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MALÁ
PŘEDVÁNOČNÍ
REKAPITULACE
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, držíte v rukou poslední číslo
letošního zpravodaje, pokud si ho ovšem nečtete na internetu.
Nejenom to je neklamným znamením, že konec roku je za dveřmi a my se pomalu ohlížíme za tím uplynulým... V jedenácti
předchozích číslech jsme vás informovali o všem, co jsme projednávali a řešili v radě města nebo v zastupitelstvu. Hlavně, jak
jsme v daných věcech rozhodli. Přijatých usnesení byly stovky,
ale podle jejich počtu nás určitě hodnotit nebudete, navíc řešení některých problémů leží mimo naše rozhodovací pravomoci.
Jistě by mohlo být mnohem zajímavější a hlavně pro nás hodnotnější, kdybychom slyšeli názor vás, občanů našeho města, na to,
co se nám podařilo a kde bychom měli ještě více přidat. Každému,
kdo jen trochu ví, jak veliký je rozdíl mezi našimi možnostmi a našimi potřebami, je jasné, že se opravdu nedá zvládnout vše důležité
a potřebné.
Jen zmíním oblasti, do kterých jsme letos významně investovali. Ve
srovnání s loňským rokem jsme mnohem více investovali do komunikací. Položili jsme nové asfaltové povrchy v Husově, Zahradní a
Křivé ulici a na příjezdu ke garážím v Komenského ulici. Jistě jste
zaregistrovali nové parkoviště u bytových domů v Opavské ulici naproti zastavárně, kde došlo i k úpravám prostranství mezi domy. Pokračujeme rovněž ve výměně oken v bytových domech v majetku
města. Více jsme se také věnovali zeleni ve městě, změn doznalo
zvláště náměstí.
Ani školství a sport nezůstávají stranou. Kromě podpory jejich tradičních aktivit jsme v budovách školy a střediska volného času instalovali nové bezpečnostní prvky, budeme financovat výstavbu nového fotbalového hřiště a začne rekonstrukce koupaliště.
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Město stále obohacuje a rozšiřuje nabídku kulturních akcí. Opět
úspěšně proběhl Den města, finančně jsme podpořili Vítkovský komín, zavítaly k nám ochotnické soubory z okolí a naši mladí ochotníci nám taky pravidelně představují zajímavé tvůrčí projekty. Hodláme pokračovat v opravách kulturního domu, kde se momentálně
už rozjíždí bohatá plesová sezona, a snad se nám podaří postupně
dořešit i budovu kina.
Pravidelně se věnujeme sociální problematice ve všech jejích aspektech. I nás se dotýká stárnutí populace a zlepšování podmínek
života seniorů je jedním z našich zásadních úkolů. Stejně důležitá
je pro nás ovšem podpora mladých lidí, zvláště těch, kteří zakládají
rodiny a chystají se stavět. Dlouhodobě se snažíme zajišťovat stavební pozemky a zkvalitňovat bytový fond.
I letos jsme především finančně podpořili naše spolky a občanská
sdružení, bez kterých si nelze představit plnohodnotný život v naše
městě. Stejně významnou roli začaly hrát naše osadní výbory. Není
nám lhostejné, jak se žije na venkově. Rok 2017 má být Rokem
venkova a právem očekáváme, že i náš stát začne venkov seriózně
podporovat. Všichni si uvědomujeme, jak vážným problémem je vylidňování venkova, které se bohužel významně dotýká i Moravskoslezského kraje.
Naše město je součástí projektu Zdravé město a právě např. v jeho
rámci bychom uvítali větší spoluúčast občanů při řešení jeho problémů, byť při společném veřejném projednávání a stanovování desítky
největších problémů pro nás byla aktivita přítomných skvělým povzbuzením do další práce.
Dovolil bych si vás nyní požádat, vážení čtenáři, abyste na chvíli
přestali číst a zapřemýšleli nad tím, zda se vám vybaví něco nového, co přispělo ke zlepšení života v našem městě. Pokud ano, je to
pro nás pozitivní. Pokud ne, i to pro nás bude užitečná informace.
Jestli převažovaly spíše negativní postřehy, budeme rádi, když nám
je sdělíte buď osobně, nebo prostřednictvím webových stránek města, na kterých najdete všechny potřebné kontakty.
Pavel Smolka
starosta města

Aktuálně z radnice
Tento příspěvek je z jednání rady města, která zasedala 8. listopadu, a zastupitelstva ze dne 9. listopadu.
V listopadu byly schváleny celkem tři
obecně závazné vyhlášky. První z nich
se týká zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství. Oproti původní vyhlášce se rozšířil zákaz
konzumace alkoholu nejen na náměstí
ve Vítkově, ale i na přilehlé chodníky a
další místa. Další OZV se týká místních
poplatků za užívání veřejného prostranství a poslední je o místním poplatku za
komunální odpad. V roce 2016 tento poplatek činí 540 Kč na osobu. Zastupitelé
schválili jeho zachování, přestože ztráta
představuje cca 230 tisíc korun.
Zastupitelstvo rozhodlo o přijetí účelové
investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na nákup automobilu pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Vítkova. Za další spoluúčasti města a HZS
bude dobrovolným hasičům zakoupen
devítimístný dodávkový automobil.
Rozhodnutím zastupitelů došlo k přejmenování části ulice Těchanovické od křižovatky s ulicí Wolkerovu
(podél kavárny Na staré lékárně) směrem k náměstí na ulici Pivovarskou, dále pak části ulice Wolkerovy od křižovatky s ulicí Těchanovickou (kolem prodejny barev a laků) směrem k ulici Opavské na
ulici Těchanovickou.
V souvislosti s blížícím se Dnem města, který se bude konat
3.6.2017, rada schválila smlouvy se skupinami, které budou účinkovat – Slza, Žalman a spol., Gizdi a Poetika.
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje v rámci Operačního programu životního prostředí pravidelně výzvy, které podporují posílení
přirozené funkce krajiny. V rámci tohoto cíle lze podat žádost o dotaci na revitalizaci rybníka v Prostředním Dvoře. Dotace je ve výši 80%
z uznatelných nákladů. Zastupitelé po širší diskusi neschválili žádost
na podání této dotace, respektive k této věci nepřijali usnesení.
Město Vítkov má záměr vybudovat v parčíku za kulturním domem
„Geopark“. V rámci projektu by došlo k úpravě parku – chodníčků,

Daň z nemovitých
věcí
19. 1. 2017 od 8 do 15 hodin budou přítomni
v místnosti RM pracovníci územního pracoviště Finančního úřadu Opava a budou poskytovat informace k přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 (dříve daň z nemovitostí
a pozemků).
Kdo musí podávat daňové přiznání
Obecně daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musí podávat
poplatníci, kteří v minulém roce nabyli (např. koupí, darem) do
vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou
jednotku. A naopak poplatníci, kteří nemovitost prodali, darovali či
pozbyli jiným způsobem, o tom musí informovat finanční úřad.
Povinnost podat daňové přiznání se na vás vztahuje i v případě, že
jste v minulém roce provedli nástavbu či přístavbu nebo jste třeba
nemovitost částečně zlikvidovali. Podstatné je, že došlo ke změně
druhu nebo i výměry pozemku či stavby, např. jste přistavěli podlaží

veřejného osvětlení, k instalaci altánu, vodního prvku a zejména expozice hornin, které jsou typické pro oblast Jeseníků. Geopark by
měl i naučnou funkci a sloužil by dětem, turistům a občanům města.
Zastupitelé souhlasili s podáním žádosti o dotaci u Euroregionu Silesia, která by činila 85 % z částky 1 mil. Kč.
Moravskoslezský kraj vyhlásil program Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017. Město Vítkov by chtělo
podat žádost o dotaci na financování již tradiční akce - předávání cen Jana Zajíce. Ceny se předávají od roku 1993 každoročně,
a to mladým lidem – žákům a studentům, kteří něco dokázali či něco
výjimečného vykonali. Zastupitelé s tímto souhlasili.
Více informaci, zejména pak celé znění schválených obecně závazných vyhlášek, je k dispozici na stránkách města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

apod. Zkrátka došlo-li ke změnám, které ovlivní vyměření daně
z nemovitých věcí (nemáme však na mysli změnu koeficientů, kvůli
které daňové přiznání podávat nemusíte).
Daňové přiznání musí podat též majitelé nemovitých věcí
v katastrech, kde v loňském roce proběhla tzv. digitalizace.
U některých pozemků došlo totiž kvůli digitalizaci katastrálních
map ke změně výměry. Ačkoli se často může jednat o změnu
zanedbatelnou, vzniká vám povinnost podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí.
Změna výměry se dotkla zhruba 10 % pozemků na celém území
České republiky. Nové přiznání k dani z nemovitosti musejí podat
například majitelé parcel u jakékoliv stavby, třeba i rodinného
domu, majitelé dosud nezastavěných stavebních pozemků,
majitelé pozemků v zahrádkářských koloniích, majitelé chovných
rybníků i majitelé hospodářského lesa nebo zemědělské půdy.
Úřady preventivně majitele pozemku o nové povinnosti informovat
nebudou.
Dochází také ke změně v osobě poplatníka v případě pronájmu
zemědělských pozemků, tedy tzv. pachtu - doposud byl poplatníkem
daně nájemce neboli pachtýř. Nástupem digitalizované evidence
tato praxe končí a poplatníkem daně se stává vlastník pozemku.
I v tomto případě je potřeba nové přiznání k dani z nemovitosti podat.
Informaci o tom, zda došlo ke změně výměry pozemku, se dozvíte
na katastrálním úřadě nebo na úřední desce obce, kde k novému
mapování došlo.

