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Novoroční
A je tady rok, jehož letopočet končí číslovkou, která je často považována za „nešťastnou“. Na internetu se dočteme, že 13 je přirozené číslo následující po 12 a předcházející 14 a že je v mnoha regionech považováno za nešťastné. Číslo 13 se proto často
vynechává v číselných řadách, například některé hotely nemívají
13. podlaží nebo sportovci nedostávají takové startovní číslo. Místní pizzerie uvádí na jídelním lístku, že pizzu s číslem 13 nemají
z pověrčivých důvodů.
Chod města však není vůbec ovlivněn tím, jaké je zrovna číslo.
Co však nejenom ovlivňuje, ale dá se říct, že přímo řídí chod města a jeho organizací, je rozpočet. Ten letošní jsme schvalovali na
posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 12.12.2012.
Rozpočet má stranu příjmů a stranu výdajů. Naplánovat příjmy je
velice obtížné. Obce a města dostávají ﬁnanční prostředky prostřednictvím rozpočtového určení daní. Zjednodušeně řečeno, stát
nám přerozděluje výnosy stanovených daní. Při stanovování předpokládaných příjmů vycházíme z různých informací, předpokladů
a daňových kalkulaček. Odhad nesmí být příliš nadnesený, protože
v případě jeho nenaplnění bychom se dostali do problémů. Na letošní rok jsme v rozpočtu stanovili příjmy ve výši téměř 110 mil. Kč.
Oblast výdajů je naopak velice konkrétní. Víme zcela přesně, co
musíme hradit a co bychom chtěli realizovat. Zastupitelům jsem na
příkladech dvou oblastí, školství a dopravy, ukázal, jak obtížné je
sestavit návrh rozpočtu, který jsme předložili ke schválení.

Oslovili jsme naše čtyři školská zařízení (dvě základní školy, mateřskou školu a středisko volného času), aby nám sepsala své požadavky na opravy a údržbu objektů, které užívají. Sešly se nám
soupisy, které v součtu představovaly částku 17,8 mil. Kč. Z nich
se nám podařilo zařadit opravy za 2 mil. Kč. K této částce je třeba přičíst i 4,6 mil., které budou sloužit jako ﬁnanční podíl města
na zateplení školky v Klokočově a budovy střediska volného času
v Bezručově ulici. Kromě toho samozřejmě hradíme provozní náklady těchto školských zařízení částkou 6 mil. Kč.
V roce 2012 jsme do oprav městských cest a chodníků, včetně
oprav dopravního značení, dali 2,7 mil. V letošním roce to bude
5,5 mil. Z této částky bude 3,5 mil. převedeno na Moravskoslezský
kraj jako náš podíl na rekonstrukci silnice mezi Vítkovem a Větřkovicemi, včetně kruhové křižovatky ve Vítkově. Stavba by měla
být zahájena již v letošním roce, pokud nenastanou nepředvídané
problémy. Dopravní komise má však k dispozici plán výhledových
akcí, které by se měly v nejbližší době realizovat. Odhadované náklady jsou ve výši 9,7 mil. V akčním plánu města máme ve výhledu
další akce v částce cca 26 mil.
Mohl bych pokračovat dále ve výčtu požadavků a potřeb. Například generální rekonstrukcí kina, opravou hřbitovní zdi či nutnými
investicemi do kulturního domu.
... pokračování na straně 2
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Proto nejenom z důvodu výše uvedených údajů počítáme v letošním roce s úvěrem ve výši 11 mil.Kč, protože schválené výdaje
dosahují výše téměř 121 mil. Kč.
Nejvíce času jsme na zasedání zastupitelstva nevěnovali rozpočtu,
ale základním a středním školám ve Vítkově. Projednávali jsme
dva návrhy, které směřovaly ke změně stanovisek, které jsme
v zastupitelstvu v minulosti přijali. Před více než rokem a půl jsme
přijali usnesení, ve kterém jsme nesouhlasili se záměrem převodu gymnázia z kraje na naše město. V červnu jsme souhlasili se
záměrem kraje sloučit obě střední školy ve Vítkově, gymnázium
a střední školu v Podhradí. První návrh obsahoval variantu sloučení Gymnázia Vítkov se Základní školou se sídlem v Komenského
ulici. Stejný požadavek mají také členové přípravného výboru, kteří
požadují konání místního referenda k této otázce. Bohužel na zasedání nebyl nikdo z nich přítomen, takže jsem jim nemohl osobně
sdělit, že jejich návrh obsahuje formální nedostatky a že byli písemně vyzváni k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.
Druhý návrh byl předložen na začátku jednání všem zastupitelům
v písemné podobě. Bylo v něm navrhováno spojení gymnázia
s oběma našimi základními školami. K tomuto návrhu nebyla žádná důvodová zpráva a tudíž jsme neměli k dispozici jak ekonomické tak organizační řešení. Tento návrh byl nakonec v tajném
hlasování přijat, přestože bylo jedním ze zastupitelů navrhováno
o této otázce nehlasovat. Zastupitel argumentoval tím, že u obou
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předkládaných návrhů byl porušen jednací řád zastupitelstva. Navíc schválený návrh počítá se sloučením základních škol a toto nebylo v programu jednání, který musí být zveřejněn 7 dnů předem,
aby byla veřejnost informována o tak důležitém kroku. Podle jeho
mínění by tím mohl být porušen zákon o obcích, proto podnikne
kroky k tomu, aby se ujistil, zda jsme postupovali v souladu se
zákonem.
Přijaté usnesení však neznamená, že automaticky dojde ke sloučení základních škol a převzetí gymnázia. To stále patří kraji, a pokud nedojde k převodu zřizovatelských funkcí na naše město, tak
ke sloučení nemůže dojít. Musíme teď počkat na stanovisko kraje,
zda také on změní svůj názor. Kraj totiž připravuje sloučení gymnázia a střední školy, protože jsme s tím v červnu souhlasili. Teď však
naše zastupitelstvo názor změnilo a nevíme, jak se k tomu postaví
kraj. Budeme muset počkat na oﬁciální stanovisko Moravskoslezského kraje. Samozřejmě, že nás také velice zajímá, co by se stalo
se střední školou, pokud bychom převzali gymnázium a nedošlo by
tedy k jeho sloučení s gymnáziem.
Rok 2013 bude v mnoha ohledech náročný a je před námi mnoho
důležitých rozhodnutí. Také v osobním životě na mnohé čekají rozhodnutí při řešení různých situací a problémů. Přeji vám, abyste
měli při jejich řešení vždy chladnou hlavu a také šťastnou ruku.
Pavel Smolka
starosta města

