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Zápisné: Ve školním roce 2015/16 jsme po vzájemné domluvě
s tehdejším předsedou fotbalového oddílu TJ panem Jakubcem
chtěli rodičům usnadnit výběr zápisného, proto mohli rodiče platit
zápisné na jednom místě (SVČ) ve výši 400 Kč s tím, že jsme pro
každého rodiče vystavovali dva příjmové doklady – za SVČ 100 Kč,
za TJ 300 Kč. Každoročně SVČ Vítkov vybíralo 100 Kč, za které se
dětem kupovaly pomůcky dle požadavků trenérů. Do konce ledna
bude veškeré zápisné vybrané za SVČ takto vyčerpáno. TJ Vítkov
vybírala 300 Kč na činnosti spojené s fotbalovými oddíly v rámci TJ,
za vyúčtování těchto peněz zodpovídá TJ.

Projekt Děti profesionalitě blíž

V rámci dotačního
programu Podpora
aktivit v oblastech
využití
volného
času dětí a mládeže a celoživotního
vzdělávání osob se
zdravotním postižením pro rok 2015 vypracovalo Středisko volného
času Vítkov projekt Děti blíž profesionalitě. V tomto projektu se
jednalo o to, abychom mohli lépe a nadstandardně dovybavit naše
dva kroužky - Mladí hasiči a divadelní soubor Quo Vadis, podporovali tak jejich pravidelnou činnost a rozšířili i jejich základnu. Moravskoslezský kraj náš projekt podpořil finanční částkou 58 200 Kč
z celkových nákladů projektu 83 200 Kč. Za tyto peníze jsme nakoupili pomůcky k tomu určené - pro Mladé hasiče dva sklopné terče
včetně světla, spínače a časomíry. Díky těmto pomůckám mohou
hasiči pořádat soutěže v požárním útoku a podílet se i organizačně na soutěži jarního kola hry Plamen. Zároveň tyto pomůcky využívají naši hasiči při svých trénincích, kde se mohou zdokonalovat a dosahovat lepších výsledků. Mladí hasiči se zúčastnili 23. 5.
2015 ve sportovním areálu SVČ Vítkov 1. ročníku okrskové soutěže v požárním útoku o Vítkovského Soptíka. Tato soutěž byla
podpořena z velké části dotací Moravskoslezského kraje. I když
bylo nepříznivé počasí, přesto do Vítkova přijelo 8 družstev. V kategoriích mladších i starších žáků Mladí hasiči z Vítkova obsadili
2. místo. Zúčastňují se i jiných závodů, jako jsou uzlové závody
a podzimní kolo hry Plamen. Pomáhají nám i při různých akcích –
Den dětí, akademie SVČ Vítkov. Pořádají ukázky požární techniky
na táborech, nebo pro veřejnost na Davidově mlýně.
Náš divadelní soubor Quo Vadis jsme mohli za pomoci projektu
dovybavit především kostýmy, doplňky a divadelní technikou. Díky
této finanční podpoře mohou divadelníci realizovat svá autorská
představení. Od ledna loňského roku začali s nácvikem nové hry
Pruhovaná Marry, kterou předvedli 4. 7. na Vítkovském komíně

v areálu knihovny a pro velký úspěch ji ještě jednou zopakovali 24.
7. taktéž v knihovně. Divadelní soubor vystupoval pro veřejnost
i pro školy v kulturním domě se svým autorským představením Den
poté, které určitě ještě někdy zopakují. Svým vystoupením podporují i naše akce. Na Akademii SVČ Vítkov 13. 6. soubor předvedl krátké vystoupení Zkouška. I v budoucnu chtějí divadelníci
z řad studentů realizovat své nápady a mají už v plánu v tomto
roce připravit novou hru. Dotace z Moravskoslezského kraje nám
pomohla více se zviditelnit na veřejnosti a kvalitním vybavením přiblížit naši činnost profesionalitě. I my budeme podporovat studenty v jejich vlastní tvorbě a pomáhat jim při realizaci jejich projektů.
O připravovaných akcích a jednotlivých soutěžích se vždy dočtete
na našich stránkách www.svc-vitkov.cz