Městská policie v říjnu 2016
Z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného znečištěním veřejného prostranství, byl obviněn 63letý muž z Opavy. 5. října
krátce po půl čtvrté odpoledne byli strážníci
upozorněni na muže, který močí na jednu
z budov v dolní části náměstí Jana Zajíce.
Muž následoval strážníky na služebnu MP,
kde u něj byla provedena dechová zkouška
na přítomnost alkoholu v dechu, která vykázala hodnotu 1,670 promile. Své jednání
muž nedokázal vysvětlit a přišlo mu zcela
normální, že svou potřebu vykonal na místě veřejně přístupném. Přestupkem se nyní
bude zabývat správní orgán, kam strážníci
věc postoupili. V případě uznání viny hrozí
muži pokuta až do výše 20.000 Kč.
Krátce po jedenácté hodině dopolední
7. října byla hlídka Městské policie Vítkov
vyslána do jedné z provozoven v Opavské
ulici, kde došlo k zachycení muže při krádeži, který se navíc choval agresivně. Na místo
ihned vyjeli strážníci, kteří v muži zjistili 25letého občana Vítkova. Muž v prodejně odcizil
a pokusil se bez placení pronést přes pokladní zónu balení jednorázových holicích
strojků v ceně 159 Kč. Škoda na majetku
nevznikla, jelikož zboží bylo vráceno neporušené zpět do prodeje. Muž se dopustil
přestupku proti majetku, za který mu hrozí
pokuta až do výše 20.000 Kč.
Ze stejného skutku byl obviněn 22letý muž
z Oder, který 12. října kolem půl páté odpoledne v jedné z prodejen v Budišovské ulici
odcizil láhev destilátu v ceně 259 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se v obou případech
jedná o muže s trestní minulostí, kteří mohli
být již v posledních třech letech odsouzeni
pro přečin krádeže, byly zjištěné skutečnosti

předány Policii ČR, obvodnímu oddělení Vítkov.
Blokové pokuty ve výši 200 Kč uložili
strážníci dvěma žákům ve věku 17-18 let
z Oder a Vítkova, které 19. října v dopoledních hodinách přistihli při kouření v areálu
školy v Opavské ulici, což je zákonem zakázáno.
K vystřízlivění na PZS v Opavě převezli
strážníci 19. října po deváté hodině večerní 62letou ženu z Vítkova. MP Vítkov se na
základě telefonického oznámení dostavila
k jednomu z domů v Luční ulici, kde se žena,
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, pokoušela dostat do domu, kde
nebydlí. U ženy bylo provedeno kontrolní
měření na množství alkoholu v dechu, které
se ukázalo jako pozitivní s hodnotou 2,450
promile. Žena nebyla schopna souvislé verbální komunikace ani samostatné chůze,
a proto strážníci rozhodli o jejím umístění
na PZS v Opavě. Žena byla obviněna z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného vzbuzením veřejného pohoršení, za což
jí u správního orgánu hrozí pokuta až do
výše 10.000 Kč.
29. října kolem jedenácté hodiny v noci si
hlídka MP Vítkov při projíždění kolem autobusového nádraží všimla hloučku osob
před jednou z provozoven. Na místě bylo
zjištěno, že do provozovny se opakovaně
pokouší dostat muž, zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, který zde
vyvolává konflikty a chová se nepřístojně a
ostatní zde stojící osoby se mu v tomto snaží zabránit. V muži byl zjištěn 32letý občan
Vítkova, kterého strážníci z místa vykázali
a rovněž mu zakázali vstup do provozov-

ny. Vzhledem ke skutečnosti, že muž se
po odjezdu MP Vítkov do provozovny vrátil,
přivolaní strážníci museli použít donucovací
prostředky a muže naložili do služebního vozidla. Vzhledem ke skutečnosti, že hrozilo,
že by ve svém jednání pokračoval, navíc mu
bylo naměřeno více než 2 promile alkoholu
v dechu, byl dodán k vystřízlivění na PZS
v Opavě. Strážníci muže obvinili z přestupku
proti veřejnému pořádku, spáchaného neuposlechnutím výzvy úřední osoby. U správního orgánu, kam bude věc postoupena,
muži v případě uznání viny, hrozí pokuta až
do výše 10.000 Kč.

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

14. prosince 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

Vážení spoluobčané,
1. - 15. ledna 2017 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí
Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek
ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti
a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory
a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2017
65% připadá na činnost Charity Odry
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete
získat na těchto kontaktech:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel.: 556 731 947,
e-mail: info@odry.charita.cz
web: www.odry.charita.cz

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

„Dobrý a radostný člověk občerstvuje lidská srdce už jen
svou přítomností“. (Malá poselství Vojtěcha Kodeta)

Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR

ZABEZPEČME
VODOMĚRY
PŘED
ZAMRZNUTÍM!

VÝMĚNU POŠKOZENÉHO
VODOMĚRU PLATÍ ZÁKAZNÍCI,
KTEŘÍ ZA NĚJ NESOU
ODPOVĚDNOST

Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování
zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před
mrazem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí negativní dopad také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde
je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření
tak, aby nedocházelo k zbytečnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Je možné
použít například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv
však skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti
SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu
například vnější tepelnou izolací. Je potřeba zkontrolovat, zda
nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo
snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr
zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho
demontáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož společnost SmVaK Ostrava v daném případě vyžaduje náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného vodoměru. Zákazníci totiž plně
odpovídají za jeho zabezpečení. Celková částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Přesáhne však částku 2 000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka,
kde se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou místa
venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (např.
přechody vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací,
apod.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO
A STOČNÉHO OD 1. 1. 2017
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti
SMVaK byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2017 takto:
Cena v Kč/m3:
Voda pitná (vodné) 36,01 Kč/m3 (bez DPH) - 41,41 Kč (vč.15%
DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m3 (bez DPH) - 37,32Kč (vč.
15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ
S příchodem podzimního období začíná topná sezóna a s ní spojené denní používání spalinových cest (komínů). Fyzická osoba je
povinna dodržovat lhůty čištění a kontrol komínů. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (oprávněná osoba). Oprávněná osoba předá objednateli služby neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty, písemnou zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty.