Krátce z radnice
Rada města projednala na své schůzi 11. prosince 50 bodů programu. Kromě běžné agendy schválila smlouvu o výpůjčce s Ministerstvem vnitra na počítačové vybavení, potřebné k zajištění výkonu
státní správy, smlouvy na svoz odpadu, na připojení k internetu
v kulturním domě, na výkon technického a stavebního dozoru
a zajištění BOZP pro stavební akce Zateplení MŠ Klokočov a SVČ
Vítkov, Bezručova ul. a smlouvu s cimbálovou muzikou Strážničan,
která vystoupí v únoru při udílení cen Jana Zajíce. Schválila vyplacení ﬁnančních darů za účast na občanskospolečenských aktech
a slavnostech, sazebník úhrad za poskytování informací v souladu
s ustanoveními § 17 zákona č. 106/1999 Sb. Dále schválila pronájmy nebytových prostor ve Vodní ulici č.p. 636, ulici Budišovské
č.p. 495 a v ulici Selské, č.p. 312. Projednala a schválila bytový
pořadník na 1. pololetí 2013 a zadávací dokumentaci na veřejné
zakázky Zateplení budov SVČ Vítkov a MŠ Klokočov.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 12. prosince projednalo
a schválilo podání žádostí o dotace na projekty „Slavnostní udílení
ceny Jana Zajíce“, na 2. vydání aktualizované publikace „Vítkov
– z historie města“, dotaci na dokončení opravy kaple v Zálužném
a na dokončení oplocení v areálu SVČ Vítkov, Bezručova ul. Vzala na vědomí vyhodnocení bytové problematiky, zprávu o zajištění plnění dotačních titulů a investičních akcích a plnění Akčního
plánu města Vítkova za rok 2012. Schválila Pravidla pro evidenci
uchazečů a přidělování bytů. Dále schválila rozpočtové opatření č. 6/12 a rozpočet na rok 2013. Příjmy rozpočtu jsou předpokládány ve výši 109,745 mil. Kč, výdaje 120,745 mil. Kč. Rozdíl

PODĚKOVÁNÍ
Městská policie Vítkov děkuje všem dobrým lidem, kteří v roce
2012 nezištně poskytli příspěvky ve formě krmiva pro psy, kteří
musí být z jakéhokoliv důvodu umístěni v záchytných kotcích
MP Vítkov. Jsme rádi, že lidí, kterým nejsou opuštění nebo zatoulaní psi lhostejní, je stále více.
Forma takových příspěvků je a bude vždy vítána!
Děkujeme.
Roman Mišáček

11 mil. Kč bude pokryt úvěrem od Komerční banky. V letošním
roce platí nový zákon o rozpočtovém určení daní, podle kterého se
bude řídit příděl ﬁnančních prostředků obcím. Ke dni schvalování
našeho rozpočtu nebyly zatím schváleny daňové zákony pro rok
2013 ani státní rozpočet. Proto i náš rozpočet se pravděpodobně
během roku 2013 bude měnit rozpočtovými opatřeními podle toho,
jaký bude výnos z daní, které mají dopad na ﬁnancování obcí. Na
závěr se zastupitelstvo zabývalo žádostí zastupitelů města, kterou předložil pan Mgr. Martin Šrubař a paní Mgr. Alena Grosová, týkající se převzetí zřizovatelských funkcí Gymnázia Vítkov
a jeho sloučení s naší Základní školou, Komenského 754. Po velké
debatě zastupitelů, pedagogů i veřejnosti, ve které se jednotlivé
názory jako vždy diametrálně lišily, zastupitelstvo revokovalo svá
předcházející usnesení týkající se Gymnázia Vítkov a rozhodlo
o převzetí zřizovatelských funkcí Gymnázia Vítkov a sloučení gymnázia i našich dvou základních škol v jeden subjekt. S převzetím
gymnázia však bude muset souhlasit i MSK, který je dosud jeho
zřizovatelem. Také se budou muset dohodnout majetkové převody. Pořád platí naše ochota směnit budovy a umožnit kraji udržet
Střední školu ve Vítkově - Podhradí a tím snížit její vysoké provozní náklady. Pokud se to podaří, bude pak již záležet jen na vedení škol, zda dokáží toto rozhodnutí využít k prospěchu škol, žáků
a zaměstnanců. Budoucnost nám brzy ukáže, zda bylo toto rozhodnutí správné.
Zdeněk Hegar
místostarosta

DAŇ Z NEMOVITOSTI
17. ledna 2013
budou v místnosti RM, náměstí Jana Zajíce 7,
od 8.00 do 15.00 hod.
přítomni zaměstnanci FÚ Opava a budou vybírat přiznání
k dani z nemovitosti a pozemku za rok 2012.
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Městská policie v měsíci listopadu 2012
2. listopadu kolem půl třetí odpoledne přijala MP Vítkov oznámení o krádeži dřevní
hmoty třemi muži na lesním pozemku ve
směru na Nýtek. Na místo oznámení ihned
vyjeli strážníci, kteří tři muže, odpovídající
popisu, zjistili před Vítkovem. V mužích byli
ztotožněni dva občané z Vítkova ve věku
34 a 55 let, jeden občan ve věku 21 let
pocházel z Leskovce. Strážníci zjistili, že
dotyční nejprve zcizili a poté přepravovali
ve vozidle 4ks kulatiny v délkách mezi 200 - 210 cm a průměru 27
- 40 cm. Zřejmě z důvodu nedostatku benzínu museli dřevní hmotu
z vozidla vyložit a zanechat na místě v lesním porostu, společně
s osobním vozidlem. Jelikož dva z těchto mužů mají trestní minulost, byla věc po zadokumentování postoupena OO Policie ČR ve
Vítkově s podezřením ze spáchání přečinu krádeže nebo přestupku proti majetku.
3. listopadu v dopoledních hodinách nalezl majitel jednoho z domů
v Oderské ulici ve Vítkově na svém pozemku krabici se štěnětem
neurčité rasy. Vzhledem ke skutečnosti, že záchytné kotce MP Vítkov nejsou zařízeny k umístění malých štěňat, byl pejsek převezen
do útulku v Opavě. Prozatím neznámému pachateli hrozí za přestupek opuštění zvířete s úmyslem se jej zbavit sankce až do výše
500.000,- Kč. Věc byla postoupena správnímu orgánu.
15. listopadu krátce po sedmé hodině ranní bylo na MP Vítkov
oznámeno, že v areálu LDN ve Vítkově, část Klokočov bylo odcizeno několik krytů pouličního osvětlení. MP Vítkov po příjezdu
na místo zjistila, že bylo odcizeno celkem 10ks dvoudílných hliníkových patic. Jelikož škoda na majetku byla vyčíslena na cca
40.000,- Kč, věc byla na místě postoupena Policii ČR pro důvodné
podezření ze spáchání přečinu krádeže.