JE MNĚ TO LÍTO
Máme štěňátko, a tak patříme spolu s manželem do rodiny pejskařů
- tedy těch “podivínů“, kteří mají pejsky rádi, kteří si najdou na ně i na
sebe čas a chodí ven na procházky.
Ty procházky nejsou důležité jen z hlediska potřebného pohybu, ale
prostřednictvím nich pejsci tráví potravu. Takže jejich trávicí proces
je při pohybu posléze ukončen… no ničím jiným než páchnoucí mazlavou hromádkou.
Každý normální člověk svůj trávicí proces ukončí spláchnutím na
WC. U svého psího přítele při procházce odklízí hromádku pomocí
sáčku do odpadkového koše - je jich ve Vítkově všude dost.
- Je mně líto, že těch psích hromádek je na chodnících v centru
města i mimo něj, např. v parku, velké množství. Několikrát jsem své
boty s traktorovými podrážkami doslova s odporem čistila a při tom
slovně dost hřešila.
- Je mně líto, že hromádky vidím i na náměstí v trávníku kolem kašny - přímo před městským úřadem, kde je někdy vidět přímo člověka
s pejskem při tom závěrečném procesu a bohužel bez sáčku. A to, že
je pejsek malý a zanechá malou hromádku, není omluva.
- Je mně líto, že nevidím ve zpravodaji statistiku Městské policie
Vítkov, tedy kolik pokut bylo uděleno majitelům pejsků za to, že neodklidili hromádky po svých “milovaných“.
- Je mně líto, že mají v Brně asi jiné předpisy. Moje švagrová coby
městská policistka musela téměř dvacet let v Brně doslova “šlapat
chodník“ a udělila hodně pokut za tyto prohřešky. Jenže během služby byla skutečně celý den venku a na služebnu směla jen na svačinu, a to i ve velkých mrazech (měli dost kvalitní zimní oblečení).
- Je mně líto, že jsou někteří lidé dost povrchní, vůči svým spoluobčanům bezohlední a nezáleží jim na tom, aby vše kolem nás bylo
čisté a v pořádku.
Malou útěchou asi bude pro Vítkov i ta skutečnost, že se obdobně chovají někteří obyvatelé jiných měst a obcí. Je to zkrátka vidět
všude. Tito lidé mají nejspíš podobnou DNA, tedy nejspíš podobné
předky – PRASÁTKA.
Zkusíme začít u nás a zkusíme to napravit? Mohli bychom začít
ihned – než přijde jaro. Sáčky jsou k dispozici na městském úřadě na odboru, kde si přihlašujete své pejsky k placení poplatků, nebo se
vám doma hromadí od pečiva a jiného nákupu. Použijte je prosím,
milí pejskaři, pro dobro věci.
Máme krásné náměstí, máme krásný park, chodníky se modernizují, hodně věcí se tu zlepšilo. Přispějme tedy i my k tomuto trendu
a buďme lepšími – pejskaři i ochránci zákona. Děkuji.
Dáša Remešová
obyvatelka Vítkova

Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizace zve všechny rodiče s dětmi a širokou veřejnost do
mateřských škol na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pondělí 8. února 2015 od 8,30 – 15 hodin.
Přijďte se podívat, co se změnilo v mateřských školách.
Srdečně zvou pracovníci MŠ.

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
S GRAFIKOU
DO ZPRAVODAJE
Chtěli bychom tímto upozornit přispěvatele do Vítkovského zpravodaje,
že veškerou grafiku (fotografie, loga
apod.) je třeba zaslat jako samostatnou grafickou přílohu v běžných formátech (JPEG, TIFF, GIF, PNG).
Grafika a fotografie vložené například
do dokumentů Wordu apod. nejsou
použitelné, neboť vložením do těchto
souborů dochází k nevratnému snížení jejich kvality. Aby grafika a fotografie v tisku vypadaly co nejlépe,
je třeba tuto skutečnost respektovat
a zaslat je v co nejvyšší kvalitě. Minimální rozměr je 1200 x 800 px při
rozlišení 300 DPI.
V případě, že si nejste jisti, zda je
vámi zvolený formát vyhovující, obraťte se na pracovníka oddělení kultury
Jana Duška (tel. 556 312 256, e-mail:
dusek@vitkov.info).