Výkon připojeného
spotřebiče paliv

do 50 kW
včetně

Činnost

Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné
Kapalné
Celoroční provoz

Sezóní provoz

Celoroční provoz

Sezóní provoz

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Seznam prověřených kominíků i revizních techniků spalinových cest
lze případně nalézt na webu Společenstva kominíků ČR http://www.
skcr.cz/.
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé
stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění
a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru,

1 x za rok

Plynné
1 x za
rok
1 x za
rok

f) nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně
revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání. Revizní technik spalinových cest předá
objednateli neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty.
Doporučujeme majitelům nemovitosti nechat si při kontrole i při revizi spalinové cesty předložit oprávnění k příslušné činnosti.
Marek Javorský
odbor výstavby, ÚP a ŽP

VZDĚLÁVÁNÍ NA VÍTKOVSKU
NA CESTĚ K LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
Zástupci mateřských a základních škol, středisek
volného času, zástupci rodičů, kraje, ředitelé
a starostové obcí schválili ve Vítkově 21. září
2016 Strategický rámec pro rozvoj předškolního,
základního, zájmového a neformálního vzdělávání
na Vítkovsku.
Na dokumentu (Strategický rámec MAP do roku 2023 pro území Vítkovska) pracovaly od dubna 2016 celkem čtyři pracovní skupiny,
které formou komunitního projednávání řešily témata předškolního, základního a společného vzdělávání a také problematiku kariérového
poradenství v ZŠ a jeho provazbu na střední školy a zaměstnavatele. Pracovní skupiny se soustředily nejen na zachycení současného
stavu, ale také na návrh řešení a inovací ve vzdělávání.
Aktivity řídila Místní akční skupina Opavsko z.s., která prostřednictvím metody Místní agendy 21 (neboli budování místního partnerství)
zajišťovala otevřenost a účelnost činnosti pracovních skupin, provedla osobní šetření plánovaných investic, projektů zjednodušeného
vykazování a také projektů spolupráce ve všech školských zařízeních na Vítkovsku a vypracovala konečné znění Strategického rámce.
V tuto chvíli se pro všechny příznivce vzdělávání chystají zajímavá školení, exkurze a veletrh polytechniky a bude se usilovně pracovat na
projektech, které budou naplňovat schválený Strategický rámec MAP.
Gabriela Geherová, MAS Opavsko

městská knihovna vítkov
DEN POEZIE

V podvečer 15. listopadu se sál městské knihovny opět po roce
proměnil v místo vzdávající hold poezii ve všech jejích podobách.
Knihovna se přidala k celostátní akci Den poezie, která je cílena
na den narození jednoho z našich největších básníků Karla Hynka
Máchy.
I v letošním roce jsme měli možnost užít si vystoupení napříč
generacemi: od vystoupení dětí z mateřské školy přes žáky
a studenty zdejší ZŠaG – až po dospělé recitátory.
Příjemným a vítaným doprovodem pak byla hudební čísla žáků
místní ZUŠ, ať už to bylo houslové trio, akordeonové vystoupení či
duo fléten.
V příjemné atmosféře nám tak uplynula hodinka plná veršů, které
nádherně pohladily duši…
Za krásné chvíle velmi děkujeme všem recitátorům, hudebníkům
a nemalý dík patří také pedagogům, kteří s přípravou dětí pomáhali.

ZVEME DO KNIHOVNY

V průběhu celého uplynulého roku se naši čtenáři mohli těšit
pohledem na originální rukodělné výrobky, které byly vystavovány
v prostorách knihovny.
Tak dovedné ruce a vytříbený vkus mají některé naše spoluobčanky,
které třeba denně potkáváte! Rádi bychom poděkovali Renátě
Benschové, Dáše Duškové, Ivaně Glossové, Kamile Hetmánkové,
Martě Hráčkové, Marii Jančálkové, Ivetě Johnové, Stanislavě

Mertové, Ivaně Oršové, Johaně Šosté, Šárce Šustkové a Ivaně
Vajdové za jejich ochotu podělit se s námi o krásu jejich výrobků.
Vystavovali jsme nejrůznější předměty, mezi nimiž převládaly
půvabné šité hračky či praktické věci do domácnosti, paličkovaná
krajka, výrobky z papíru nebo nápadité háčkované čepice a doplňky.
Kromě těchto autorských výstav jsme volili i dvě tematické – jarní
velikonoční, a nyní v závěru roku pak vánoční, na kterých se
podílelo hned několik vystavujících najednou. Zastavte se v čase
předvánočním a přijďte se inspirovat či jen tak obdivovat, co tyto
nenápadné ženy dovedou.
Naše knihovna bude i nadále nabízet kromě svého základního
poslání taky pestrou paletu kulturních aktivit – atraktivní přednášky,
autorská čtení, výstavy, zajímavé dětské programy a mnohé další
akce, na kterých vás rádi uvítáme.

Půjčovní doba městské
knihovny v době vánočních
svátků (27. – 30. 12. 2016):
27. prosince (úterý)
28. prosince (středa)
29. prosince (čtvrtek)
30. prosince (pátek)

12.00 – 16.00 hod.
zavřeno
9:30 – 11:30 12:00 – 18:00
zavřeno

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje celostátní soutěž

Jste tvořiví? Vadí vám plýtvání? Chcete zlepšit životní prostředí? Požadujete recyklované materiály ve veřejných zakázkách?
Používáte recyklované materiály pro výrobu?

Přihlaste se do některé z kategorií této soutěže:

Kritéria soutěže, informace o cenách a přihlášky na: www.mpo.cz

Soutěžní projekty a práce zasílejte do 15. ledna 2017 na email: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz
Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a přípravy společnosti na přechod k oběhovému hospodářství.
KATEGORIE SOUTĚŽE:
1 - NEJLEPŠÍ VÝROBEK Z DRUHOTNÉ SUROVINY
určeno pro podnikatelskou sféru
Výrobek, při jehož výrobě byla část původních přírodních surovin
nahrazena druhotnými surovinami/recykláty a je na trhu uplatnitelný.
2 - NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ DRUHOTNÉ SUROVINY VE
STAVEBNICTVÍ
určeno pro podnikatelskou sféru
Stavba, rekonstrukce, demolice, při které byly využity druhotné
suroviny/recykláty nebo byly vyprodukovány a dále využity.
3 - NEJLEPŠÍ PROJEKT S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH
SUROVIN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
určeno pro obce, města, kraje a další instituce veřejné
správy
Veřejná zakázka zrealizovaná, v rámci které byly použity druhotné
suroviny/recykláty.
4A - NEJLEPŠÍ STUDENTSKÝ PROJEKT
určeno pro studenty vysokých škol
Projekt, kterým se řeší inovativní technologie, výrobní postup s
cílem zhodnocení produktů s ukončenou životností a jejich využití
pro určitou výrobu.

4B - NEJLEPŠÍ DĚTSKÝ PROJEKT NEBO VÝTVARNÉ
DÍLO
určeno pro kolektivy ZŠ, SOU, SŠ a dále ZUŠ, DDM,
Skaut, EKO centra apod.
Kreativní a originální využití použitých výrobků, materiálů nebo jejich
částí, které již neslouží původnímu účelu, pro který byly vyrobeny.
Soutěžní dílo zpracovat ve formě projektu na získání, zpracování
nebo využití druhotné suroviny, nebo dekorativního, užitného či
výtvarného díla, nebo krátkého videa dokumentujícího zpracování a
využití druhotné suroviny apod.
Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v březnu
2017
Případné dotazy zasílejte na email:
druhotnasurovina.soutez@mpo.cz nebo kontaktujte organizátory
soutěže na tel. 224 851 111.
Odborní
a
mediální
partneři
soutěže:
Unie
zaměstnavatelských svazů ČR, Svaz průmyslu druhotných surovin
ČR, Svaz měst a obcí ČR, Česká asociace oběhového hospodářství,
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., Sdružení místní samospráv ČR,
Recyklohraní, o.p.s., České ekologické manažerské centrum, z.s.,
Tretiruka.cz,Odpady, Moderní obec , Burzovní nadace
Sponzoři soutěže: SUEZ Využití zdrojů a.s., Sims Recycling
Solutions s.r.o., EKO-KOM, a.s., Burzovní nadace

POETICKÝ VEČER
V KAPLI SV. JOSEFA
Město, vítkovská farnost a dobrovolníci
se společně snaží zachránit kapli v Prostředním Dvoře.
Kaple sv. Josefa se nachází ve středu vítkovské místní části Prostřední Dvůr. Je vklíněná mezi stávající rodinné domy. Přestože
se jedná o drobnější jednolodní stavbu, její
sedlová střecha s věžičkou je zdaleka viditelná.
Nezastupitelné místo sv. Josefa, tesaře
z Nazaretu, z Bible všichni známe. Nejstarší zmínky o uctívání tohoto lidového
a velmi oblíbeného světce jsou obsaženy již
v kalendářích z 8. a 9. století. Od roku 1621
slaví svůj svátek 19. března. Roku 1645
byl prohlášen patronem Čech a roku 1870
byl prohlášen patronem církve. Sv. Josef
drží ochrannou ruku nad manželskou láskou, rodinou a dětmi, pomáhá v zoufalých
situacích. Vyznačuje se prostotou, tichostí
a skromností. Stejně jako kaple v Prostředním Dvoře, která je mu zasvěcena.
Objekt byl postaven již v roce 1888 v době
působení faráře Ferdinanda Maneka. Jeho
působení ve Vítkově nebylo příliš dlouhé
(1881 – 1890), ale přesto byl první, který se
chopil myšlenky vystavět ve Vítkově nový
kostel a roku 1882 dokonce založil spolek
pro jeho vybudování. Se stejnou silou se vě-

