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Než jsem začal psát tento úvodník, náhodou se mi dostal do
rukou dubnový Vítkovský zpravodaj z roku 2015, ve kterém jsem
oznamoval úspěch v internetové hlasovací soutěži společnosti Lidl
o vybudování Rákosníčkova hřiště. Před pěti lety jsme se dokázali
spojit a společně jsme získali dostatečný počet hlasů, aby bylo ve
Vítkově hřiště postaveno. Tenkrát jsme to dělali pro naše děti.
Nikdo z nás jistě nečekal, že nastane doba, kdy se budeme muset
opět semknout, ale tentokrát to není jen pro naše děti, ale pro nás
všechny – pro budoucnost. Nacházíme se v těžké době, kdy se
po celém světě raketově šíří virus SARS-CoV-2. Zásadní práci
vykonávají lékaři s celým zdravotnickým personálem. Aktivně
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pomáhají také hasiči, policie, pracovníci v některých službách, na
poštách, v dopravě, v četných prodejnách a dokonce i armáda.
Moje poděkování patří hlavně jim za jejich náročnou a mnohdy
i rizikovou práci. Sami tuto situaci zvládnou jen velice obtížně.
Zapojit se musíme také my, ostatní občané. Záleží na každém
z nás. Bylo nařízeno nošení roušek na veřejnosti, což drtivá většina
také dodržuje. Ale nebylo nařízeno, aby občané doma či v práci
začali vyrábět tolik potřebné a nedostatkové roušky. Také ve Vítkově
a okolí se našlo mnoho dobrovolníků, kteří šili roušky pro potřebné.
V současnosti je v celé republice omezen volný pohyb obyvatel,
školy jsou zavřené, mnohé podniky omezují nebo dokonce zastavují
provoz. Počet nakažených strmě roste, obětí přibývá...
Ve Vítkově (čtvrtek 26. března) ještě nikdo nebyl nakažen tímto
virem. Když čtete tyto řádky, tak bude situace možná jiná. Nevím,
jestli se nám podaří udržet, sportovně řečeno, skóre s nulou, ale jsem
přesvědčený, že nepolevíme v dodržování přísných preventivních
opatření.
Chtěl bych poděkovat všem za seriózní přístup při zvládání této
pandemie. Bez zodpovědného chování, kdy chráníme sebe i ostatní,
by situace byla mnohem horší.
Pavel Smolka
starosta města

Činnost a oprávnění Městské policie Vítkov ve vztahu
k dodržování krizových opatření vyhlášených vládou v
souvislosti s prokázáním výskytu nemoci SARS Cov-2 na
území České republiky
Městská policie Vítkov reaguje a uvádí na pravou míru množící
se spekulace nebo zavádějící informace ve vztahu k oprávnění
strážníků a ukládání pokut za neplnění povinností, které
vyplývají z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
nebo z rozhodnutí vlády ČR.
Pokud někdo poruší povinnosti, které vyplývají z mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví, je relevantní skutková podstata
přestupku řešena podle zákona o ochraně veřejného zdraví
a k projednání takového přestupku, kdy dochází k nesplnění
povinností uložených mimořádným opatřením, vydaným k ochraně
zdraví fyzických osob při epidemii, nebezpečí jejího vzniku nebo
jiné mimořádné události, je příslušná Krajská hygienická stanice
v Ostravě. Když někdo poruší povinnosti, které vyplývají
z rozhodnutí nebo usnesení vlády, je relevantní skutková podstata
přestupku řešena podle krizového zákona, přičemž k projednání
takového přestupku, kterého se dopustí ten, kdo v době krizového
stavu nestrpí omezení vyplývající z krizového opatření stanoveného
v době krizového stavu, je příslušný MěÚ Vítkov.

osoba, vůči které je taková výzva směřována, ani v takovém
případě svého jednání nezanechá nebo neučiní, k čemu je vyzvána
(např. nasazení ochranného prostředku nebo nezdržování se na
určitém místě), lze ji postihnout za přestupek neuposlechnutí výzvy
úřední osoby při výkonu její pravomoci podle zákona o některých
přestupcích uložením pokuty příkazem na místě ve výši 10.000 Kč.
Městská policie Vítkov samozřejmě veškeré povinnosti, vyplývající
z mimořádných opatření během nouzového stavu, kontroluje
a zjištěné nedostatky řeší v souladu se zákonem o obecní policii
nebo podle jiných zvláštních zákonů. Je však nutné zdůraznit,
že MP Vítkov v současnosti disponuje pouze 4 strážníky, kteří
zabezpečují místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
obce a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo dalších
zvláštních zákonů. Některé služební dny v pracovním týdnu bylo
nutné zredukovat a rovněž i některé dny, které byly v minulosti
vnímány jako méně exponované z hlediska narušování veřejného
pořádku, vypustit. Prioritní pro MP Vítkov je tedy kontrola dodržování
povinností občanů v rámci přijatých mimořádných opatření. Jiné
bagatelní přestupky, zejména v dopravě, jsou řešeny pouze okrajově.