2,978 promile alkoholu. Muž pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky znečistil veřejně přístupné prostranství, čímž se dopustil
přestupku proti veřejnému pořádku. Za takový přestupek mu hrozí
pokuta až do výše 20.000,- Kč.
Kolem jedenácté hodiny noční 17. listopadu si strážník, obsluhující
kamerový systém, všiml skupinky tří mladíků, kteří se pohybovali
v severovýchodní části náměstí Jana Zajíce ve Vítkově. Po chvíli
dva z mladíků nadzvedli a odsunuli kulatý poklop kanalizační vpusti, která se nachází v chodníku u telefonního automatu. Tímto činem ohrozili zdraví ostatních chodců. Skupinka se vydala zrychleným krokem směrem k hotelu Růže, kde byla zadržena přivolanou
motorizovanou hlídkou strážníků. V mužích strážníci zjistili občany
Leskovce ve věku 18-19 let. Vzhledem ke skutečnosti, že všichni
byli zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a s uložením blokové pokuty na místě nesouhlasili, byla věc postoupena
správnímu orgánu, kde jim hrozí za přestupek proti veřejnému pořádku pokuta až do výše 3.000,- Kč. Odsunutý poklop kanalizační
vpusti byl vrácen na původní místo.
Z podezření z přestupku, spáchaného porušením povinností k zabránění volného pobíhání zvířat po pozemní komunikaci, se bude
u správního orgánu zodpovídat 43letá majitelka koní z Prostředního Dvora. 27. listopadu o půl desáté ráno totiž MP Vítkov přijala
oznámení o pohybu stáda koní ve vozovce u Prostředního Dvora.
Po příjezdu na místo strážníci na komunikaci II. třídy skutečně zjistili stádo 9ks volně se pohybujících koní. Vzhledem ke skutečnosti,
že volným pohybem koní v komunikaci byla přímo ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu, strážníci demontovali část
elektrického ohradníku a po chvíli zahnali celé stádo na pozemek,
kde se běžně pohybuje. Demontovaný ohradník byl po navrácení
stáda koní zpět do svého výběhu instalován strážníky do původního stavu. V případě, že bude majitelka koní uznána vinnou ze spáchání přestupku v dopravě, hrozí jí pokuta až do výše 2.500,- Kč.

Na PZS v Opavě skončil 16. listopadu 52letý občan z Budišova
nad Budišovkou. Strážníci jej nalezli ležícího v místě autobusové
zastávky v Budišovské ulici ve Vítkově, neschopného ani verbální
komunikace ani vlastní chůze. V dechu mu byla naměřena hodnota

Roman Mišáček
MP Vítkov

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2013
Vážení občané, ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se bude konat
v naší zemi volba prezidenta republiky. Sídlo volebních okrsků
zůstává pro tuto volbu stejné jako v případě předchozích voleb,
vyjma volebního okrsku č. 4, který doposud sídlil v Mateřské škole
v Opavské ulici ve Vítkově. Sídlo tohoto volebního okrsku je přemístěno do budovy Lesů České republiky u nemocnice v Opavské
ulici čp. 97 ve Vítkově.
Sídla volebních okrsků ve Vítkově a jeho místních částech
Volební okrsek č. 1
volební místnost:
– v prostorách Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
Volební okrsek č. 2.
volební místnost:
– vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
Volební okrsek č. 3
volební místnost:
– místnost v Mateřské škole Husova 345, Vítkov

ZMĚNA - Volební okrsek č. 4
volební místnost:
– místnost v budově Lesů České republiky Opavská 97, Vítkov
Volební okrsek č. 5
volební místnost:
– místnost v Mateřské škole Klokočov, Vítkov 3
Volební okrsek č. 6
volební místnost:
– místnost Agitačního střediska v Nových Těchanovicích
Volební okrsek č. 7
volební místnost:
– místnost v Kulturním domě v Jelenicích
Volební okrsek č. 8
volební místnost:
– místnost Střední školy Podhradí

STRANA 4

I nf or ma ce pr o o bč a ny

LEDEN 2013

Novela stavebního zákona na úseku územního plánování
Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V této novele došlo
na úseku územního plánování k podstatným změnám a úpravám
v celém procesu projednávání nového územního plánu nebo změny územního plánu. Odbor výstavby a ÚP v současné době řeší
nový územní plán Vítkova. Zpracovatel územního plánu Vítkov Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., musí provést úpravy dle novely
stavebního zákona v návrhu územního plánu. Počátkem tohoto
roku bude zahájeno jeho projednávání.
Nejdůležitější změny v územním plánování:
Umísťování staveb v nezastavěném území: Novela je významná v ustanovení § 18 odst. 5 umísťování staveb v nezastavěném
území, kdy nebyl řešen vztah k územně plánovací dokumentaci.
V novele je stanoveno, že stavby, zařízení a jiná opatření včetně
staveb bezprostředně souvisejících včetně oplocení lze v nezastavěném území umisťovat, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Jedná se o stavby pouze pro zemědělství,
lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody
a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků a dále taková opatření a stavby, které
zlepší podmínky pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra).
Pořízení územního plánu nebo jeho změny: Návrh na pořízení
územního plánu nebo jeho změny může podat i oprávněný investor. Do doby novely rozhodovalo zastupitelstvo obce o pořízení
územního plánu z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné
správy, na návrh občana obce, nebo na návrh vlastníka pozemku
nebo stavby na území obce.
Dotčené orgány (např. krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo zemědělství,
krajský úřad jako orgán ochrany přírody a krajiny, aj.).
V novele je upraveno, kdy dotčený orgán uplatňuje stanovisko
nebo závazné stanovisko. Pokud obsahuje posuzovaný návrh varianty řešení, dotčený orgán je povinen posoudit každou variantu
samostatně. Výběr varianty provádí příslušné zastupitelstvo obce.
Rovněž je zrušena možnost prodlužování lhůt pro uplatnění stanoviska o dalších 30 dnů.

Projednávání územního plánu nebo jeho změny: Z postupů při projednávání územního plánu uvedených ve stavebním zákoně vyplynuly podstatné změny.
Návrh zadání je projednáván ve stejném režimu, dotčeným orgánům je zrušena možnost prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. Projednávání konceptu územního plánu je zrušeno, veškeré
jeho funkce přebírá návrh pro společné jednání.
Při společném jednání oznámí pořizovatel místo a dobu jeho konání. Dotčené orgány uplatňují stanoviska do 30 dnů ode dne
jednání. Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu
na udržitelný rozvoj území, pořizovatel zasílá veškerá stanoviska
a připomínky příslušnému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě potvrzení krajským úřadem je možné v projednávání
pokračovat. Pokud krajský úřad upozorní na nedostatky, lze zahájit
řízení o územním plánu až na základě potvrzení o odstranění nedostatků. Pokud návrh obsahuje varianty řešení, pořizovatel předkládá zastupitelstvu ke schválení výběr nejvhodnější varianty. Na
základě upraveného návrhu se bude konat veřejné projednání. Na
základě projednání pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotí
jeho výsledky a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách. Návrhy zasílá dotčeným orgánům s výzvou o uplatnění stanovisek do 30 dnů.
V případě nezbytnosti zajistí pořizovatel úpravu územního plánu.
Pokud se jedná o podstatnou úpravu, je nutno projednat návrh
územního plánu v opakovaném veřejném projednání. Po celkovém
projednání pořizovatel předkládá návrh na vydání územního plánu
zastupitelstvu.
Do listinné podoby územního plánu města Vítkova a průběhu jeho
projednávání je možno nahlížet na Městském úřadě ve Vítkově,
odboru výstavby a územního plánování. Informace o územních
plánech Vítkova a všech obcí spadající pod ORP Vítkov lze získat na webových stránkách města Vítkova (http://www.vitkov.info),
v části územní plánování. Do územně plánovacích dokumentací
lze rovněž nahlédnout na mapovém serveru Moravskoslezského
kraje: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/mapy/zpristupneni-uzemne-planovaci-dokumentace-prostrednictvim-webovych-technologii-3127/.
Ivana Oršová
odbor výstavby a územního plánování

Dotace 2013
Termín pro podání žádostí o dotace do I. výběrového kola roku
2013 je stanoven do 31. 1. 2013.
Na co lze dotaci poskytnout?
Dotaci lze poskytnout pouze na akce a činnosti, které budou probíhat na území
města a jeho místních částí, příp. na akce, které budou naše město reprezentovat v tuzemsku či v zahraničí.
Kdo může o dotaci požádat?
O dotace mohou požádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které
jsou registrované, tzn. ty, které mají přidělené IČ a vedou účetnictví. Tito žadatelé musí čestným prohlášením rovněž doložit, že nemají vůči Městu Vítkovu
a jím zřízeným organizacím žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Žádosti musí být předloženy písemně na příslušném formuláři a ve stanoveném termínu. Razítko podání je rozhodující pro dodržení termínu podání.
Jeden subjekt může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
Bližší informace, pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici u sl. Hájkové,
kanc. č. 105 (pokladna), v informačním centru, nebo na internetových stránkách města http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/ﬁnancni-odbor/.