noval záměru výstavby kaple v Prostředním
Dvoře, kde do té doby nebyla žádná jiná církevní stavba.
Za veliké podpory farníků a města Vítkova,
které věnovalo na stavbu stavební kámen
a dříví, byla stavba ukončena před 1. srpnem roku 1888, ale vysvěcena byla až 13.
října 1888.
Z dochovaných kostelních účtů je zřejmé,
že osadníci z Prostředního Dvora založili
hned v roce vybudování kaple zvláštní fond
na její udržování. Stavba se pak dlouho těšila veliké péči místních občanů i pozornosti
církve. S postupem času však začala chátrat
a v současné době se již téměř nevyužívá.
S ohledem na útulnost jejího interiéru je velká škoda, že nemůže sloužit veřejnosti.
A právě tohoto, ne jednoduchého úkolu, se
chopili obyvatelé Prostředního Dvora. Kapli
vyčistili a velkou měrou se zasloužili o opravu střechy, kterou silně zatékalo a docházelo tak k devastaci stavby.
Pro církevní účely je kaple využívána dvakrát ročně – o svátku sv. Josefa a v době
adventu. Místní zde pořádají kulturní akce,
které jsou vítaným zpestřením života v obci.
K takovým patřil i „Poetický večer“ pořádaný společně s městem Vítkov. Svou tvorbu
v rámci večera představila opavská básnířka Petra Kostruhová. Narodila se v Opavě
a její umělecké začátky spadají do období
gymnaziálních studií. Vydala dvě básnické
sbírky – Doteky a Ozvěny ticha. Společně
s dalšími šesti opavskými autory publikovala

MEMORIÁL
JANA ZAJÍCE
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii, který
se slaví jako připomenutí dvou významných událostí
moderních českých dějin spojených se studenty, jsme si
ve Vítkově připomenuli při Memoriálu Jana Zajíce.
Memoriál zahájil starosta města Ing. Pavel Smolka u hrobu
Jana Zajíce na městském hřbitově ve Vítkově. Připomněl
významné události listopadu 1939, kdy vedení nacistického
Německa v reakci na nepokoje spojené s pohřbem Jana
Opletala, studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity, rozhodlo
o uzavření českých vysokých škol.
Druhou událostí byl 17. listopad před sedmadvaceti lety, kdy
vzpomínková akce k 50. výročí nacistických represí přerostla
v demonstraci proti komunistickému režimu v naší zemi.
Vždy to byli mladí lidé, především studenti, kteří se nebáli
postavit se proti porušování lidských práv a svobod. Se stejnou
odvahou se vítkovský rodák Jan Zajíc postavil na přelomu let
1968 a 1969 proti okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy.
Starosta města ve svém proslovu zdůraznil, že svobody
a demokracie je potřeba si vážit, chránit ji a svými každodenními
postoji usilovat o jejich pevné místo v naší společnosti.

v almanachu Útržky života. Program listopadového podvečera doplnila svým vystoupením flétnistka Klára Hoňková, absolventka
Církevní konzervatoře v Opavě a současná
studentka Vysoké školy muzických umění
v Bratislavě.
Poděkování patří Petře Kostruhové a Kláře
Hoňkové, které myšlenku na záchranu kaple podpořily a připravily posluchačům krásný zážitek, a paní Zdeňce Formánkové za
úvodní slovo.
Poděkování patří rovněž paní Pavlíně Dybowiczové a paní Haně Odstrčilové, které
nejen celou akci, ale také kapli na tento večer připravily a zajistily občerstvení pro účinkující.
„Všechny nás tu spojuje myšlenka, že se
jednoho dne sejdeme v naší krásně opravené kapli. Jsme rádi, že je tolik vůle dojít
k tomuto cíli - nejen ze strany nás občanů,
ale i města“, dodává předsedkyně osadního
výboru p. Hana Odstrčilová.
Milí občané Prostředního Dvora, přeji vaší
kapli, aby byla vždy místem pro církevní
i příjemná kulturní a společenská setkávání.
Má neopakovatelnou atmosféru a zaslouží
si vaši pozornost a péči.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury
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SOUTĚŽ O
NEJPĚKNĚJŠÍ KRMÍTKA
MÁ SVÉ VÍTĚZE

Zima pomalu klepe na dveře a mnozí z vás jsou na ni již dobře připraveni.
V rámci letošního ročníku jsme se přesvědčili, že úroda je sklizena a zužitkovaná
a ti nejpilnější z vás mysleli i na malé opeřence, kteří na zimu zůstávají u nás ve
Vítkově. Pro ně mají připravena nejen praktická, ale také krásná krmítka.
A porota vybrala ta nejzdařilejší, jejichž autory jsou v kategorii do 14 let Sára
Kozáková a Martin Huška, v kategorii od 15 do 18 let Stanislav Šustek a v kategorii
dospělých Dáša Dušková, Adolf Krause a Roman Kozinski. Všem oceněným
blahopřejeme.Pořadatelský tým po předání cen 26. listopadu soutěž definitivně
zazimoval. Až jaro v březnu zaťuká na dveře, bude mít pro vás připraveny další
soutěže, besedy a společná setkání.

POVÁLEČNÝ VÍTKOV VE VZPOMÍNKÁCH EVY KÖNIGOVÉ
Naše rodina se do Vítkova přestěhovala ze Strážnice mezi
Mikulášem a Vánocemi v roce 1945. Můj otec JUDr. František
Nosek byl jmenován předsedou okresního soudu. Nastěhovali jsme
se do domu určeného pro jeho funkci, kde žijeme dosud. Otec přišel
již někdy v létě, nechal provést nějaké úpravy a hlavně všechno
vymalovat, neboť malby byly velmi tmavé.
Okresní soud byl v budově na rohu náměstí a Opavské ulice, tam,
kde dnes sídlí správa bytového fondu. Dnešní podloubí tam nebylo,
nalevo od vchodu byla pozemková kniha a napravo prokuratura.
Na soudní budovu navazovala věznice, která byla ovšem později
zbourána.
Naši rodinu tvořili rodiče, já s bratrem a babička, která se starala
o domácnost, takže maminka mohla od roku 1946 nastoupit do
školství jako učitelka. Měla maturitu a učitelské zkoušky, za války
totiž jako vdaná učit nemohla. Já jsem nastoupila do první třídy
v Masarykově české škole v Komenského ulici. Dětí bylo tak po
jedné třídě, v podstatě jsme se všichni znali. Do vyšších ročníků tam
chodily i děti z okolních obcí. Ty z Klokočova a blízkých obcí chodily
samozřejmě pěšky. Bývalou německou školu na Opavské ulici zabral
okres, teprve později bylo křídlo se samostatným vchodem naproti
bývalé Hedvě vráceno škole pro 1.- 5. ročník, tam jsem začala
chodit od třetí třídy. Naše původní škola zůstala pro vyšší ročníky
a později, v roce 1953, tam vznikla jedenáctiletá střední škola, dnes
gymnázium, jejímiž prvními absolventy byli právě studenti našeho
ročníku.
Zpočátku učilo na naší škole pouze několik učitelů. Třídy byly
smíšené, bylo zde i několik dětí ze smíšených manželství, z rodin,
které nebyly odsunuty. Některé si musely změnit jména, např. jeden
náš spolužák se z Helmutha stal Josefem. Německé obyvatelstvo
postupně odešlo, ale jako děti jsme to moc nevnímaly.
Nově přistěhovaná střední třída obyvatel vytvořila určitou
společenskou pospolitost, protože kulturního vyžití mnoho nebylo.
Silvestr 1946 se společně slavil v sokolovně, což bylo společenské
centrum pro kulturu i sport. Bylo tam i jeviště, prostor před jevištěm
mohl být snížen a využíván pro orchestr, pod jevištěm byla velká
kamna na teplovzdušné vytápění. Hrávalo se tam i divadlo. Kulturním
účelům sloužilo i kino, které bylo opravdu pěkné a v dobrém stavu.
V prostoru před jevištěm se odehrávala i menší vystoupení – paní
učitelka Tesková založila velmi dobrý sbor, na jehož vystoupení
ráda vzpomínám. Na housle za klavírního doprovodu své manželky
hrával pan dr.Lešenar, paní Olga Rečková hrávala na klavír, paní
Jarmila Davidová krásně zpívala, satirické a drobné divadelní
výstupy předváděli pánové Beran a Koudelka.
Sál současného kulturního domu nebyl v uspokojivém stavu,
dokonce se tam skladovalo obilí a přední část sloužila jako národní
výbor. Teprve později bylo vše opraveno. Na zahradě byl kuželník
a altán, kde hrávala v létě hudba, v zimě byly v sále odpolední
čaje o páté, hojně navštěvované mládeží. Hrála tam živá hudba,
přicházeli i mladí, kteří budovali Kružberskou přehradu a stavby
na Podhradí. Značně oblíbené byly i plesy, na které se chodívalo
včas, pánové drželi místa svým partnerkám a tančit se začalo ihned,
jakmile začala hrát hudba. Ke kultuře patřilo i pravidelné hostování
opavského divadla. Hrála se u nás zejména činohra, divadlo bylo
vždy plné a viděli jsme spoustu později proslavených herců. Velmi
oblíbená byla činnost místních divadelníků a divadlo jsme hráli i my
mladí. Již tenkrát tu byl výborný mládežnický orchestr pod vedením
pana Šustka, na vyšším stupni jsme měli poměrně úspěšný pěvecký
soubor vedený panem učitelem Vykydalem, se kterým jsme často
vystupovali i v širším okolí.
Pro nás děti i mládež byl velmi přitažlivý vítkovský park, jenž byl
velice malebný a dobře udržovaný. Hned u vstupu z dnešní Husovy
ulice byla krásná skalka s vodní úpravou, za ní bylo dětské hřiště
obklopené kaštany. Kolem široké cesty od kostela byly dřevěné
boudy, které se při letních slavnostech daly využívat jako prodejní
stánky, byl tam betonový kruhový altán pro hudbu a další atrakce.
Jezírko bylo čisté a oplocené, před ním byla betonová pergola
a schůdky k vodě, na protější straně stál dřevěný pavilonek, kam
bylo možno se schovat před deštěm.
Z rybníka u nynějšího benzinového čerpadla vytékal potůček, který