Zjistí-li strážníci MP Vítkov některá výše uvedená porušení
citovaných zákonů, musí postupovat v souladu se zákonem o obecní
policii a oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán
přestupek, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu.
Jestliže kterákoli osoba i přes upozornění strážníků pokračuje
v jednání, kterým vyhlášená krizová opatření porušuje, lze takovouto
osobu vyzvat, aby svého protiprávního jednání zanechala. Pokud

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Městská policie v únoru 2020
Na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě byl 10. února kolem
osmé hodiny večerní dopraven 64letý muž z Budišova nad
Budišovkou, který byl o dvě hodiny dříve nalezen na ulici Krátká.
Strážníci muže, který nebyl schopen vlastní chůze, zvedli z ulice
a naložili do služebního vozidla, kde byla rovněž provedena
dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Jelikož byl
výsledek pozitivní s naměřenou hodnotou 2 promile alkoholu, bylo
rozhodnuto o jeho dodání k vystřízlivění na PZS. Muž byl obviněn
z přestupku v dopravě, spáchaného porušením povinností chodce
chovat se ukázněně a ohleduplně tak, aby svým jednáním nebyl
ohrožen život, zdraví nebo majetek jiných osob ani jeho vlastní.
Za uvedené jednání mu v případě vyslovení viny hrozí u správního
orgánu pokuta až do výše 2.500 Kč.
13. února o půl třetí odpoledne byli v centru města v Opavské
ulici odchyceni dva větší psi, kteří se volně pohybovali mezi
procházejícími občany. Podle místní znalosti byl v majiteli obou
psů zjištěn 33letý muž z Vítkova. Strážníci ještě před předáním
psů jejich majiteli provedli kontrolu, zda jsou oba psi opatřeni čipem
nebo tetováním, což se nepotvrdilo. Událost byla zaevidována
jako podezření z přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání,
spáchaného porušením povinnosti zabezpečit zvířata a učinit
opatření proti úniku zvířat v zájmovém chovu a jako podezření
z přestupku podle veterinárního zákona, spáchaného porušením
povinnosti mít psa označeného aplikací transpondéru nebo zřetelně
čitelným tetováním podle předpisu Evropské unie. Za tyto přestupky
muži hrozí pokuty až do výše 50.000 Kč u každého správního
orgánu, kam byly zdokumentované přestupky postoupeny.

Další případ neohlášení a nedovoleného opuštění místa dopravní
nehody zaznamenala MP Vítkov 18. února, kdy jí bylo ohlášeno
poškození vozidla, zaparkovaného v tzv. modré zóně na nám. Jana
Zajíce. Strážníci podle kamerových záznamů zjistili, že k dopravní
nehodě bez zranění došlo 17. února o půl třetí odpoledne, kdy řidička
jednoho z vozidel při parkování narazila do jiného stojícího vozidla.
Ačkoliv si byla vědoma svého počínání, v řízení se vystřídala se
svým spolujezdcem, který vozidlo zaparkoval na jiné místo. Později
z místa odjeli, aniž nehodu, při které způsobili škodu na majetku
třetí osoby, ohlásili policii. Po zdokumentování protiprávního jednání
byla věc postoupena správnímu orgánu, kde řidičce vozidla hrozí za
přestupek nedovoleného opuštění místa dopravní nehody a jejího
neohlášení policii pokuta od 2.500 Kč do 5.000 Kč a navíc bude
muset uhradit škodu na cizím majetku.
Z přestupku proti majetku je podezřelý 21letý muž z Vítkova, který
kolem třetí hodiny ranní 29. února kopal do brány jednoho z objektů
ve Školní ulici. Škodě na majetku zabránila přivolaná hlídka strážníků,
která u muže po ztotožnění provedla rovněž kontrolní zkoušku na
přítomnost alkoholu v dechu. Dotyčnému bylo naměřeno více než
2,2 promile alkoholu. Po provedení všech potřebných úkonů byl
muž propuštěn. Ze svého jednání, kdy se pokusil způsobit škodu
na cizím majetku, se bude zodpovídat u správního orgánu, kde mu
hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč, případně do výše 70.000 Kč
v případě, že byl přestupek spáchán opakovaně.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Nové záchytné kotce pro zatoulané psy
12. února byly rozebrány staré záchytné kotce MP Vítkov, které
byly v provozu více než 15 let. I když se určení strážníci po dobu
provozu snažili kotce ošetřovat, udržovat a svépomocí opravovat,
při kontrole pracovníků krajské veterinární správy byla doporučena
jejich kompletní rekonstrukce. Jelikož kotce již nebyly vyhovující
a město jako provozovatel zařízení by mohlo být sankcionováno
ve smyslu zákona o veterinární péči, zastupitelé města rozhodli
o vybudování nových záchytných kotců na místě původních.
V listopadu 2019, po schválení Radou města Vítkova, byla
podepsána smlouva na dodávku a montáž nových záchytných kotců.
Dodavatel byl vybrán na základě vypsaného výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu, do něhož se přihlásili 2 uchazeči, kteří