Václav Černín: Chci to jezdit „katem“ …
Máš už vyřešeného spolujezdce? Budeš si někoho shánět sám,
nebo se to řeší v rámci podpory?
Je to ještě v řešení. Já jsem sice měl nějaké návrhy, ale přece jen
nemám dost zkušeností, takže jsme se domluvili, že dostanu zkušeného spolujezdce, který mě zaučí. Konkrétní představy už jsou, vše
bude oznámeno na oficiálním představení týmů.
Jak se těšíš na závodní rozpis? Bude to pro tebe novinka, z vrchařiny na to zvyklý nejsi. A taky jiný typ tratě, skoky, šotolina,
voda …
Tak to je pro mě momentálně největší otazník a taky stres. Z rally
mám jen malé zkušenosti ze dvou amatérských závodů, které jsem
absolvoval, ale tam se ta trať dala naučit nazpaměť. Rozpis znám
jen z počítačového simulátoru :-D … ale těším se na to. Peugeot 208
R2 nepatří mezi vysoce výkonná auta, jako byl třeba Colt. Měl bych
mít tím pádem více prostoru se zaučovat.
Finalistou soutěže Rallye Talent 2015, kterou vyhlásil Autoklub
České republiky, se stal také absolvent vítkovského gymnázia
Václav Černín z Guntramovic, když se přes kvalifikační kolo v
Biskupicích probojoval až do finále na autodromu v Sosnové.
V říjnu loňského roku byl vyhlášen jako druhý nejlepší za Karlem Kupcem z Prahy. Oba tak získali podporu Autoklubu ČR pro
závodění v rally v sezóně 2016.

O vrchařích je známo, že pokud přesedlají do rally, tak se u nich
často projevuje styl „ze široka“ do zatáček.
Je to tak, ale já vyznávám ten dravější styl a chci to jezdit prostě
„katem“ :-) *

Vašku, ty vstupuješ do rallye jako nováček, ale v motoristickém
sportu se již nějakou dobu pohybuješ. Jak ses k tomu vlastně
dostal?
S motorismem jsem začal asi v 15 letech, kdy jsem tréninkově vyzkoušel závod v motokárách a podařilo se mi porazit tátu. To motivovalo nejen mě, ale taky jeho a společně jsme začali stavět závodní
Škodu Rapid. Můj první závod byl ve Vítkově na amatérských závodech do vrchu. Při prvních startech byli pro mě důležití také Lukáš
a Vašek Studení, kteří mi na tento závod zapůjčili svou škodovku.
Během závodu jsem zjistil, že by to mohlo jít, a tak jsme dál pokračovali ve stavbě Rapidu.
Nezůstal jsi však jen na „kopci v Podhradí“, ale časem ses propracoval do vyšších pozic.
Před sezónou 2014 přišla nabídka od šternberského KV Motorsport
a možnost závodit v závodech do vrchu. Odjezdil jsem v týmu rok
2014, který byl pro mě velmi důležitý. Získal jsem řadu zkušeností
a hlavně jsem se dostal do Rechbergu. To je úplně jiný svět, než
na který jsem byl tady zvyklý. Zjistil jsem také, že jsem schopný
řídit i silné auto, kterým byl Mitsubishi Colt. Do té doby jsem stačil
vyzkoušet také Lancer EVO IV a EVO IX. Bohužel na Rechbergu
jsem to zkazil v druhé jízdě. Nejspíše sebevědomí stouplo až příliš.
Následovalo Ecce Homo, kde jsem se utvrzoval v tom, že mi to jde.
Časem jsem přicházel na to, že mi v tomto odvětví vadí dlouhé čekání a málo odjetých kilometrů.
Z vrchů k rally, jak to přišlo?
Začalo to úplně náhodně. Zjistil jsem, že Autoklub chystá projekt Rallye Talent. Řekl jsem si, že to zkusím, přihlásil jsem se a absolvoval
první výběrové kolo v Biskupicích, kde nás bylo asi 13 kluků. Tam se
mi podařilo postoupit společně s Adamem Březíkem do finálového
kola v Sosnové. To rozhodlo, že se dám na rally. Jsem rád, že Autoklub ČR takovou akci pro mladé jezdce připravil, neboť je to opravdu
výzva a možnost, jak s velkým závoděním začít.
Co tě tedy v letošní sezoně čeká? Kde a s čím tě uvidíme?
Letos budu startovat snad v celé Rallysprintové sérii (RSS) s vozem
Peugeot 208 R2. Přesný počet startů ještě nevím, bude záležet i na
tom, jakým finančním obnosem se na akci budu podílet, ale vím, že
první start bude v dubnu na Valašské rally.
Jak to máš s licencí? Čeká tě Rallyškola?
Čeká mě absolvování Rallyškoly ve Středisku automobilového sportu ve Zlíně, kde projdu přípravou. V dalších věcech budu mít podporu autoklubu.