Rok 1946 - Ve škole byla obecná škola i druhý stupeň, ředitelem
byl p. Bílek, jeho manželka učila na prvním stupni a bydleli v
bytě v 1. patře bočního křídla.
Na fotografii - p. učitel Kocián, pater Zaňka, p. uč. Bílková, p. uč.
Nosková a p. uč. Fučková.
protékal loukami a na naší zahradě byl přes malý splav zkanalizován
pod cestu až do míst, kde je dnes parčík s velkou smuteční vrbou.
Tento prostor ležel asi o dva až tři metry níže než dnes. Na jeho
začátku a konci byly šachty s hrazením, které se na zimu zvedlo, vše
zaplavila voda, takže vzniklo krásné kluziště. Stával tam dřevěný
domek, v přízemí bylo možno se přezout do bruslí, půjčovaly se
i vysoké kovové sáně, na kterých se dalo vozit, v podkroví bylo
občerstvení. Domek později vyhořel a do potůčku byla svedena
kanalizace z bývalého ČSAO, byl zatrubněn, takže voda nemohla
být již využívána.
Ve Vítkově nebylo tehdy koupaliště. Krásné koupaliště na Hadince
totiž zabrali později vojáci a léto jsme proto trávili u vody na Podhradí.
Chodili jsme tam pěšky, u jednoho z posledních domů byl hydrant
jako např. v parku, kdy stačilo zmáčknout a osvěžovali jsme se po
cestě tam i zpátky. Pokud byl v pořádku jez, bylo koupání vhodné i pro
menší děti – byl tam vydlážděný kousek náhonu, který Podhradím
procházel. Jez potom strhla povodeň, zůstala pouze část, na které
jsme se slunívali a ze které jsme skákali do vody. Přehrada ještě
nestála, takže voda byla teplá. Hospoda na Podhradí prosperovala
a my děti jsme chodívaly ke kuchyňskému oknu na chleba s hořčicí,
což byla velká pochoutka. Jezdívaly jsme i na kole a později občas
i autobusem. Kolo bylo naším hlavním dopravním prostředkem.
Jinak jsme se volně pohybovali po širokém okolí, doprava se

omezovala na koňskou, sem tam motorka a občas nějaké auto, cestovali jsme
hlavně vlakem, později autobusem. Pokud jsme my jako větší děti chodívaly na
lesní brigády sázet stromky nebo na zemědělské vybírat brambory, jezdily jsme na
vlečce za traktorem.
Při vzpomínání na dětství si jistě člověk řadu věcí přikrášluje, ale rozhodně bylo
tenkrát bezpečněji než dnes, rodiče nedoprovázeli své děti do školy, byli jsme
mnohem samostatnější. Každá doba má svoje, bez televize a počítače jsme žili
trochu jinak…

Rok 1948 - 1949. Obecná škola se přestěhovala
volného traktu školy v Opavské ulici - vstup od
hřiště.
Na fotografii - p. učitel Hrček, ředitel školy Kocián,
p. uč. Rotter. V přední řadě - p. uč. Bílková, p. uč.
Davidová, p. uč. Rečková a p. uč. Nosková.

KRÁTCE Z KULTURY
OMEZENÍ PARKOVÁNÍ
NA NÁMĚSTÍ

VÁNOČNÍ
JARMARK
11. prosince od 13.00 hodin
Adventní odpoledne plné pohádek a zábavy.
Na stáncích najdete dřevěné náčiní, vánoční dekorace,
med, medovinu, vánoční stromky a další vánoční zboží.
Pochutnat si můžete na domácí zabijačce.
Náměstí Jana Zajíce

Město Vítkov prosí řidiče automobilů, aby v neděli
11. prosince 2016 neparkovali na náměstí Jana
Zajíce ve Vítkově. Důvodem je pořádání Vánočního
jarmarku.
Dále prosíme řidiče, aby svá auta přeparkovali také
v sobotu 31. prosince 2016, neboť na náměstí bude
odpálen silvestrovský ohňostroj.
Děkujeme za pochopení.

UZÁVĚRKA
ZPRAVODAJE NA
LEDEN Z důvodu vánočních svátků je

uzávěrka Vítkovského zpravodaje na leden 2017
již 15. prosince 2016 v 9.00 hodin. Prosíme o
včasné dodání příspěvků na oddělení kutlury MěÚ
Vítkov.

VÍTĚZSTVÍ
V KRAJSKÉ
SOUTĚŽI ENVOFILM
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 jsme se
poprvé zúčastnili krajské soutěže
Envofilm 2016 aneb nebuďte
lhostejní k ochraně životního
prostředí. Přehlídka žákovských filmů se konala v Českém Těšíně
za účasti ředitelky školy Mgr. Blanky Váňové.
Reprezentovaly nás 3 týmy:
Kvarta: Dominik Nedzbala a Jan Leher
Septima: Jan Juroška, Karel Makovický a Marco Dušek
Septima/oktáva: Lucie Marethová, Dominik Satke a Dan Popek

STŘÍBRO Z HALOVÉ KOPANÉ OKRESU OPAVA!
Každoročně pořádá Asociace školských sportovních klubů Opava
turnaj v halové kopané. Halová kopaná se pravidly podobá futsalu.
Přihlášené školy okresu Opava byly rozlosovány do šesti skupin
(tzv. okrsků). Náš okrsek se konal v Opavě 11. listopadu a los byl
krutý. Ve čtyřčlenné skupině jsme narazili na tradiční finalisty – ZŠ
Kylešovice (škola se zaměřením na fotbal) a do finále postupoval
pouze vítěz. A právě s Kylešovicemi jsme bojovali v posledním
utkání skupiny o první místo a postup. Díky zodpovědnému bránění
a několika pohledným akcím jsme soupeře přehráli v poměru 5:4
a postoupili do okresního finále! Utkání bylo pro naše sportovce
velice fyzicky náročné, jelikož nemáme tolik vyrovnaných hráčů v
daném ročníku a nemohli jsme střídat tak často jako soupeř.
Finále se uskutečnilo v 15. listopadu opět v Opavě. Stejně jako
v okrskovém kole nám byla k dispozici nová sportovní hala v
areálu druholigového SFC Opava. Do finále se probojovalo šest
nejúspěšnějších týmu z okrskových kol. Ve stejném složení jsme
postupně přehráli (a jednou remizovali) tyto finalisty:
ZŠaG Vítkov - ZŠ Otická Opava 5:2; - ZŠ Slavkov 7:2; - ZŠ Kobeřice
4:2; - ZŠ Stěbořice 2:2

V loňském školním roce žáci natočili film s environmentální
problematikou. Hodnotila se jedinečnost, kreativita, technické
provedení , potenciál filmu a jeho přínos pro udržitelný rozvoj.