splnili podmínky zadávací dokumentace. Vítěz veřejné zakázky,
osoba samostatně výdělečně činná ze Studénky, předložil cenovou
nabídku o 100.000 Kč nižší než ﬁrma z Ostravy, přičemž celková
cena zakázky byla vysoutěžena ve výši necelých 174.000 Kč.
Do užívání převzali strážníci nové kotce, které byly vybudovány
na místě původních v pronajatých prostorách při ulici Budišovská,
20. února. V kotcích jsou rovněž nové zateplené boudy, které byly
pořízeny dříve a byly zakonzervované do vybudování nových kotců.
Psi, kteří jsou nebo budou muset být z jakéhokoliv důvodu umístěni
v záchytných kotcích MP Vítkov, získali důstojný prostor pro svůj
pobyt mimo domov, který jim bude sloužit řadu let.

Databáze ztracených a nalezených psů
Sdílení informací o nálezu nebo ztrátě psa umožňuje aplikace
„Databáze ztracených a nalezených psů“, která byla spuštěna na
webových stránkách Státní veterinární správy na adrese: https://
www.svscr.cz/databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/.

Uvedená aplikace má dočasně nahradit centrální registr psů, který
má vznikat od roku 2022. Vložení informace o ztrátě či nálezu psa
je velmi jednoduché prostřednictvím formuláře, který se zobrazí po
stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři se speciﬁkuje, zda se
jedná o ztrátu nebo nález psa, jeho plemeno nebo stručný popis,
číslo čipu nebo tetování, místo a datum ztráty/nálezu, jméno majitele
resp. nálezce, kontakt, fotograﬁe psa a případně další informace
o zvířeti. Všechny zadané údaje mají za cíl propojit majitele psa
s jeho případným nálezcem.
Vložené informace se v aplikaci zobrazí po potvrzení odkazu,
který oznamovatel obdrží e-mailem. Takto potvrzené oznámení
o ztrátě/nálezu psa bude zveřejněno v této databázi po dobu 10
kalendářních dnů, pokud nebude dříve smazáno oznamovatelem
nebo jej neprodlouží na dalších 10 dnů.
Evidence ztracených a nalezených psů v databázi Státní veterinární
správy je dobrovolná a nenahrazuje povinnost nálezce psa
stanovenou zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy
oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci (městské policii).
Roman Mišáček

Informace odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově
Odbor sociálních věcí sděluje, že koncem roku 2020 končí platnost
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova.
Z tohoto důvodu koordinátorka komunitního plánování ve spolupráci
s pracovními skupinami komunitního plánování města a dalšími
zapojenými subjekty pracuje na aktualizaci plánu na období dalších
3 let. Spolu s těmito úpravami dojde také k aktualizaci katalogu
sociálních a návazných služeb města, který bude k dispozici všem

občanům, poskytovatelům služeb a dalším. Občané si katalog budou
moci zakoupit v informačním centru Městského úřadu ve Vítkově za
symbolickou cenu.
Jana Molková
koordinátorka komunitního plánování

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 2 PRACOVNÍCH MÍST
„STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE VÍTKOV“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: červenec - srpen 2020
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději ke dni
31. 8. 2020,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č. 553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech a o dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné

způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení
vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním
poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční
příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 25. května 2020, nejpozději
do 13:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou
do výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Dobrá zpráva nejen pro ty, kteří
Svoz objemového odpadu
odpady
z domácností - duben 2020 třídí
Mnozí z nás si již osvojili dobrý návyk a snaží se ulehčit přírodě tím, že doma
Přistavena
12.00 hod. –
14.00 hod.