Elektronický
informační panel na
našem autobusovém
nádraží
Moravskoslezský kraj požádal město Vítkov o spolupráci při realizaci společného evropského projektu
INTERREG IVC organizovaného Regionální radou
soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o pořízení
a montáž elektronických panelů s jízdními řády. Data
budou přenášena dálkově z krajského dispečinku,
který zahájí svou činnost od května 2013.
Rada Města Vítkova svým usnesením č. 1551/44/2
souhlasila s pronájmem 3m2 na čelní ploše autobusové čekárny ve Vítkově a tímto se může cca 1000
cestujících na 95 autobusových spojích projíždějících
Vítkovem denně těšit od května 2013 na dokonalý
informační servis o odjezdech autobusů z našeho autobusového nádraží.
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Vyhodnocení bytové problematiky ve Vítkově za rok 2012
Město Vítkov má ve svém vlastnictví celkem 353 bytů.
Ukazatel

celkem

v.b.1+1

v.b.2+1

v.b.3+1

Odbor služeb Městského úřadu ve Vítkově eviduje
k 30.11.2012 následující počet žádostí o byt:

91

14

68

9

z toho: vyřazení z evidence

22

5

11

6

Celkem

zařazenoschváleno

nezařazenoneschváleno

42

35

7

- žádostí o výměnu bytu

2

2

0

- žádostí o podnájem bytu

1

1

0

- žádostí o přechod práva nájmu bytu

1

0

1

- žádostí o mimořádné přidělení bytu

15

4

11

Celkem

Podle
bytového
pořadníku

Mimořádné
přidělení bytu

14

10

4

Bytová komise při RM v roce 2012 projednala:
- žádostí o byt

Přidělené byty z bytového fondu města Vítkova

Doprava do Nemocnice Nový Jičín
Od 9. prosince 2012 mají pacienti cestující do nemocnice v Novém Jičíně možnost využít autobusových linek 930455 a 880614
s příjezdem přímo k zastávce Nový Jičín, nemocnice za 69 minut. Na základě žádosti města Vítkova došlo ke změně na lince 880614
s vložením nové zastávky Nový Jičín, nem. MHD.
Lekařský personál v Nemocnici Nový Jičín je o této změně jízdního řadu od 9.12.2012 informován.
Zastávka
Vítkov,aut.st.

Příjezd

Odjezd
7,45

Linka
930455

Spoj
11

Fulnek, žel.st.MHD

8,10

8,15

880614

6

Nový Jičín,nem.MHD

8,54

Nové ceny vodného a stočného
S účinností od 1. ledna 2013 se mění ceny vodného a stočného takto (cena v Kč/m3):
Voda pitná (vodné)
31,82 Kč/m3 (bez DPH) 36,59Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 29,29 Kč/m3 (bez DPH) 33,68Kč (vč. 15% DPH)
*)Výše DPH bude uplatněna dle legislativy platné od 1.1.2013.

37,39Kč (vč.17,5%DPH)*
34,42Kč (vč.17,5%DPH)*

Nové ceny budou uplatněny vúči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2013, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ
V DOMOVĚ VÍTKOV
V předvánoční době plné vůní a příprav na nejkrásnější svátky roku
jsme se zaposlouchali do nádherného pásma písní a koled v podání Pěveckého sboru Komenský. Jejich zvonivé hlasy zněly celým Domovem.
Všichni vnímali tu úžasnou atmosféru, která se mezi námi a zpěváky
vytvořila. Repertoár písní nabízel silný hudební zážitek i klidné rozjímání
a pohodu. Posluchači odměňovali každičkou skladbu hlasitým potleskem. Sbor Komenský také velmi dobře ocenil i hudební vystoupení
našeho domovského sboru „Slunečnice“. Na závěr si všichni společně
zazpívali ty nejznámější koledy a popřáli si krásné a spokojené Vánoce.
Děkujeme všem členům sboru nejen za krásný hudební zážitek, ale také
za čas, který nám věnovali.
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1. leden - Den obnovy samostatného českého státu
Od roku 2001 se 1. leden neslaví jen jako Nový rok, ale také jako
státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu.
Do konce roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Obě republiky měly svou vlastní zákonodárnou
národní radu a národní vládu. Centrálními federálními orgány byli
prezident, Federální shromáždění a federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31. prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniká Československo. Společný stát Čechů a Slováků existoval 74 let, dva
měsíce a tři dny.
V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné státy - Česká republika a Slovenská republika.
Dohodli se o tom představitelé politických stran, které vyšly vítězně
z parlamentních voleb v r. 1992 - české ODS a slovenské HZDS,
když nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití obou zemí
v jednom státě. Této skutečnosti předcházel maraton česko - slovenských jednání, nejprve o kompetencích, poté o státoprávním
uspořádání a nakonec o rozdělení státu, k čemuž došlo přes to, že
současné politické a ekonomické faktory nahrávaly naopak integraci, spojování do většího celku.

V poslední čtvrtině roku 1992 byly projednány základní dokumenty o budoucí spolupráci samostatných republik: vytvoření celní
unie mezi ČR a SR, smlouva o vzájemném zaměstnávání občanů
a o sociálním zabezpečení, smlouva o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, zákon o dělení majetku federace
a jeho převodu na republiky, dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic a řada dalších.
25. 11. 1992 na 5. společné schůzi Federálního shromáždění
ČSFR byl přijat ústavní zákon o zániku ČSFR.
Bývalá Česká národní rada se přeměnila v Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.
19. ledna byla Česká republika přijata za člena OSN.
26. ledna byl Václav Havel zvolen prezidentem České republiky.
30. ledna bylo oﬁciálně oznámeno, že bude provedena měnová
odluka měn obou států a 8. února začala na území České republiky
platit vlastní měna, která vznikla okolkováním federálních platidel.
Rozpadem Československa nedošlo k destabilizaci poměrů ve
střední Evropě. Jen se nefungující federace změnila ústavní cestou
ve dva samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské.