Ve finále jsme také narazili na druhou školu opavského okresu
s fotbalovým zaměřením – ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín. Objektivně
musíme uznat, že nás tento soupeř přehrál fotbalově i fyzicky, kdy
při takové porci utkání hodně ovlivňuje hru velký počet vyrovnaných
hráčů. Hlučínu jsme podlehli 2:5 a stal se celkovým vítězem.
Tyto výsledky nám zajistily úžasné druhé místo ve finále okresu
Opava!
Obrovské poděkování za reprezentaci školy směřuji celému našemu
týmu: Daniel Fabík, Ondřej a Patrik Moravcovi, Matěj Bek, Tomáš
Šustek, Adam Faldýn, Luděk Kozák, Lukáš Křenek, Marek Krejčí
a Patrik Kašpar.
Za kabinet TV
Ivo Hasala
DOPRAVNÍ VÝCHOVA V ODRÁCH
Od 10. října do 3. listopadu 2016 se postupně zúčastnily všechny
čtvrté a páté ročníky dopravní výchovy, která se již několikátý rok po
sobě konala na novém dopravním hřišti v Odrách.
Všechny týmy se ve svých filmech zaměřily na problematiku třídění
a recyklace odpadů. Odborná porota vybrala nejlepší filmy k postupu
do slavnostního finále. V široké konkurenci získal tým ve složení
Lucie Marethová, Dominik Satke a Dan Popek Ocenění za nejlepší
týmovou práci. Každý z členů týmu získal digitální fotoaparát
a drobné upomínkové předměty. Výhercům blahopřejeme.
Milena Mačáková

Výuka se dělí na dvě části. V první části (cca 2 hodiny) si žáci opakují
silniční pravidla a následně z nich píší test. Poté se přesunou na
dopravní hřiště, kde je nejprve čeká jízda zručnosti. Na kolech musí
zvládnout slalom, zatáčky, ale i jízdu pomocí jedné ruky, protože
druhou rukou musí ukázat změnu směru jízdy. Poté, co zkoušku
složí, se přesunou na velké hřiště, kde musí jezdit podle dopravních
značek a semaforů, dávat přednost chodcům na přechodech, ale
také dbát pokynů policisty, který řídí křižovatku. Pokud i tuto část

úspěšně zvládnou, dostanou žáci svůj vysněný „cyklistický průkaz“.
Jestliže některou ze zkoušek nezvládnou, pak je čeká opravný
termín v květnu následujícího roku.
Hana Halamíčková
TAK TO DĚLÁME U NÁS
Ve čtvrtek 24. 11. 2016 jsme přivítali v naší škole řadu významných
osobností, které mají zkušeností se začleňováním žáků s handicapy
do hlavního vzdělávacího proudu. Účastníci setkání se dozvěděli,
jak k inkluzi přistupují školy nebo organizace z blízkého okolí
i vzdálenějších míst. V programu vystoupila Mgr. Petra Večerková,
ředitelka EUROTOPIE, o.p.s., a podělila se se zkušenostmi
s přípravou dětí pro úspěšný vstup do školy nebo školky, ředitel
Základní školy Vrchní z Opavy, Mgr. Roman Podzemný, informoval
o činnosti školského poradenského centra, ředitel Základní školy
z Raduně, PaedDr. Leoš Tesárek, pohovořil na téma inkluzivní

škola, koordinátorka Centra inkluze, o.p.s. Mgr. Lucie Stanjurová,
se zabývala předškolními kluby pro děti ze sociálně vyloučených
lokalit, zástupkyně ředitele Základní školy z Karviné, Mgr. Ludmila
Večerková, hovořila na téma asistenti pedagoga, psycholožka
z SPC Srdce v Opavě, Mgr. Kateřina Dobešová, přítomné seznámila
s praxí školního psychologa v práci s třídními kolektivy, ředitelka
Základní školy a gymnázia ve Vítkově, Mgr. Blanka Váňová, se ve
svém příspěvku zabývala projektem Férová škola a zkušenostmi
se vzděláváním žáků s mentálním postižením v běžné škole. Úplný
závěr patřil mamince bývalého žáka naší školy, která hovořila o tom,
jaké benefity přináší začleňování dětí s handicapem do běžného
kolektivu. V průběhu dne našli účastníci semináře rovněž prostor
pro diskuzi a k výměně bohatých zkušeností.
Blanka Váňová
ředitelka školy

POCHOD
SVĚTLUŠEK
VE STŘEDISKU
VOLNÉHO ČASU
VÍTKOV
Tak jako v kouzelné pohádce by si mohl
připadat ten, kdo šel v sobotu 5. 11.
v 18.00 hod. kolem SVČ. Všude blikala
malá světýlka a celá naše zahrada byla
krásně ozářená. Malé děti se svými
lampiónky a za doprovodu rodičů se
vydaly na pochod světlušek. V parku
pro děti čekaly úkoly. Musely hledat
pohádkové bytosti a najít korálek od
čarodějnice. Na naši zahradě je ještě
čekalo překvapení a musely najít
sladkou odměnu. Na závěr si děti zahrály
a zadováděly na dětském hřišti. Akce se
všem líbila a děti odcházely spokojeně
domů.

DO SBĚRU? … V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
Našli jste na půdě staré knihy nebo učebnice a uvažujete,
kam s nimi? No, třeba do zpět knihovny, do antikvariátu,
do sběru nebo si z nich můžete vytvořit něco krásného
pro radost. Některé z účastnic kurzu se již inspirovaly
na nedávné výstavce v městské knihovně, pro ostatní
připravila paní Dáša Dušková několik ukázkových modelů.
Pod jejím trpělivým vedením se knihy určené do sběru
měnily ve vánoční a adventní svícny a bytové dekorace.
Fantazii se zde meze nekladou a papír je úžasný materiál
pro tvůrčí práci.
Za sebe mohu jen říct – bylo to super a moc děkuji paní
Duškové za skvělé tvůrčí nápady, o které se s námi ochotně
podělila a trpělivě nás celým kurzem provedla.
P.S. Budu se těšit na další kreativní kurzy. A vzkaz pro
všechny, kteří váhají, jestli do toho jít a jestli kurz zvládnou:
„Puchýř na ukazováčku, který se málem stal součástí mého
adventního svícnu, se už pomalu hojí. Takže není třeba se
obávat. Maximálně prožijete advent v těsné blízkosti svého
uměleckého dílka.“
Daniela Olbertová
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V tomto roce navštívily naše město dvakrát skupinky Němců, kteří
byli po II. světové válce odsunuti z naší země. Do třetice navštívila
Vítkov paní Hannelore Anderl - předsedkyně vlasteneckého spolku
Wigstadtl v Goppingenu. Paní Kubišová poskytla pro Vítkovský
zpravodaj volný překlad textu, který vyšel v říjnovém vydání
Troppauer Heimat-Chronik v kapitole Novinky z Vítkova /Wigstadtl.
Schůzka se starostou a pracovnicemi městského úřadu
V srpnu 2016 jsem byla několik dnů na návštěvě ve Vítkově u rodiny
mé české sestřenice. Již před odjezdem do Vítkova jsem žádala
o setkání se starostou města. Termín byl stanoven na pátek 19.
srpna v 11.30 hodin. Setkání proběhlo v rámci pracovního oběda
v restauraci Sýpka ve Františkově Dvoře. Přítomen byl pan starosta
Ing. Smolka, vedoucí oddělení kultury paní Daniela Olbertová
a její spolupracovnice, pan Skalík za občanské sdružení Radkov
a paní Natálie Jaššová, kterou jsem již poznala jako tlumočnici
u příležitosti slavnostního položení kamenů na Cestě česko –
německého porozumění v roce 2014. V příjemné atmosféře jsme
prodiskutovali následujících šest bodů:
1. Spolupráce vlasteneckého spolku Wigstadtl v Goppingenu
a Města Vítkova na renovaci dvou pomníků, a to busty E.S.
Engelsberga v městském parku a moderní skulptury z roku 1966,
která stojí na malém osázeném pozemku dřívějšího městského
kluziště.
2. Před 150 lety se narodil významný syn města Ferdinand
Hanusch. Předala jsem zástupcům Vítkova objemnou obálku
s informacemi o práci a významu F. Hanusche – rodáka z Vítkova.
3. Záchrana a údržba starých pomníků německých obyvatel města.
4. Rozšíření informací o Vítkově na internetových stránkách.
5. Přejmenování některých ulic ve městě.
6. Spolupráce s občanským sdružením Radkov na renovaci
pomníku Walther von der Vogelweide.
Hannelore Anderl

Domov Vítkov, příspěvková organizace

HLEDÁ PRACOVNÍKA NA POZICI

VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ SESTRA
na dobu určitou s možností prodloužení, možno i na zkrácený
úvazek případně na dohodu o pracovní činnosti
Požadavky:
Vzdělání:
• ÚSO s maturitní zkouškou
• odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
podle zákona č. 96/2004 Sb.
• osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu
Praxe:
Dále:
Nabízíme:

není podmínkou
občanská bezúhonnost, loajalita
možnost profesního růstu

Termín nástupu ihned nebo dohodou, platové podmínky dle
NV. č. 564/06 Sb. v platném znění, 10. platová třída.
Písemně zašlete:
Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky
vykonávaných činností, 20. 10. 2016 písemně na adresu:
Domov Vítkov, Lidická 611, 749 01 Vítkov, nebo e-mailem na
adresu: grodova@domov-vitkov.cz, případně volejte 603 869
082

Odsunutí němečtí obyvatelé Vítkova mají i po tolika letech pořád
zájem o město, ve kterém kdysi žili. Výše zmíněných šest bodů ani
Město Vítkov neodložilo a některými body se zabývá. Vzhledem
k náročnosti obsahu bude plnění požadavků během na dlouhou
trať.