Odvezena
v ranních
hodinách

Místo

20. 4. 2020

Klokočov
– Františkův Dvůr
Klokočov
– u p. Urbánka
Prostřední Dvůr
– u pumpy Veselka,
samota

24. 4. 2020

27. 4. 2020

Podhradí – Slezský hotel,
prodejna, u Dubu, Nýtek
Klokočov – u hřbitova
Klokočov – u LDN
Klokočov
– u požární zbrojnice

10. 4. 2020

Jelenice – náves
Lhotka – u autobusové
zastávky
14. 4. 2020
Zálužné - pod autobusovou zastávkou
Nové Těchanovice

17. 4. 2020

třídí a následně odděleně ukládají odpad z domácnosti do různobarevných
kontejnerů. Ovšem často si klademe otázku, kam s obaly, které nejsou
jednoznačně plastové, skleněné nebo papírové. Jsou to především plechovky
od nápojů a dalších potravin, obaly od trvanlivých mléčných nápojů a džusů,
známé pod obchodním označením Tetra Pak. Při jednání s ﬁrmou, která
od nás odebírá a následně třídí plastové obaly, jsme byli ujištěni, že není
problémem pro jejich specializovanou linku vytřídit a následně dále předat
k recyklaci výše uvedené obaly. Proto vás můžeme ujistit, že pokud kovové
a směsné obaly Tetra Pak odložíte do žlutého kontejneru na plasty, tak
budou po vytřídění a recyklaci opět účelně využité, ovšem hlavně neskončí
v tom lepším případě na skládce. Řádným tříděním odpadů šetříte primární
suroviny. Děkujeme.

Rozšíření odběru tříděného odpadu ve
sběrném dvoře
Tímto sdělením chceme oslovit občany Vítkova, aby ve svých domácnostech
sbírali použitý kuchyňský olej a tuk, který po vychladnutí přelejete pomocí
sítka a trychtýře do čisté a k další manipulaci vhodné uzavíratelné plastové
nádoby. Pro tyto účely je velmi vhodná např. PET láhev od nápojů nebo
původní obal od jedlého oleje. Když ji po řádném uzavření následně
přenesete na sběrný dvůr, budete jistě mít dobrý pocit, že jste přispěli nejen
k ochraně životního prostředí, ale i k dalšímu využití tohoto přírodního zdroje
v dalších průmyslových odvětvích, popř. v energetice.
Děkujeme, že chráníte naše životní prostředí.
Z důvodu mimořádných opatření je sběrný dvůr ve Vítkově až
do odvolání uzavřen. O jeho otevření vás budeme informovat.

Sbíráme baterie pro dobrou věc
Ve Vítkově jsme se připojili k Baterkománii. O co jde? Tento projekt
v sobě kombinuje sběr baterií a charitu. Čím více se od března
do srpna v Moravskoslezském kraji v zapojených městech vybere
baterií, tím více ﬁnančních prostředků bude věnováno na charitativní
nebo obecně prospěšné projekty. Sběrnou nádobu na baterie
označenou logem projektu najdete v prostorách přízemí budovy
u podatelny Městského úřadu Vítkov a v prostorách vítkovské
knihovny. Neváhejte a noste do nich použité baterie!
Každá baterie, která skončí na recyklaci, se počítá a ty odevzdané
v rámci Baterkománie hned dvakrát. Za prvé tříděním baterií chráníte
přírodu, za druhé podpoříte dobrou věc.
Organizátory Baterkománie v Moravskoslezském kraji jsou Krajský
úřad Moravskoslezského kraje a nezisková společnost ECOBAT,
která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií. A právě
oni věnují za každý kilogram baterií vytříděných během projektu 10
korun na charitativní a obecně prospěšné projekty v kraji, a to až do
výše 100 tisíc korun.
A jaké projekty budou podpořeny? Baterkománie je spojená se
soutěží měst. Cílová ﬁnanční částka bude rozdělena mezi 3 projekty,
které navrhly 3 ve sběru nejúspěšnější městské či obecní úřady
v přepočtu množství odevzdaných baterií na úředníka.
Chceme zabojovat o skvělé umístění. Městské úředníky mohou ve
sběru baterií podpořit i občané. Jak na to? Velmi jednoduše. Od 1.
března až do 31. srpna 2020 noste použité baterie do sběrného místa
na městském úřadě a do vítkovské knihovny. Pokud se našemu
městskému úřadu, i díky vaší
pomoci, podaří v soutěži uspět,
ﬁnanční
příspěvek
obdrží
bylinková spirála, která bude
umístěna na zahradě knihovny.