Chystáš se před sezonou trénovat nebo do toho půjdeš „zostra“?
Půjdu do toho „zostra“, trénink je jen na mně, bohužel v provozu to
nejde a možnosti trénování jsou tady dost omezené. Každopádně
budu trénovat rozpis. Přípravě rozpisu věnuji spoustu cvičných kilometrů, tak ať jsem na první závod připraven. Půjdu do toho naplno,
není čas ztrácet čas :-).
A jak budeš mít zajištěnou výbavu, servis vozu a další záležitosti v týmu?
Autoklub ČR řeší vše, co souvisí s těmito službami. Já do nich budu
zatažen, abych získával zkušenosti a měl jsem po skončení projektu
představu, co to obnáší. Nicméně je to stále v jednání.
A jaké máš ambice před svou první sezonou?
Samozřejmě že vyhrát, ovšem bude to pro mě jako začínajícího velmi těžké. Ale chci se tím bavit a také zkusit dostat to auto na hranu.
Budeme držet palce a těšit se na setkání v závodech. Ať se daří!
Nejen fanoušky Vaška Černína a motorsportu tímto zveme na
první závod v rámci Rallysprintové série – Valašskou rallye
2016. Ta se uskuteční v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice
v sobotu 16. dubna 2016. Více informací naleznete na www.valasskarally.eu a na www.rallyzone.cz.
Jan Dušek
redakce RallyZone.cz
Foto: David Grus - KV MotorSport, Lukáš Staněk - RallyZone
* jezdit „katem“ (z anglického cut) - dravý jezdecký styl, kdy dochází
k částečnému zkrácení zatáčky

Ukliďme Česko
… i Vítkov se přidá
Vítkov se již podruhé zapojí do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“. V loňském roce jsme si vyzkoušeli, jak
celou akci zorganizovat a co všechno za jedno dopoledne
zvládneme uklidit. Tuto skvělou myšlenku podpořilo více
než 90 obyvatel Vítkova, Klokočova a Lhotky. Nutno připomenout, že největší zastoupení dobrovolníků měl Klokočov, kde osadní výbor odvedl vskutku skvělou práci při
organizaci celé akce.
Všichni, kdo se k nám budete chtít v letošním roce přidat,
vyplňte prosím registraci prostřednictvím webových stránek
hlavního organizátora (http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/
registraceDobrovolnika/). Na základě loňských zkušeností
upozorňuji, že v abecedním seznamu měst musíte sjet až na
konec písmene „V“ – obec Vyžlovka a teprve za ní pokračuje
seznam obcí, u kterých za písmenem V následují dlouhé samohlásky.
Pouze pro registrované dobrovolníky budou připraveny pytle
a rukavice.
Děti se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za dítě zodpovídá po celou dobu akce.
Na stránkách organizátora budeme průběžně aktualizovat
informace o úklidu ve Vítkově. Budeme rádi, pokud nám budete zasílat informace o místech, která je potřeba uklidit. To,
co nezvládneme vlastními silami, předáme odboru životního
prostředí.
Budeme tak mít naše louky, lesy i příkopy připraveny na letní
vycházky i cyklistické výlety. Nejen my, ale také návštěvníci
Vítkovska se pak budou uprostřed přírody cítit příjemně.