Ze Střední školy Odry
1. místo na kadeřnické
soutěži „KORUNA
KREATIVITY“ získala
Střední škola, Odry

V pátek 18. listopadu 2016 se ve FrýdkuMístku konalo moravské semifinále
3. ročníku celostátní soutěže mladých
kadeřníků, kosmetiček a vlasových stylistů
Koruna kreativity, letos s tématem: Koruna
fantazie „Ve víru hladových her“.
Soutěž, pořádaná kadeřnickou asociací
FISY, se nesla v duchu fantazie
a tvořivosti. Mezi mladými kreativci naši
školu zastupoval Jakub Filip, žák 3. ročníku
oboru Kadeřník, jenž pod vedením učitelky
odborného výcviku Gábiny Svobodové
vyhrál letos v dubnu kadeřnickou soutěž
Brněnské zrcadlo. Jakub si vyhrál se
střihem, barvením i konečným stylingem
a za svůj účes byl odměněn 1. místem
v
kategorii:
Harmonie
barevné
extravagance,
foukaná.
Výsledek
originálního díla podtrhl nejen svým
nápaditým a velmi netradičním líčením,
ale také krásnou a zajímavou modelkou
Anežkou Vavrošovou. V tomto kole se
bojovalo o postup do celostátního finále
Mistrovství ČR, jež se bude konat v Praze. Účastníkům gratulujeme,
děkujeme za výbornou prezentaci školy a držíme palce do dalšího
klání.

vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou. Jejím cílem je
přiblížit mladým lidem a jejich zákonným zástupcům středoškolské
vzdělávací možnosti a pomoci jim tak v nelehké cestě k budoucímu
povolání.
Když vstoupíte do výstavní haly, je to jako přijít na nějakou tržnici.
Jen kromě různého druhu zboží vám nabízejí svět plný možností
a výhod, který se před každým budoucím uchazečem otevírá.
Mezi nimi se již tradičně prezentovala i naše škola, která na „školním
trhu“ figuruje více než 60 let a zajišťuje vzdělávání především ve
službových oborech. Na následující rok máme k dispozici 11
oborů: Automechanik, Kuchař-číšník, Kadeřnice, Prodavač, Masér,
Kosmetička, Karosář, Kloboučnický plsťář, Pečovatelské práce,
Opravářské práce a Podnikání. Ty představily na Gemmě v Novém
Jičíně, Opavě a Hranicích zástupci z řad našich žáků, učitelů i mistrů.

GEMMA 2016 - přehlídka středních škol

Co dál po absolvování základní školy řeší v současné době stovky
žáků devátých tříd. Výstava Gemma jim první listopadový týden
představila desítky středních škol s nabídkou různých oborů

Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil:
777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- Geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

DIAMOND MASSAGE
Od 1. 12. 2016 můžete navštívit nový
masážní salon ve Vítkově na náměstí Jana Zajíce
Nabízíme:
• Masáž lávovými kameny
• Baňková masáž
• Čínská tlaková masáž
• Havajská masáž LOMI LOMI
• Reﬂexní masáž chodidel
• Kombinovaná masáž
• Medová masáž
• Možnost zakoupení dárkových poukazů
• Věrnostní kartu, se kterou je každá
pátá masáž ZDARMA
Objednávky přijímáme na telefonním
čísle : +420 602 482 758
Těšíme se na Vaši návštěvu
Eva Zemanová

Potřebujete opravit, pověsit, smontovat,
slepit,
no prostě chlapskou ruku?
Nabízím službu

„HODINOVÝ MANŽEL“
Volejte tel. číslo: 739 159 835
Email: manzel.vitkov@seznam.cz

Nově otevřeno

Nehtové studio Hannah
Nám. J. Zajíce 3, Vítkov
(vchod z Budišovské ulice)
Objednávky na tel: 777 665 238
Ceník najdete na stránkách:
www.facebook.com/NehtovestudioHannah

INFORMACE O MOŽNOSTI
RUŠENÍ TV PŘÍJMU
PROVOZEM SÍTÍ LTE
Rušení televizního příjmu – jak postupovat?

Výsledkem digitalizace televizního vysílání dokončené v roce 2012
bylo také odebrání části televizních kmitočtů v pásmu 800 MHz ve
prospěch mobilních sítí. Tyto, ale i další kmitočty (1800 a 2600
MHz) získali všichni tři stávající mobilní operátoři v aukci kmitočtů
v roce 2014. Díky nově přiděleným kmitočtům (zejména jde
o kmitočty v pásmu 800 MHz) jsou mobilní operátoři povinni pokrýt
do pěti let 98 % území ČR signálem LTE (Long Term Evolution), což
je širokopásmová technologie určená pro vysokorychlostní přenos
dat v mobilních sítích, někdy označována i jako 4G. V prvním
pololetí 2014 byla zahájena výstavba sítí LTE a současně došlo
k zahájení zkušebního provozu v nově přidělených pásmech, a to
i v původním TV pásmu 800 MHz. Hlavním důvodem zkušebního
provozu je ověřování, zdali nedochází k rušení příjmu zemského
digitálního televizního vysílání v okolí základnových stanic
mobilních sítí. Všechny stávající televizní přijímače, set-top-boxy
a přijímací antény jsou totiž konstruovány i pro příjem TV kmitočtů
v pásmu 800 MHz, kde však nyní vysílají právě LTE základnové
stanice, což může způsobovat rušení televizního příjmu.
Informace týkající se uvádění LTE sítí do provozu, resp. plnění
podmínek výběrového řízení vztažených k pokrytí obyvatel a území
České republiky službami mobilního vysokorychlostního přístupu
k internetu jednotlivých mobilních operátorů jsou dostupné na
stránce http://lte.ctu.cz/
Harmonogram spouštění základových stanic LTE je v aktualizované
podobě k dispozici na webu: http://start-lte.ctu.cz
Stanovením povinného dvouměsíčního zkušebního provozu
každé základnové stanice uváděné do provozu v pásmu 800 MHz
je vytvořen prostor pro eliminaci případných negativních dopadů
rušení.
Za určitých podmínek se mohou při výstavbě sítí LTE vyskytnout
problémy s rušením pozemního televizního příjmu. Jak ukazují
zkušenosti ze zahraničí, rušení TV příjmu se může projevovat
v okolí základnových stanic LTE do vzdálenosti několika set metrů.
„Kdy a jak rušení TV vzniká“
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících
situacích:
- v okolí základnové stanice LTE (cca 500 m), pracující zejména na
nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz,
- v místech, kde je TV signál slabý,
- při použití antény se zesilovačem signálu, zejména
širokopásmovým,
- v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů
774 MHz až 790 MHz, týká se hlavně oblastí Praha, Brno, Karlovy
Vary, severní části východních Čech),
- v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného
v blízkosti TV přijímače,
- při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě, při
použití náhražkové antény, aktivní pokojové televizní antény.
Rušení se projevuje
- kostičkováním nebo zastavením (zamrznutí) obrazu,
- krátkodobým výpadkem nebo zkreslením zvuku,
- úplnou ztrátou obrazu a zvuku,
- selháním nebo nenaskočením programu (kanálu), při přepnutí na
jinou programovou pozici.
„Co dělat, když…“
Co dělat poté, co zjistíte, že ve vaší obci byla právě spuštěna síť
LTE a obrazovka vám začala „kostičkovat“?
1. Přesvědčte se, že váš televizor je stále stejně připojen k anténě,
a zda vaši sousedé mají stejné problémy (vhodnost anténního
systému).
2. Obraťte se na Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který je
oprávněn stížnost řešit. Severomoravská oblast - tel. 595 138 570,
e-mail: zichovap@ctu.cz
Kdo provede měření a uhradí náklady s odstraněním?
ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti
stížnosti na rušení. Pokud je stížnost oprávněná, dojde k úhradě
nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního operátora.
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Proxima Orchestra
Akrobacie Cyr Wheel
... a další bohatý program!