Vyhraje ten městský úřad, kde se podaří vybrat největší množství
baterií v přepočtu na úředníka. Proto nemeškejte a prohledejte
doma, v práci či úřadě všechny šuplíky i jiné skrýše a přineste do
sběrných nádob na městském úřadě co nejvíce použitých baterií.
Sledujte web projektu baterkomanie.ecobat.cz a facebookový
proﬁl BATERKOMÁNIE, kde najdete přehled zapojených měst,
nominované projekty a další informace.
Baterkománie už pomáhala
Baterkománie v Moravskoslezském kraji je již třetím ročníkem. První
se uskutečnila v roce 2018 v Kraji Vysočina, druhá v roce 2019
v Jihomoravském kraji.
Z Baterkománie bylo dosud na charitativní nebo obecně prospěšné
projekty rozděleno 205 505 korun. Nejvíce ﬁnančních prostředků
připadlo na léčbu dětí a mladých lidí, kteří bojují se závažným
onemocněním. Konkrétně školačky Adélky z Polné, která trpí
autismem, dále na pomoc postiženému Ríšovi z Třeště, malému
Garikovi z Velkých Pavlovic na rehabilitaci po dětské obrně nebo
Markétce z Břeclavi, která se narodila s vrozenou mentální poruchou.
Část prostředků též směřovala na obecně prospěšné projekty, jako
byla výsadba stromů v Počátkách, na nové lavičky ve Velké nad
Veličkou a tělocvičnu pro stacionář v Chotěboři.

Konkurence je velká. Vyhrává
ten, kdo shromáždí nejvíce
baterií.
V soutěži se spolu utká celkem
22 měst, konkrétně Bohumín,
Bruntál, Český Těšín, Frenštát
pod
Radhoštěm,
FrýdekMístek, Frýdlant nad Ostravicí,
Fulnek, Havířov, Horní Benešov,
Jablunkov, Karviná, Kopřivnice,
Krnov, Nový Jičín, Odry, Opava,
Orlová, Příbor, Rýmařov, Třinec
a Vrbno pod Pradědem.

Akční plán města 2019 – 2022
1. aktualizace
Akční plán je koncepčním dokumentem města, který rozpracovává dlouhodobou
strategii jeho rozvoje. Obsahuje priority na čtyři roky a každoročně se aktualizuje
na základě vyhodnocení jeho plnění podle výsledků dosažených v uplynulém
kalendářním roce a také na základě změn a nových skutečností, které ovlivňují rozvoj
města.
Pracovní skupina se sešla 10. února, ovšem ještě před samotným zasedáním měli
všichni členové plán k dispozici elektronicky, takže na jednání již probíhala jen
diskuze.
Aktualizace je k dispozici na webových stránkách města https://www.vitkov.info/
mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/dokumenty/koncepcni-dokumenty/.
Z plánu byly vyškrtnuty záměry, které byly již realizovány nebo byly duplicitně
uvedeny v dalších strategických dokumentech města, kterými jsou Koncepce bydlení
města Vítkova, Plán rozvoje a podpory sportu ve městě Vítkov na období 2018 –
2022, Místní plán inkluze a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Všechny tyto
dokumenty jsou taktéž zveřejněny na webových stránkách města.
V závěru akčního plánu jsou uvedeny priority města, které by měly být v tomto
období přednostně realizovány. V rámci aktualizace bylo odstraněno kluziště a bylo
nahrazeno rozšířením odborných ambulancí ve městě.
Ingrid Adamusová

ZÁPIS DĚTÍ

DO
MATEŘSKÝCH
ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zápis dětí do mateřských škol na
školní rok 2020/2021 proběhne
v pondělí 4. května 2020
od 9.00 do 15.00 hod.

Dotace města na I. pololetí roku 2020
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 26. února 2020 schválilo následující individuální dotace:

ORGANIZACE
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vítkov

PROJEKTY

DOTACE

Mladí hasiči

12 000 Kč

Smíšený pěvecký sbor Komenský

Koncertní činnost v I. pol. 2020

28 000 Kč

Tělovýchovná jednota Klokočov

Provoz TJ Klokočov

100 000 Kč

Tělovýchovná jednota Vítkov

Provozní náklady TJ
Provoz fotbalového oddílu
Zabezpečení činnosti šachového oddílu
Vodácký oddíl - vlek na kola a lodě
Provoz boxerského oddílu
Nohejbal 2020

40 000 Kč
160 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
60 000 Kč
6 000 Kč

Svaz postižených civil. chorobami Vítkov

Volnočasové aktivity členů ZO SPCCH

22 500 Kč

Milatová Jitka

Vrchařská koruna Oderska

3 000 Kč

Český svaz chovatelů

Nákup nůžkového stanu/party stanu

15 000 Kč

Klub sportovní kynologie Vítkov – Klokočov
(Jana Martínková)

1/ Mistrovství stopařů MSKS
2/ 7. ročník Obranářského závodu
3/ Mondioring závod

8 500 Kč
5 000 Kč
4 000 Kč

Český kynologický svaz, ZKO Vítkov - 189

Výběrová soutěž – branný víceboj kynologů pro mistrovství republiky

14 800 Kč

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jelenice

Nákup uniforem

9 000 Kč

Základní umělecká škola, Vítkov

Pracovní soustředění dechového orchestru ZUŠ Vítkov

24 000 Kč

Cantes Opava, z. p. s.