Novoroční koncert
v Domově Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov zve všechny,
kteří se cítí mladí duchem, na přednáškový cyklus

Vzájemné setkávání různých generací má
ve Vítkově již dlouhodobou tradici. Žáci naší
školy navštívili domov pro seniory 6. ledna,
v den, na který připadá svátek Tří králů. Našim posluchačům jsme letos nabídli kromě vánočních písní i pestrou škálu vícehlasých písní, které zazněly
na adventním koncertě. Pěvecký sbor při ZŠ a G Vítkov byl oceněn srdečným
potleskem a také vstřícnými ohlasy ze strany našich posluchačů.
Jedna paní po koncertě vzpomínala na své dětství, kdy vyrůstala se třemi
sourozenci a společně zpívali kánon Dona nobis pacem. Velice si užívali toho,
jak jim hlasy společně zní, a proto kánon opakovali stále dokola. Když uslyšela tuto píseň po letech v podání mladých hlásků, přiznala, že ji píseň dojala
k slzám a vrátila zpět do dětství. Děkujeme našim seniorům za vstřícné přijetí.
Helena Kozlová

COGITO ERGO SUM
„Myslím, tedy jsem“
Začátek 16:00,
multimediální učebna v 1. patře (MULTI 1)
čtvrtek 11. února
JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN
- přednáší Vít Mužík
Na základě osobní zkušenosti získané dlouholetým
výzkumem v oblasti rodinné historie bude přednášející přítomným na konkrétních příkladech demonstrovat
postup při odkrývání tajemství vlastní minulosti, včetně
úskalí, která se k tvorbě rodokmenu váží.
čtvrtek 10. března
VÍTKOVSKO V DOBĚ PRVOHOR
- přednáší David Machač
Na základě vlastní badatelské činnosti přednášející
seznámí účastníky s formami života a životními podmínkami v karbonském moři na území Vítkovska v období před 329 – 328 miliony let.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy
Již druhým rokem se naše gymnázium, stejně jako většina středních škol
v České republice, připojuje k pokusnému ověřování organizace přijímacího
řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, jehož podstatou jsou centrálně
zadávané testy z českého jazyka a matematiky, které podléhají podobnému
utajení jako zadání písemných testů společné části maturitní zkoušky. Uchazeči o studium na středních školách z Vítkova i okolních obcí proto přivítali
možnost přihlásit se do přípravných kurzů z obou předmětů, ve kterých jsou
po 12 týdnů pod vedením zkušených lektorů, našich pedagogů, cíleně připravováni ke zdárnému zvládnutí obou testů. Nabídka se setkala s takovým
zájmem, že jsme počátkem ledna zahájili přípravu v jednom kurzu pro žáky
pátých ročníků a ve dvou kurzech pro žáky devátých ročníků. Součástí přípravy, trvající až do termínů přijímacích zkoušek v dubnu, jsou ilustrační testy, ve
kterých si žáci ověří svou připravenost a zvyknou si na způsob zadání a typy
úloh z „ostrých“ testů. Štěstí přeje připraveným, a proto věříme, že absolventi
našich kurzů budou u přijímacích zkoušek úspěšní!
Lenka Zychová

Úspěch septimánek v soutěži
Slezské univerzity
Ve středu 13. 1. 2016 jsem se se svou spolužačkou Janou Drnkovou vydala na Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity
v Karviné. Po únavné cestě vlakem jsme se dostaly do malebné budovy fakulty, kde právě probíhal Den otevřených dveří a nabízela se
zde možnost dozvědět se řadu zajímavých informací o oborech, které fakulta vypisuje. Prostředí samotné fakulty bylo velmi příjemné.
Zúčastnily jsme se propagační přednášky v malém sále, kde nám