Činnost klubu důchodců ve Vítkově v roce 2012
Celoroční činnost se oproti předešlým letům i přes nevelký počet členů nezměnila. Je stále bohatá a různorodá. K pravidelným aktivitám
jeho členů patří každoroční oslavy. V květnu Svátek matek, v říjnu Den seniorů.
Klub důchodců se řídí svým plánem činnosti. Uspořádali jsme jednodenní zájezd na zámek Bílovec, do lázní Klimkovic a okolí a moc
se nám tam líbilo. Připomínáme kytičkou a přáním narozeniny kulaté i nekulaté. Oslavujeme Mikuláše a dáváme si dárečky. Jako místo
konání jsme si zvolili osvědčené pohostinství v Čermné s vynikající kuchyní a vzornou obsluhou paní Petrové. Zahájení akce se ujala
předsedkyně organizace paní Barbora Mikulenková, která všem přítomným popřála dobrou náladu a pěkné zážitky se setkání. Po slavnostním přípitku mohlo veselí vypuknout naplno. Chutný oběd byl korunován výbornými věnečky paní Šťastné, které nejenže lákavě
vypadaly, ale spolu s kafíčkem i náramně chutnaly. Ke slovu se dostaly rovněž známé oblíbené melodie, jež si účastníci setkání společně
notovali. Hudba ostatně hrála i k tanci a k poslechu a působivě dotvářela slavnostní atmosféru. Korunou podobných akcí bývá vždy tombola, do které přispívají sami členové klubu. Výherci se dokážou pěkně odvázat, když se na ně usměje štěstí. Odpoledne se vydařilo se
vším všudy, domů jsme odjížděli nadmíru spokojeni.
Díky patří všem, kdo se na organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli. Veškerá práce klubu je zdokumentována v naší kronice. Loučili jsme
se s přáním pevného zdraví a pohody do dalších dnů. Stejné přání patří všem čtenářům Vítkovského zpravodaje v novém roku 2013
hodně štěstí a hlavně zdraví.
Barbora Mikulenková
předsedkyně klubu

PODĚKOVÁNÍ
ZA ZÁCHRANU
V listopadu 2012 jsem využila krásné slunečné
neděle k vyjížďce na kole po okolí. U lesa na
odlehlém místě jsem se sesunula a následně
se mi zablokovaly nohy a nemohla jsem se pohnout. Zůstala jsem bez pomoci. Naštěstí se
na tomto místě po nějaké době objevila paní
Věra Škopíková, která působila jako zdravotní
sestra a tudíž mi poskytla první pomoc. Následně zavolala rychlou zdravotnickou pomoc,
která mě převezla do opavské nemocnice.
Tam mi diagnostikovali embolii a ještě téhož
dne jsem se podrobila operaci.
Chtěla bych touto cestou paní Věře Škopíkové
poděkovat za její okamžitou odbornou pomoc
a za záchranu mého života.

Oddací dny 2013
Vážení snoubenci!
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2013 je stanoven takto:
5. ledna, 12. ledna, 19. ledna, 26. ledna, 2. února, 9. února, 16. února, 2. března,
9. března, 16. března, 23. března, 30. března, 6. dubna, 13. dubna, 20. dubna, 27.
dubna, 4. května, 11. května, 18. května, 25. května, 1. června, 8. června, 15. června, 22. června, 29. června, 6. července, 13. července, 20. července, 27. července,
3. srpna, 10. srpna, 17. srpna, 24. srpna, 31. srpna, 14. září, 21. září, 5. října, 12.
října, 19. října, 26. října, 2. listopadu, 9. listopadu, 16. listopadu, 23. listopadu, 30.
listopadu, 7. prosince, 14. prosince.
Oddávající:
Ing. Pavel Smolka - starosta
Zdeněk Hegar - místostarosta
PhDr. Marie Mikulíková – pověřená členka zastupitelstva
Alena Zemanová – pověřená členka zastupitelstva
Olga Burianová – pověřená členka zastupitelstva
Svého oddávajícího si můžete vybrat. Manželství se uzavírají v obřadní síni Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce čp. 7.

Marie Hnátová
Odbor správních činností v roce 2012 zaevidoval celkem 17 sňatků, z toho
2 byly církevní.
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Jak jsem potkal Vánoce v knihovně
Vánoční čas je doba rozjímání, pečení, nakupování a chystání
dárků a domácností. Někdy se samotná idea oslav těchto svátků
vytrácí a transformuje se na svátky spotřeby a konzumu. Tak jako
v době dovolených vzájemně soutěžíme o lepší, dražší a honosnější dovolenou, podobně se chováme i ve vánočním čase. Pak se
v novém roce dozvídáme, kdo co měl větší, kdo dražší a kdo toho
dostal více. Také kdo se víc opil, najedl a utratil víc peněz.
Proto jsem přivítal nabídku Martiny Šosté strávit malou chvilku
předvánočního času na setkání čtenářů v Městské knihovně ve
Vítkově při čtení textů s vánoční tematikou.
Tentokrát se nás sešlo o něco méně než obvykle, protože do většiny domácností Vánoce přinášejí chvat a shon.
Ze všech ukázek mě nejvíce zaujalo vyprávění paní Jany Podepřelové, která představila svoji vlastní tvorbu, krátkou povídku
o Vánocích jejího dětství. Že se jedná o její vlastní práci, mi bylo
jasné, když jsem se jí během čtení díval do očí a také z účastného
tónu jejího hlasu. Zavřel jsem oči a mohl jsem vidět jejich domácnost před mnoha lety, jak to tam vypadalo a jaké měli doma mezi
sebou vztahy. Vyprávěla o dárcích z lásky, o dárcích, které jsme

především my starší dostávali v dětství v době, kdy naši rodiče
nebyli dobře situovaní. Dárky nebývaly tak velké, drahé a nebývalo
jich tolik, měly však v sobě skrytou jinou hodnotu. Dárkem paní
Podepřelové bylo malé loutkové divadlo, které jí vyrobil její tatínek.
A její povídka ve mně probudila vzpomínky na Vánoce mého dětství.
A tak jsem si vzpomněl na svého tátu a na dřevěný meč, šavli
a houpacího koně, které pro mě vyrobil on sám. A také na koloběžku, kterou můj strýc našel někde u popelnic, a protože byl popelář,
zdálo se mu, že má ještě hodnotu, a tak ji opravil a já ji dostal jako
dárek. Pravdu o její historii jsem se dozvěděl mnohem později, ale
věřte, že sloužila dlouho, jako by byla nová.
Nevzpomínám nostalgicky na Vánoce minulých dob proto, že by
byly lepší, než ty dnešní. Jen byly v něčem jiné a já děkuji Martině
a všem účastníkům setkání za to, že jsme se mohli v předvánočním čase zastavit a být si blízko. Přeji Vám všem, aby i vy jste
dostali právě o letošních Vánocích svůj dárek z lásky.
Tomáš Baleja