Canisterapie jako služba sociální rehabilitace

5 000 Kč

Český svaz včelařů, Vítkov

Obnovení včelího rodu na Vítkovsku

15 000 Kč

ARCUS, divadelní a ﬁlmová společnost

Vikštejn 2020. Den sv. Václava na hradě

7 500 Kč

Český rybářský svaz, z. s.

Závody lovu ryb udicí 2020

4 000 Kč

Zdraví

– to nejcennější, co máme
Když se řekne zdraví, co všechno to znamená,
si většinou uvědomíme, až když ho nemáme.
Přijde nemoc a najednou si uvědomujeme, co
jsme měli a již nemáme. Hledáme cestu zpět
a chceme být opět zdraví, jak jsme byli.
V našem regionu již řadu let působí a pomáhá
Domácí zdravotní a sociální služba Charita
Odry. Že je to služba velmi potřebná, jsem se
přesvědčil na vlastních zkušenostech.
Věděl jsem již dlouho předtím, že charita působí
za podpory obcí. Když jsem však uviděl sestřičky
pracovat v domácnosti, bylo to pro mě úplně
něco jiného.
Oceňuji jejich zdravotní služby, ale také lidský
přístup a celkovou obětavost při ošetřování
pacientů přímo v domácím prostředí. A že toho
nemají málo… více jak 20 pacientů v jednom
dnu, o sobotách, nedělích i svátcích.
Sestřičky z charity přijíždějí pravidelně se zájmem
opravdu pomoci, s úsměvem i povzbuzením. To
léčí a velmi pomáhá.
Ne vždy působila v našem regionu domácí péče.
Podporujme ji a važme si jí. Vám, sestřičky
z Charity Odry, děkujeme za vše, co pro
klienty děláte. Za vaši obětavost, péči, úsměv
i laskavost.
Vážený pane řediteli, Petře Kučerko, máte
skvělý tým.
S úctou a od srdce
Ladislav Blahuta

MAP VÍTKOVSKO SE SOUSTŘEDÍ
I NA NADANÉ ŽÁKY
Systémová práce s nadanými žáky - tak se jmenuje aktivita, které jsme se nově
věnovali v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska
II ve školním roce 2019/2020. První workshop vedla 27. února Renáta Václavková
ze společnosti Regio Ostrava. „V rámci úvodního workshopu, který byl ochutnávkou
a pootevřením dveří do světa práce s nadanými žáky, byla účastníkům představena
teorie rozmanitých inteligencí amerického vývojového psychologa a profesora
pedagogických věd na Harvardově univerzitě Howarda Gardnera,“ uvedla
garantka akce Daniela Nováková. Pedagogové byli podle jejích slov seznámeni
s 10 relativně nezávislými druhy inteligencí, které jsou různým lidem (a tedy i žákům)
dány v různé míře.„Účastníkům byly nastíněny projevy daných inteligencí a pomocí
tzv. karet inteligencí byly ukázány možnosti odhalení jednotlivých inteligencí u žáků
a na závěr si účastníci vyzkoušeli, jak začlenit všechny druhy inteligencí do výuky
a tím ji pro žáky udělat pestřejší a zajímavější,“ dodala Daniela Nováková. Druhé
setkání věnované nadaným žákům ale zkomplikovalo nařízení bezpečnostní rady
státu o zrušení výuky na základních a středních školách. O náhradním termínu vás
budeme informovat.
Z dalších akcí projektu MAP Vítkovsko upozorňujeme také na seminář psychologa
Jana Svobody nazvaný Psychohygiena pro učitele, který je naplánován na 27.
dubna od 13.30 v kulturním domě ve Vítkově. Pokud by i jeho uskutečnění nebylo
kvůli vládním opatřením možné, budeme vás informovat prostřednictvím webu
www.mapvitkovsko.cz nebo přímo na e-mailové kontakty přihlášených účastníků.
Jmenované aktivity jsou součástí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na
území Vítkovska II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640).
Milan Freiberg
PR manažer MAS Opavsko z. s.