čtvrtek 14. dubna
STŘET CIVILIZACÍ
- přednáší Mgr. Miroslav Bučánek
Západ se dlouho těšil dominantnímu postavení ve světě. V současnosti však tuto svou prestižní pozici ztrácí
ve prospěch nezápadních civilizací, s nimiž se dostává
čím dál tím více do konfliktů. V posledních desetiletích
jsme žili v mylné iluzi, že naše hodnoty zcela ovlivňují
život celé planety. Beseda se pokusí popsat některé
z aktuálních problémů, kterým čelí naše civilizace,
i výzvy, které nás v budoucnu čekají.
čtvrtek 12. května
CESTA DO HLUBIN BUŇKY
- přednáší Mgr. Milena Mačáková
Buňka je základním stavebním kamenem každého
živého organismu. Tato miniaturní, dokonale fungující chemická továrna ovlivňuje celý náš život. Pojďme
spolu nahlédnout do jejího nitra a blíže prozkoumat
stavbu a funkci jednotlivých částí, které dohromady
tvoří zcela provázaný systém.
Aktuální informace na www.zsgvitkov.cz
Kontakt:
Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy
zsgvitkov@zsgvitkov.cz,
556 300 779

pustili videa z mnoha akcí, které fakulta pořádá, a také nám poskytli
informace o možnostech studia v zahraničí. Myslím si, že je to dobrá
škola poskytující studentům velkou šanci na budoucí uplatnění.
V závěru prezentace byli oceněni vítězové soutěže uskutečněné
v rámci projektu „Poradenství“. Jana Drnková se místila na 1. místě
s esejí na téma „Stravování mladé generace“ a já na 3. místě s prací
na téma „Život na dluh“.
Jsem ráda, že jsem se zúčastnila, neboť samotná soutěž je dobrou
zkušeností nejenom pro mě, ale pro všechny soutěžící.
Karolína Štěpánová
septima

Školní poradenské pracoviště
HOUPAČKA na ZŠG Vítkov
Školní poradenské pracoviště poskytuje v souladu s vyhláškou č. 72/2005
Sb. o poskytování poradenských služeb pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tým školního poradenského pracoviště
působí ve složení – výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální
pedagog. Na prvním i druhém stupni je vzdělávání žáků se zdravotním
postižením navíc podpořeno činností asistentů pedagoga, jejichž podporu
školní poradenské pracoviště metodicky zastřešuje. V každém ročníku prvního stupně působí pedagogové, kteří absolvovali rozsáhlý kurz pro práci
se žáky se specifickými poruchami učení a chování. Služby a zázemí školního poradenského pracoviště se daří soustavně rozšiřovat a zkvalitňovat
díky naším úspěšným projektovým žádostem. Odborně vybavené pracovny
výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga
se nachází v budovách prvního i druhého stupně. Ve své praxi spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými
centry a středisky výchovné péče.

SPORTU ZDAR!!!
4. prosince 2015 jsem se zúčastnil předávání ocenění u příležitosti oslav 90. výročí sportu ve Vítkově, kde
jsem převzal z rukou starosty města Ing. Pavla Smolky,
1. místostarosty Mgr. Oldřicha Hušky a místostarostky
Lenky Sonnkové ocenění za dlouholeté působení na
sportovním poli v řadách stolních tenistů jako hráč, trenér a funkcionář.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali, hráli, finančně a věcně tento sport podporovali, byli mými svěřenci při trenérské práci a bude mi ctí,
pokud budou hráči stolní tenis dále hrát. Ať je tento druh
sportu pro ně potěšením a aktivitou pro zdravý způsob
života.
S pozdravem „Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť“!
Karel Hoza

-JB-

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 2.
16.30 hod.

TAJEMNÁ MÍSTA MORAVY A SLEZSKA
Přednáška Jany Molnárové o putování po
tajemných místech
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov - sál.