Vánoční vzpomínka – r ok 1959
Vánoce se po roce zase přiblížily, a tak jsme s mladším bratrem
psali Ježíškovi o dárky.
V létě se nedaleko nás stavěla asfaltová silnice a mému bratrovi
zcela učaroval parní válec, zvláště když ho šofér vzal k sobě za
volant. Bratr si tedy přál plechový válec.
Já jsem moc toužila po panence z umělé hmoty se skleněnýma
očima, právě takové se vozily z NDR. Všechny moje panenky byly
jen z kaučuku.
Doma jsme si všimli, že vždycky na chvilku zmizí maminka, pak
se vrátí, tajemně mrkne na tatínka, pak zase on na hodinku zmizí
a tak to šlo až do samotných Vánoc.
S napjatým očekáváním jsme vešli do pokoje se stromečkem. Bratr
tam měl svůj vysněný válec, já šálu, čepici a rukavice, ale panenku
ne.
V koutě stála objemná bedna, přikrytá ubrusem.
„No, tak se podívejte na dárek“, pobízel nás tatínek. Zvedla jsem
ubrus a ani nedýchala. V bedně bylo loutkové ručně vyřezávané
malované divadlo se třemi kulisami a dvanácti loutkami. Loupežníci, hostinský, panímáma, kašpárek, osel a vlk. Princové a princezny se asi tenkrát nevyráběli, leda tak údernice se srpem a právě
takové údernici maminka ušila brokátovou sukýnku, odloupla srp
a vyměnila ho za šáteček, nasadila korunku a já jsem měla prin-

ceznu. Úderník dostal místo kladiva meč, pláštík a korunu prince.
Drak byl z kožené rukavice.
Už ten večer se u stromečku hrálo a bylo náramně veselo. Druhého dne se děti ze sousedství dozvěděly o našem divadle, tak jsme
začali hrát u nás v sušárně. Vstupné pouhých dvacet pět haléřů.
Za pětadvacetník byl tehdy obdélníček kachního mýdla či cukrový
špalek tak velký, žes ani pusu nezavřel, a za čtyři pětadvacetníky
bylo deset deka mých milovaných ﬁalek!
Všechny lavice a židle byly beznadějně obsazeny. Jeníček s Mařenkou bloudili lesem k perníkové chaloupce, kterou jsme vzápětí
přikryli pomačkaným šedivým papírem a tak se proměnila v dračí
sluj, kde bojoval statečný princ o svoji vyvolenou princeznu. Do
kulis venkovského pokojíčku jsme postavili plechový sporáček, aby
měl Honza kde lenošit, v lesních kulisách se proháněla plyšová
zvířátka a loupežníci Petrovští. Celé vánoční prázdniny u nás bylo
plno, a ještě i v letech příštích, a vymýšleli jsme stále nové pohádky
a hry.
Kam jsi zmizelo mé kouzelné divadlo? Někam ses ztratilo při častém stěhování a já se jen utěšuji, že tě snad někdo opráší a zahraje pohádky i dalším dětem.
Jana Podepřelová

SPORTOVNÍ
FOTOGRAFIE
31. března 2013 uzavíráme příjem fotograﬁí
na společnou výstavu s tématem SPORTOVNÍ
FOTOGRAFIE.
Své fotograﬁe můžete odevzdávat v Informačním
centru Městského úřadu ve Vítkově. Počet fotograﬁí je
stanoven na 4 kusy (v případě většího počtu zájemců
provedeme výběr).
Bližší informace o podmínkách a termínu výstavy
přineseme v příštím zpravodaji a na webu města.
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Ze života Střední školy ve Vítkově-Podhradí
Mezinárodní soutěž Mladý módní tvůrce
ČR v Jihlavě 2012
Již dvě desítky let se na Střední škole ve Vítkově-Podhradí vyučuje
obor kadeřník. Za tu dobu mladí kadeřníci z Vítkova přivezli řadu
medailí z různých oborových soutěží i mistrovství republiky kadeřníků, připomeňme loňský úspěch žáka Antonína Matýska, který
s přehledem vyhrál regionální soutěž Brněnské zrcadlo i soutěž,
jejíž 13. ročník pořádala naše škola.
V letošním roce se kadeřníci zapojili do soutěže Mladý módní tvůrce, která je dlouhodobě organizována pod záštitou Ministerstva
školství a mládeže České republiky. Soutěže se tradičně účastní
i rakouští a slovenští kadeřníci.
10. listopadu vyjelo z bran areálu střední školy v ranních hodinách
auto se soutěžním družstvem a zamířilo směr Jihlava. Tady musíme připomenout, že škola získala nové auto Dacia logdy, jež bude
sloužit právě k přepravování žáků na soutěže nebo učitelům i mistrům k dojíždění na vzdělávací akce, školení či projekty. V Jihlavě
se žákyně zapojily do soutěžní kategorie Kadeřnická tvorba, jež
byla rozdělena do dvou tematických částí. „Ledová královna“ – tj.
vytvoření dámského fantazijního účesu z dlouhých vlasů – to bylo
jedno zadání. Romana Vlašánková, žákyně 2. ročníku, se svou
modelkou Martinou Coufalovou obsadila 6. místo mezi 18 soutěžícími. Gratulujeme!
A to nebylo vše. Fenomenálního úspěchu dosáhla Aneta Davidová, žákyně 3. ročníku. V kategorii Střih s úpravou podle známých osobností přetvořila Michaelu Gellnerovou v modelku Viktorii
Beckham a získala zlato. Je to opět důkaz, že trpělivá a soustavná
práce pedagogů přináší úspěchy a že vítkovské kadeřnice byly,
jsou a budou jedny z nejlepších v republice.
Vedení školy děkuje všem zúčastněným dívkám za vzornou reprezentaci i mistru odborného výcviku p. Karlu Královi, který naše
krásné dívky (včetně mistrové p. Jany Kozákové) bezpečně přivezl
z Jihlavy domů.

Na základě předchozích jednání byla Ing. Mgr. Lenka Návratová
a pan Miroslav Snášel pozváni dne 18. prosince do sídla ředitelství
ﬁrmy v Nošovicích na slavnostní ceremoniál, kde z rukou prezidenta ﬁrmy Kim Jun-Ha převzalii symbolický klíč k výukovému vozidlu.
Stalo se tak v rámci projektu Darování automobilů školám.
Zařazení naší školy do projektu je velikým úspěchem a je výsledkem ověřování práce našich žáků v autoservisech Hyundai.

NABÍDKA PRONÁJMU PROSTORŮ
SKLADŮ A KANCELÁŘÍ
JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ BUDOVY V AREÁLU
STŘEDNÍ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ - PODHRADÍ.

Slavnostní předávání klíčů k výukovému
vozidlu Hyundai
Firma Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. se sídlem
v Nošovicím patří mezi významné sociální partnery Střední školy
ve Vítkově-Podhradí, na které se vyučuje učební obor mechanik
opravář motorových vozil a karosář.

Cena nájmu dohodou.
Informace: tel.: 724 306 629, 602 383 220,
e-mail: ekonom@ssvitkov-podhradi.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
MEZD, DPH A JEJICH KONTROLU,
okamžité účetní a daňové poradenství - osobně, prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty,
důslednou daňovou optimalizaci,
daňová přiznání a jejich odklady, zastupování na ﬁnančních a jiných úřadech při jednáních a kontrolách, možnost
práce z Vaší kanceláře prostřednictvím internetu přímo na našem software pod naším dohledem (fakturace, pokladna
apod.- s tím, že eventuální zaúčtování bychom po dohodě provedli sami), okamžitý přístup k Vašim účetním záznamům
prostřednictvím internetu

nabízí daňový poradce s 10letou zkušeností práce na oddělení kontroly ﬁnančního úřadu.
Ing. Marcela Mazurková
mob. 736 402 989, 737 167 797
e-mail: marcela.mazurkova@seznam.cz
Dovoz a odvoz dokladů je samozřejmostí.