Město Vítkov nabízí
stavební pozemky
Město Vítkov zveřejňuje záměr prodat pozemky parc. č.:
• 1304/1 o výměře 1438 m2,
• 1144/1 o výměře 1224 m2,
• 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno stavební místo) o souhrnné
výměře 1224 m2
vše v kat. území Vítkov, za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě
Těchanovická ul. ve Vítkově, za kupní cenu 600 Kč / m2 + DPH v zákonné výši,
tj. 126 Kč / m2, celkem 726 Kč / m2 (kupní cena je stanovena dle schválených
„Zásad prodeje nemovitostí
a pronájmů pozemků v majetku města
Vítkova“), dle přiloženého nákresu.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově, telefonicky na čísle
556 312 274.
Písemné žádosti o prodej pozemku zasílejte na Město Vítkov, ﬁnanční odbor,
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději do 31. května 2020 (včetně).

Informace
z Charity Odry

Vzhledem k současné situaci jsou služby denního stacionáře pro seniory
a NZDM Manhattan do odvolání uzavřeny. Sociální a občanské poradny
v Odrách, Fulneku a Vítkově poskytují poradenství pouze po telefonu
a v rámci mailové komunikace. Osobní schůzky je možno domluvit
individuálně. Ostatní služby jako je pečovatelská služba, ošetřovatelská
služba, mobilní hospic, půjčovna kompenzačních pomůcek, stanice pomoci
a humanitární sklad fungují v běžném režimu s tím, že osobní schůzky jsou
možné jen po předchozí telefonické domluvě.
Ve spolupráci s městy a obcemi nabízíme zajištění nákupů potravin
či nezbytných léků pro seniory, zdravotně postižené a občany, kteří jsou
v karanténě a nemohou opustit svůj domov. Cena za dovoz nákupu
v hodnotě do 500 Kč – 20 Kč, v hodnotě do 1000 Kč – 40 Kč. Platí po
dobu krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 (tzv.
nouzového stavu). Nikdo z nás nemá zkušenosti s obdobnými opatřeními
a s potřebami občanů v našem regionu, proto vás žádáme o shovívavost,
pozitivní přístup a zvážení každé objednávky. Objednávejte prosím od
pondělí do pátku v dopoledních hodinách vždy do 12 hodin na tomto
kontaktu: Martina Hezinová, tel. 731 075 802, e-mail: martina.hezinova@
odry.charita.cz
Pracovnice denního stacionáře v této době šijí roušky pro potřeby
zaměstnanců a klientů. Tyto roušky předáváme klientům na Odersku,
Fulnecku, Vítkovsku, Budišovsku a Suchdolsku. Děkujeme všem, kteří nám
s výrobou pomáháte a roušky jste nám darovali. Také děkujeme za nabídky
z řad dobrovolníků, které v případě potřeby budeme kontaktovat.

Odečty vodoměrů SmVaK
Ostrava ve změněném režimu
Společnost VodoTech, která odečítá vodoměry pro
zákazníky SmVaK Ostrava, v souvislosti s aktuální
situací mění preferovaný způsob zjišťování
spotřeby vody.
Společnost VodoTech provádí prostřednictvím
online terminálů fyzické odečty vodoměrů pro
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
především v okresech Nový Jičín, Opava, Karviná,
Frýdek-Místek a v okrajových částech okresu
Ostrava. V důsledku šíření nového typu koronaviru
v České republice se společnost rozhodla
z preventivních důvodů pozastavit fyzické odečty
v domácnostech svými pracovníky a preferuje jiné
formy hlášení spotřeby pitné vody.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem na
minimalizaci potenciálních rizik rozhodli, že naši
zaměstnanci nebudou vstupovat do domácností
odběratelů, ale budeme preferovat řešení, při
kterém kontaktujeme odběratele telefonicky
s žádostí, aby našemu zaměstnanci nahlásil
stav vodoměru. Údaj následně zadáme do
našeho systému. Dalším alternativním způsobem
nahlášení stavu vodoměru je buď telefonicky
na bezplatné zákaznické lince 800 292 400,
elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.cz
a www.vodotech.cz nebo prostřednictvím našeho
korespondenčního lístku vhozeného do schránek
odběratelů. Jako odpovědný zaměstnavatel
musíme chránit před riziky naše zaměstnance.
Stejně tak chceme vyjít vstříc odběratelům, kteří
v současné citlivé době mohou negativně vnímat
návštěvy ve svých domácnostech,“ říká ředitel
společnosti VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině případů
provádí čtyřikrát ročně podle schváleného
harmonogramu, o němž jsou odběratelé v dané
lokalitě předem informováni.