4. 2.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - sál.

5. 2.
19.30 hod.

REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY
Základní škola a gymnázium Vítkov a zapsaný
spolek Klub rodičů vás zvou na reprezentační
ples školy
Slosovatelné místenkové vstupné s večeří - 200
Kč.

5. – 29. 2.
17.00 hod.

TROCHA NOSTALGIE NIKOHO NEZABIJE
Pro všechny, kteří tuto skvělou výstavu dobových
pohlednic a současných fotografií Jana Duška
nestihli navštívit v prosinci. Autorkami
výstavy jsou Dáša Dušková a Eva Königová.
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň
Výstava bude otevřena každou středu od 16.00
do 17.00 hod. nebo na základě předchozí
telefonické domluvy (556 312 254).

6. 2.
9.00 - 15.00 h.

TURNAJ VE FOTBALU V KATEGORII
MLADŠÍCH PŘÍPRAVEK
Turnaje se zúčastní družstva: Vítkov, Budišov,
Březová, Odry, Fulnek, Bruntál.
Hala ZŠaG Vítkov.

13. 2.

REPREZENTAČNÍ PLES SVČ VÍTKOV
Zveme širokou veřejnost na náš 1. Reprezentační
ples do kulturního domu. Překvapí vás bohatý
program, hudbu k poslechu a tanci zajišťuje
kapela Classic a DJ Honza Gavelčík. Zajištěno
bohaté občerstvení a tombola, na uvítanou
Welcome drink. Výtěžek z tomboly bude věnován
na podporu herních prvků v SVČ.
Vstupné: 150 Kč

18. 2.
16.30 hod.

OPAVSKÉ SLEZSKO - REGIONÁLNÍ PRODUKT
Přednáška spojená s ochutnávkou produktů,

které získaly regionální značku.
Vstupné: 20 Kč.
Knihovna Vítkov - sál.
19. 2.

VESELÉ BRUSLENÍ V HORNÍM BENEŠOVĚ
SE SVČ VÍTKOV
Zveme všechna děvčata a kluky na bruslení v
Horním Benešově. Sraz v 12.30 hod. před
budovou ZŠaG Vítkov. Příjezd do Vítkova na
autobusové nádraží v 17.00 hod. Cena: 155 Kč.
S sebou: brusle, pití a svačinu. Přihlášky v SVČ.
Kontakt: 553 038 200, mob: 732 607 373

20. 2.
KURZ PAPÍROVÉ KRAJKY (PERGAMANO)
13.00 – 17.00 h. Přihlášky telefonicky na čísle 556 312 253 nebo
e-mailem olbertova@vitkov.info
Cena kurzu: 650 Kč (platba na místě)
Kulturní dům Vítkov – učebna
21. 2.
18.00 hod.

NIKDO NENÍ DOKONALÝ ANEB POLIB
TETIČKU
Ochotnické divadelní představení
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

26. 2.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
16.30 h. – Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
17.00 h. – Předávání cen a slavnostní koncert
Účinkuje Collegium Salomon se svými sólisty Vítem Mužíkem, housle a Martinem Hrochem,
cembalo
Slavnostní sál Městského úřadu ve Vítkově
Vstup zdarma (Místenky budou k dispozici od 15.
února v informačním centru.)

27. 2.
14.00 hod.

MAŠKARNÍ PLES S DINOSAURY
Promenáda masek, přijetí nejhezčí dinosauří
masky do rodiny dinosaurů, hry, soutěže, tanečky,
focení s dinosaury a dinosauří autogramiáda.
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: děti v maskách 20 Kč, děti bez masky 30
Kč, dospělí 40 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
29. 2.
17.30 hod.

ČAKRY A JEJICH ODBLOKOVÁNÍ
Přednáška Dagmar Snášelové.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - sál

4. 3.
EXPEDIČNÍ KAMERA
17.00 – 21.45 h. Promítání adrenalinových TOP filmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha
Vstupné: 50 Kč, občerstvení zajištěno.
Knihovna Vítkov – sál
4. – 29. 3.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ RUDOLFA ŠTĚPÁNKA
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň

16. 3.