STRANA 9

Šk ol s t v í

LEDEN 2013

Ze ZŠ v Opavské ulici

Soutěž Mladý Demosthenes
12. prosince 2012 se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže Mladý Demosthenes. Tato soutěž je zaměřena na umění projevu
a komunikačních dovednosti žáků základních a středních škol.
Soutěže se zúčastnili žáci 8. – 9. třídy. Před početným publikem přednesli své dvouminutové proslovy, ve kterých se zabývali tématy dle
vlastního výběru – například Síla slova, Dospívání, Počítačové závislosti, Moje maminka, Šaty dělají člověka, Vánoce nebo Proč jsem
se vrátil do Vítkova. Porota ocenila všechny účastníky pamětními listy a rozhodla o vítězi – vyhrála Kristýna Uhrová, která postupuje do
regionálního kola soutěže.

DŮCHODOVÁ REFORMA

Víte, co pro vás připravil
stát od 1. ledna 2013?

ČEKÁ VÁS ROZHODNUTÍ NA CELÝ ŽIVOT! MYSLÍTE Sl, ŽE MÁTE VEŠKERÉ INFORMACE PRO TOTO ROZHODNUTÍ?
CHCETE VĚDĚT VÍCE?

PŘIJĎTE NA SETKÁNÍ K DŮCHODOVÉ REFORMĚ!
Kde? Kancelář Kapitolu, Vítkov, Komenského 169 (naproti obchodnímu domu)
Kdy? Každé pondělí v 17.00 hodin (nutno objednat, omezený počet míst)
Budou sděleny klady a zápory pro všechny občany (týká se i vašich dětí) vyškoleným specialistou k důchodové reformě a zodpovězeny
vaše dotazy.
Na Vaši účast se těší organizátor:
Luboš Smolka - za společnost KAPITOL
Váňová Jana - 724 050 658, vanova.j@kapitol.cz
Štolfová Blanka, Mgr.- 732 688 869
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Gymnázium Vítkov
Naše volba prezidenta
11. prosince 2012 u nás v gymnáziu proběhly v rámci projektu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni „Studentské prezidentské volby“. Na rozdíl od předchozích „Studentských voleb
2012“, které měly simulovat volby do krajských zastupitelstev, vidím největší pozitivum v tom, že tentokrát snad studenti lépe věděli koho volit, neboť jednotliví kandidáti na post prezidenta jsou již
dostatečně medializováni.
Myslím si, že celkový výsledek voleb v naší zemi u žáků středních
škol není žádným překvapením, s téměř 41% odevzdaných hlasů
zvítězil Vladimír Franz, následovaný Janem Fischerem s 19,4%
hlasů. Zcela jistě na mladší voliče zapůsobil exotický zevnějšek vítěze, který vyvolává rozporuplné reakce a dráždí především starší
generace. Přímo tak vybízí k rebelii...

21. 12. 2012 je už za námi. Vědci nevěřícně kroutili hlavou, stoupenci katastroﬁckých scénářů ovšem dále spřádají své teorie
a prezentují je světu. A běžný člověk? Ten žije dál svůj každodenní
život a pomalu vstupuje do roku 2013.
Michal Škrobánek, septima

První místo v pěvecké soutěži Eurotopia
EUROTOPIA Opava o.p.s. je nestátní nezisková organizace působící od roku 1999 v regionech Opava a Vítkov, od roku 2008
také v Krnově. Činnost organizace je zaměřena na práci s dětmi
a rodinami. Z velkého množství aktivit, určených pro mládež našeho regionu, se stala oblíbenou každoroční pěvecká soutěž pořádaná pro děti základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázii z Opavy a okolí. Organizace vždy zajišťuje pro děti příjemné
prostředí, letos v Obecním domě v sále purkmistrů, pohoštění,
technické zázemí a odbornou porotu z divadla či ze ZUŠ Opava.
Pro soutěžící je vždy připraven bohatý kulturní program, ve kterém
vystupují zejména taneční folklórní sobory. Jelikož organizace se
snaží o vytvoření tolerantní multikulturní společnosti v našem regionu, setkáváme se zde s kulturou různých národnostních menšin.
Adéla Tomanová, žákyně kvarty se této soutěže zúčastnila již po
druhé. Na letošní ročník si připravila intonačně náročnou jazzovou píseň Feeling Good. Soutěžila již ve věkově nejvyšší kategorii,
a ačkoliv posluchači mohli právě v její kategorii slyšet řadu téměř
profesionálních vystoupení, Adéla v této velmi silné konkurenci
získala nakonec 1. místo. Blahopřejeme a těšíme se na její další
umělecký růst.
Mgr. Helena Kozlová

Na naší škole se však výsledky voleb od těch celostátních lišily.
Snad díky tomu, že už jsme se z předchozích voleb nanečisto poučili, zanechali recese a zvažovali, kdo by doopravdy měl být naší
hlavou státu. Snad díky znalosti předvolebních průzkumů... A koho
zvolili studenti vítkovského gymnázia? Vítězem se u nás stal se
17% hlasů Jan Fischer, následovaný Vladimírem Franzem se 13%
hlasů a Milošem Zemanem s 11% hlasů. Za prezidenta bychom
tudíž zvolili leadera mnoha současných soﬁstikovaných předvolebních průzkumů.
Ať už výsledky skutečných voleb dopadnou jakkoliv, doufám, že
mladí lidé přijdou do volebních místností v lednu roku 2013 v hojném počtu. Je zapotřebí zvolit tu správnou hlavu státu.
Jakub Plaskura, 4. A

Konec světa ve Vítkově
21. 12. 2012. Je vám toto datum něčím povědomé? Mělo by, protože právě na tento den Mayiové vypočítali konec lidské civilizace
a planety samotné. Kdo s touto teorii přišel, a nakolik je ověřitelná,
nám na základě vědeckých poznatků a faktů objasnil v pátek 14.
prosince na přednášce „Ten letošní a jiné konce světa“ absolvent
našeho gymnázia, dnes již zkušený astrofyzik, Mgr. Marek Skarka.
Na příkladech z historie nám ukázal, že loňský rok není ani prvním ani posledním datem, kdy se měla Země pohltit do tmy, zániku či do náruče mimozemské rasy. Některá odprezentovaná data
byla velice zajímavá. Dokazovala, že stále existuje možnost, že
se naše planeta jednou srazí s jiným vesmírným tělesem, ale díky
moderním technologiím bychom o blížícím se nebezpečí věděli
dlouho dopředu a s velkou pravděpodobností bychom byli schopni
katastrofu odvrátit nebo přinejmenším výrazně snížit její důsledky.