ples
města
2017

KD Vítkov

Sledujte náš web
http://ples.vitkov.eu

NOMINACE NA
UDĚLENÍ CENY
JANA ZAJÍCE

Adventní koncert

15. prosince 2016 v 17 hodin
Úêinkují:
Václav Hudeêek – housle,
Martin Hroch – cembalo,
Smíšený pøvecký sbor
Komenský Vítkov

S blížícím se koncem roku se pomalu přibližuje
také termín pro podávání nominací na ocenění
úspěšných žáků Cenou Jana Zajíce.
Pokud víte ve svém okolí o úspěšném nebo
statečném mladém člověku, který splňuje
podmínky pro nominaci na ocenění Cenou
Jana Zajíce, zašlete nám prosím nominaci na
podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nejpozději
do 5. ledna 2017.
Podrobnosti najdete na webu města Vítkova
http://www.vitkov.info/o-meste/cena-jana-zajice-/
pravidla-pro-udileni-ceny/ nebo si je můžete
vyzvednout v IC Vítkov.

Novogotický farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Vítkovø

OTEVÍRACÍ
DOBA IC V DOBĚ
SVÁTKŮ
Upozorňujeme občany, že informační centrum
Vítkov bude mít ve dnech 23. a 30. prosince
zkrácenou odpolední otevírací dobu.
8.00 – 11.30 a 12.00 – 13.00 hod.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné
vánoční svátky.

Vstupné 120 Kê
PĆedprodej vstupenek prostĆednictvím IC Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 12.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

3. 12.
17.00 hod.

KONCERT SPS KOMENSKÝ V ČERMNÉ
Kostel sv. Markéty

4. 12.
16.00 hod.

KONCERT SPS KOMENSKÝ V BŘEZOVÉ
Kostel sv. Mikuláše

5. 12.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠG VÍTKOV
Máte možnost prohlédnout si školu, získat
informace o činnosti školy a možnostech studia.

5. 12.
16.30 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I letos za dětmi přijede Mikuláš s nadílkou. Na
vaše obrázky, písničky i básničky se však těší
také jeho doprovod – anděl s čertem.
Náměstí Jana Zajíce

6. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
16.30 a 17.30 h. Informace na: sosta@knihovna.eu
Účast nutno přihlásit v knihovně
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč/dítě

6. 12.
15.00 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ V SOKOLOVNĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce lukostřelecký
turnaj. S sebou sportovní obuv. Nejlepší
střelce čeká odměna a diplom. Všichni
zúčastnění dostanou sladkou odměnu.

7. 12.
14.00 hod.

STŘELECKÝ TURNAJ V SOKOLOVNĚ
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce turnaj ve
střelbě ze vzduchovky. S sebou sportovní obuv.
Nejlepší střelce čeká odměna a diplom. Všichni
zúčastnění dostanou sladkou odměnu.

8. 12.
14.00 hodin.

VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU ZŠG
VÍTKOV
Domov Budišov nad Budišovkou.

8. 12.
16.00 hod.

KONCERT SPS KOMENSKÝ V BUDIŠOVĚ
Domov Budišov nad Budišovkou

9. 12.

ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ VÍDNĚ
Odjezd z parkoviště u kina v 6.30 hod. Cena
550 Kč, pro děti a zaměstnance školy 450 Kč.
Pořádá ZŠG Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
9. 12.
15.00 hod.

9. – 10. 12.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM
JEŽIŠKOVI
SVČ zve všechny děti a rodiče na náměstí J.
Zajíce na vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Tato akce je pokusem o rekord ve
vypouštění balónků a bude současně probíhat po
celé ČR. Přijďte si všichni poslat na balóncích
svá přáníčka. Balónky s přáníčkem obdržíte
zdarma těsně před akcí. S sebou si vezměte
tužku na vepsání krátké věty do přání.
VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA
SVČ zve děti od 1 tř.– 4. tř. na vánoční dovádění
v SVČ Vítkov. Začínáme v pátek od 18.00 hod.
v sokolovně a končíme v sobotu v 11.00 hod. v
sokolovně. Program: výroba vánočních ozdob,
zdobení stromečku, zábavné hry a soutěže pro
děti. S sebou spací pytel, pyžamo, hygienické
potřeby. Do batohu zvlášť dejte přezůvky, jídlo a
pití na páteční večer. Sobotní snídaně zajištěna.
Cena: 75 Kč. Přihlaste své dítě v SVČ Vítkov
nejpozději do 7. 12. 2016 (tel: 553 038 200, 732
607 373).

10. 12.

ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ VÍDNĚ
Odjezd z parkoviště u kina v 6.30 hod. Cena
550 Kč, pro děti a zaměstnance školy 450 Kč.
Pořádá ZŠG Vítkov

11. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
Adventní odpoledne plné pohádek a zábavy.
Na stáncích najdete dřevěné náčiní, vánoční
dekorace, med, medovinu, vánoční stromky a
další vánoční zboží. Pochutnat si můžete na
domácí zabijačce.
Náměstí Jana Zajíce

15. 12.
17.00 hod.

ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: Václav Hudeček – housle, Martin Hroch
– cembalo, Smíšený pěvecký sbor Komenský
Vítkov. Předprodej vstupenek prostřednictvím IC
Vítkov. Novogotický farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie

17. 12.
17. 30 hod.

VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO SOUBORU QUO
VADIS
Zveme všechny příznivce divadelního souboru
Quo Vadis na pohádku nejen pro děti, ale i
dospělé. Cena: 50 Kč
Velký sál kulturního domu ve Vítkově.

20. 12.

ZÁJEZD DO DIVADLA A. DVOŘÁKA
V OSTRAVĚ

P. I. Čajkovský - Louskáček.
Odjezd z nám. J. Zajíce v 16,45 hod.
Cena 290 Kč. Pořádá ZŠG Vítkov.
28. 12.
17.30 hod.

RELAXAČNÍ PODVEČER
Informace na: sosta@knihovna.eu
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

31. 12.
17.00 hod.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Malí i velcí – společně se rozloučíme s rokem
2016.
Náměstí Jana Zajíce

7. 1. 2017

KONCERT SPS KOMENSKÝ VE VÍTKOVĚ
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

14. 1. 2017
14.00 hodin.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES ZŠG VÍTKOV
Kulturní dům ve Vítkově

17. 1. 2017
18.00 hod.

URŠULOVINY
Hlavní protagonistkou je první dáma humoru a
majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě
Uršula Kluková. Diváci se mohou těšit na historky
o rodině, vzpomínky na Miloslava Šimka, ale
také na scénky. Celý večer je propojen řadou
evergreenů v podání barytonisty Šimona
Pečenky. Vstupné: 60 Kč
Kulturní dům Vítkov
Vstupenky – dárkové poukazy na akci si můžete
zakoupit již od 5. prosince v informačním centru.
Věříme, že tento dárek pod stromečkem potěší a
v lednu pobaví.

3. 2.
19.30 hod.

PLES MĚSTA
Tentokrát jsme pro vás do programu vybrali
kolombínku a akrobacii cyr wheel.
Těšit se můžete na oblíbenou kapelu Proxima
Orchestra. Co dalšího zpříjemní váš večer? …
Welcome Drink, Coctail Bar, fotokoutek
Novinky můžete sledovat na webu
http://ples.vitkov.eu.
Vstupné: 150 Kč
Kulturní dům Vítkov

Program na měsíc prosinec v NZDM Tunnelu
1. 12.
Beseda –„ Proč chodí Mikuláš a s kým“
6. 12.
„Čertovské rejdění“
8. 12.
Dílničky - Tvorba přání
13. 12.
Filmové odpoledne
14. 12.
Beseda „Čína“
21. 12.
Vánoční úklid
22. 12.
Turnaj v piškvorkách
27. 12.
Vánoční diskotéka

Uzávěrka příštího čísla je 15. prosince 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
500 ks
12 / 2016
1. prosince 2016
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