POSTAVENÍ MIMO HRU
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 190 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov

18. 3.
20.00 hod.

PLES SPORTOVCŮ
Kulturní dům Vítkov
Předprodej vstupenek v IC Vítkov.

20. 3.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL –
VELIKONOCE
Kulturní dům Vítkov

26. 3.

VIRTUÓZ
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 50 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov

JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV 15. 2. – 19. 2. 2016
Nástup do SVČ od 7.00 – 8.30 Hod. (Pokud není uvedeno jinak).
Odchod ze SVČ od 16.00 Hod. (Pokud není uvedeno jinak)
15. 2.
Hry v SVČ, střelba na nafukovací balónky.
Soutěž o nejlepšího lukostřelce.
S sebou: sportovní obuv do tělocvičny, sportovní
oděv. Cena: 34 Kč + 46 Kč za oběd = 80 Kč
16. 2.
Hry v SVČ, výtvarné tvoření.
Po stopách ztraceného pokladu. S sebou:
sportovní oblečení. Cena: 34 Kč + 46 Kč za oběd
= 80 Kč
17. 2.
Hry v SVČ, autodráha – závodění s autíčky.
Návštěva kina Cinema Opava
Cena: 174 Kč + 46 Kč = 220 Kč
18. 2.
Hry v SVČ, soutěž – Malý šikula
Sportovní olympiáda – soutěž o nejlepšího
sporťáka. S sebou: sportovní obuv do tělocvičny,
sportovní oděv. Cena: 34 Kč + 46 Kč za oběd =
80 Kč

19. 2.

Hry v SVČ, soutěž v družstvech.
Bruslení v Horním Benešově, s sebou sportovní
oblečení, brusle. Cena: 154 Kč + 46 Kč za oběd =
200 Kč

Cena za týdenní program je 430 Kč + obědy 230 Kč. Celkem 660 Kč
Na obědy budeme chodit každý den do školní jídelny. Obědy dětem
nahlásíme ve školní jídelně, vy je u nás zaplatíte. Děti si musí nosit
každý den s sebou: dopolední a odpolední svačinky, pití, přezůvky.
Dítě můžete přihlásit i na jednotlivé dny nejpozději do 10. 2. 2016 ve
Středisku volného času Vítkov. Kontakt: tel: 553 038 200, 732 607
373, email: svc.skurkova@gmail.com
NZDM TUNNEL - program ÚNOR
Téma měsíce: Drogy a sex
1.2.
Dílny na téma měsíce – (výzdoba Tunnelu, nástěnky)
2.2.
Hudební úterý
3.2.
Filmové odpoledne - Katka I.
9.2.
Hudební úterý
10.2.
Filmové odpoledne - Katka II.
11.2.
Prezentace – Drogy a nechráněný sex - debatní kroužek
s klienty
16.2.
Hudební úterý
17.2.
Filmové odpoledne - My děti ze stanice ZOO
22.2.
Hudební úterý
23.2.
Filmové odpoledne - Děti ze stanice Leningradská
24.2.
Debatní kroužek s klienty
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
17. 7. – 23. 7. 2016
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně
Cena: 2250 Kč
31. 7. - 7. 8. 2016
Zážitková bomba II. v jižních Čechách
Cena: 2 550 Kč
7. 8. - 13. 8. 2016
Hledači pokladů – (Dobrodružná plavba II.)
Cena: 2 100 Kč
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
I. 18. 7. – 22. 7. 2016
II. 25. 7. – 29. 7. 2016
III. 15. 8. – 19. 8. 2016
Cena za týden 500 Kč.
Více informací o jednotlivých táborech najdete na www.svc-vitkov.cz
v sekci Aktivity/Tábory

Uzávěrka příštího čísla je 19. února 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku

Vítkovský zpravodaj
Vydavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Adresa redakce: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
Příjem inzerce: tel.: 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info

Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
500 ks
2 / 2016
1. února 2016
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