Blahopřejeme!
4. prosince se náš „elitní“ desetičlenný tým zúčastnil okresního ﬁnále středních škol v basketbalu dívek. V silné konkurenci opavských gymnázií a dalších středních škol jsme po tuhých bojích
a nervy drásajících duelech obsadily druhé místo a odvezly si krásný pohár a dárkový koš plný pochoutek. Po cestě domů panovala
dobrá nálada a troufám si říct, že výsledek nás mile potěšil. Každá
hráčka ze sebe prostě vydala maximum. Některé z nás si už bohužel příští rok úspěch nezopakují, ty zbylé to snad dotáhnou až
na kraj!
Michaela Solařová, oktáva
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Informace ze ZŠ v Komenského ulici
Žákovský parlament
Naše škola je zapojena do celostátního projektu Žákovské parlamenty S. O. S. 3. prosince k
nám do školy přijeli zástupci z Centra pro demokratické učení z Prahy, kteří tento projekt
realizují. V dopoledních hodinách se zúčastnili
zasedání žákovského parlamentu horní a dolní
komory naší školy. V odpoledních hodinách proběhl seminář pro pedagogický sbor s tématem
„Jak na to, aby žákovský parlament pracoval
ještě efektivněji než doposud.“

Řím 28.10. - 2.11.
V rámci dvouletého mezinárodního projektu Comenius jsme na šest dní navštívili hlavní
město Itálie – Řím. Této partnerské schůzky se
zúčastnili 4 žáci, 4 učitelé z naší školy a zástupci
partnerských zemí z Británie, Finska a Francie.
Navštívili jsme základní i mateřskou školu našich italských partnerů ve čtvrti Cinecitta, kde
jsme byli také ubytováni. Jelikož je téma našeho projektu MUSIC UNITES STUDENTS IN
COMENIUS neboli M. U. S. I. C., byl pro nás
připraven několikahodinový koncert. V rámci něj
nám představili typické italské tance i písně. V odpoledních hodinách jsme si prohlédli historická místa jako Forum Romanum
a Coloseum, kde na nás dýchla historie národa. Své štěstí jsme
stvrdili u Fontány di Trevi vhozením drobných mincí. Prošli jsme
se po Španělských schodech a ochutnali typické italské menu
v restauraci Trastevere v centru města. Šifru Mistra Leonarda jsme
se pokusili vyluštit v Pantheonu, ale marně. Na několik hodin jsme

se stali obyvateli nejmenšího státu na světě. Vatikán nás přivítal
velkolepě, a to vystoupením samotného papeže, který ve 12 hodin sloužil krátkou mši v několika jazycích. Během našeho pobytu
jsme navštívili také českou ambasádu, malebná náměstí s typickými fontánami a v neposlední řadě také sídlo starosty města. Již
nyní se těšíme na závěrečné setkání projektu, které proběhne na
přelomu měsíců května a června u nás ve Vítkově.

Základní škola Vítkov, Komenského 754,
okres Opava, příspěvková organizace a Klub
rodičů

Základní škola Vítkov, Komenského 754, okres Opava, příspěvková
organizace zve rodiče a širokou veřejnost na

Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 8. ledna 2013 od 8,00 do 16,00 hodin.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
Kdy:
Kde:
Začátek:
Vstupné:

sobota 19.1. 2013
Kulturní dům Vítkov
14:00
děti 20 Kč, dospělí 30 Kč

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

Srdečně zvou pořadatelé

Můžete si prohlédnout odborné učebny, školní družinu a klub, jídelnu, multimediální učebny, třídy informatiky a podívat se do vyučovacích hodin jednotlivých předmětů.
V 15,00 hodin je pro předškoláčky a jejich rodiče připravena ukázka výuky
v 1. třídě a prohlídka školy s překvapením za pohádkovými dveřmi.
Těšíme se na Vás!
Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 se koná
v pátek 1. února 2013 od 13,00 do 18,00 hod.

ZÁPIS DĚTÍ
DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Zápis dětí do prvních tříd ZŠ v Komenského a Opavské ulici se uskuteční 1. února 2013 od 13.00 do
18.00 hodin.
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KALENDÁŘ AKCÍ
8. 1.
16.00 hod.

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

17. 1.
15.00 hod.

ZÁVODY V JÍZDĚ AUTÍČEK NA
AUTODRÁZE
Zveme opět všechny kluky, tatínky a
dědečky na závody v jízdě autíček.
Využijte příležitost zajezdit si na autodráze,
která je svou velikostí ojedinělá v našem kraji.
Na vítěze čeká sladká odměna.
SVČ Vítkov

22. 1.
16.00 hod.

VÝROBA KERAMICKÝCH CHALOUPEK NA
SVÍČKU
Akce je určena pro všechny zájemce, kteří se
chtějí seznámit s keramickou hlínou a vyrobit
si něco hezkého.
Cena akce: 40 Kč (hlína, výpal výrobků)
SVČ Vítkov

23. 1.
14.00 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO ŠKOLNÍ
KLUBY ZÁKLADNÍCH ŠKOL
SVČ Vítkov

26. 1.
19.00 hod.

1. TRADIČNÍ BIG BEATOVÝ PLES
Hudba: „Mini Beat“
Vstupné: 160 Kč. Občerstvení pro každého
hosta ZDARMA u stolu!!! Společenský oděv
není podmínkou, kostýmy 60. a 70. let budou
oceněny. Organizátor: Občanské sdružení
Zálužné
Sál restaurace Bílá Holubice

27. 1.
14.00 hod.

Název:
Vydavatel:

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

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
Pohádkový dětský karneval
Odpoledne plné her, soutěží a tance.
Facepainting - malování na obličej.
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti bez masky 30 Kč,
děti v masce 20 Kč
Kulturní dům Vítkov

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
1 / 2013
3. ledna 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Graﬁco s.r.o., Opava
6 Kč

13. 2.
17.00 hod.

20 X 365 - VÝSTAVA
Připomenutí dvacetileté spolupráce
partnerských měst Vítkov a Kalety (Polsko).
- Jak to všechno začalo - historie spolupráce
- Galerie vzpomínek - představení úspěšných
společných projektů

15. 2.
20.00 hod.

PLES MĚSTA VÍTKOVA
Společenský večer ke dvaceti letům
spolupráce partnerských měst Vítkov a Kalety
Hudba: hudební skupina TNT
V programu vystoupí hudební skupina
z partnerského města Kalety a taneční soubor
Rock Time.
Kulturní dům Vítkov

22. 2.

SLAVNOSTNÍ UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
Program:
16.00 hod. - Pietní vzpomínka u hrobu Jana
Zajíce
17.00 hod. - Udílení Cen Jana Zajíce
Koncert - účinkuje Cimbálová muzika
Strážničan

1. 3.
20.00 hod.

PLES GYMNÁZIA VÍTKOV
Kulturní dům Vítkov

15.3.
20.00 hod.

PLES SPORTOVCŮ
Kulturní dům Vítkov

V lednu bude probíhat ZÁBAVNÉ BRUSLENÍ na zaledněné ploše u obchůdku v Klokočově, kterou chystá TJ Sokol Klokočov.
Zabruslit si mohou nejen děti, ale i dospělí. Termíny zábavného
bruslení budou upřesněny v místním rozhlase a na našich webových stránkách www.svc-vitkov.cz.
Na webových stránkách SVČ Vítkov (www.svc-vitkov.cz) sledujte
činnost Klubu KaMeRa, pokud chcete prezentovat své aktivity
za pomoci reportáže, tiskové zprávy či fotograﬁí, ozvěte se na
svc.vitkov@seznam.cz, v rámci časových možností klubu vás rádi
navštívíme a vaši činnost odprezentujeme na našich webových
stránkách.

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Rada města Vítkova v měsíci prosinci 2009 schválila nový ceník
pro Vítkovský zpravodaj (k dispozici na www.vitkov.info).
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
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH
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