Informace z Domova Vítkov
Pochování basy Barbory

Masopustní období začíná od svátku Tří králů a končí o půlnoci před
Popeleční středou, tedy čtyřicet dnů před Velikonocemi. Toto období
bylo vždy ve znamení hojnosti, svateb, plesů a jídla. Poslední tři dny
masopustu se označují podle krajů – ostatky, šibřinky, fašank. Také
my jsme uctili tradice a za velkého smutku i patřičného veselí jsme
pochovali naši drahou a všemi milovanou basu „Barboru“, kterou
na její pouti doprovázely dobové masky - farář, soudce, kuchařka,
hasiči, šenkýřky, perníkářka, nevěsta a ženich, starší dáma
s okulárem a samozřejmě medvěd s medvědářem. Po smutečním
obřadu následoval přísný soud včetně trestů. Neminul ani pana
starostu s místostarostou, kteří byli pozvanými hosty. Po vtipném
programu následovalo chutné občerstvení, tanec a také tombola.
Celé odpoledne bylo pro naše uživatele velmi příjemné a veselé.

Domov Vítkov uspěl v projektu
Propojujeme generace

Naše organizace získala prvenství v projektu Deníku.cz a DM
drogerie s názvem Propojujeme generace. Do projektu jsme se
přihlásili se záměrem setkávání našich uživatelů s dětmi Základní
školy a gymnázia Vítkov, spojených s předčítáním knih a příjemnými
besedami. Za získané ﬁnanční prostředky dovybavíme naši knihovnu
knihami s malými i velkými písmeny, např. díly B. Němcové, K. J.
Erbena a mnohými dalšími, které naši uživatelé předčítali svým
dětem, či vnoučatům, a ke společnému zpívání zakoupíme keyboard.
Hlasovat bylo možné od 21. 2. – 1. 3. 2020 na webových
stránkách Deníku.cz, kde jsme získali úctyhodných 23
926 hlasů. Děkujeme všem, kteří nás svým hlasováním podpořili!!!

Ludmila Grossmanová
aktivizační pracovnice

Hana Grodová
ředitelka

Pomozte nám rozšířit Mobilní Rozhlas
Vážení občané, Mobilní Rozhlas asi není třeba dlouze představovat. Máme ho v provozu již několik let a mnohdy i několikrát denně
vás informuje o kultuře, dění na radnici, odstávkách energií, apod.. I o krizových situacích. V současné nelehké situaci je to jeden
z nejrychlejších způsobů komunikace s vámi. Veškeré informace sice zveřejňujeme na webu a na facebooku, ale je nám jasné, že ne každý
má čas a možnost si tyto informace rychle dohledat.
Za poslední dny jsme zaregistrovali zájem nových odběratelů, konkrétně se jednalo o 120 občanů (stav k 26. březnu). Rádi bychom vás
však požádali ještě o něco. Jistě máte ve své rodině či blízkém okolí někoho, kdo Mobilní Rozhlas neodebírá, ale používá e-mail, mobilní
telefon či dokonce chytrý telefon. O Mobilním Rozhlasu třeba jen neví, nebo má problém s registrací. Pomozte nám prosím se zapojením
těchto osob! Vysvětlete jim, co jim to přinese a pomozte jim založit účet na stránkách

https://vitkov.mobilnirozhlas.cz/registrace/
Až do odvolání však nejsme schopni přijímat písemné registrace na formulářích, proto je elektronická žádost jedinou možnou cestou. A také
bezpečnou (sepsáno 24. března). Případně změny související s vyhlášeným stavem vám sdělíme.
Zprávy zasíláme ZDARMA pomocí e-mailu, SMS či do aplikace. Její ovládání je opravdu jednoduché. Každý registrovaný odběratel bude
dostávat krizové informace a zprávy z úřadu, další okruh zpráv si můžete vybrat (kultura, sport, doprava, odstávky energií, nalezená zvířata
aj.). Okruhy si můžete kdykoliv změnit.
V případě dotazů k Mobilnímu Rozhlasu se můžete obracet na e-mail: dusek@vitkov.info, nebo využít facebook.
Doufáme, že současný stav rychle pomine a my vám budeme v Mobilním Rozhlasu přinášet třeba pozvánky do kina a další informace
veselejšího rázu.

Krajská liga v boxu

Vážení sportovní přátelé,
v sobotu 7. března se v kulturním domě konalo II. kolo krajské juniorské ligy v boxu.
Do Vítkova zavítalo mnoho oddílů ze Severomoravského kraje a také jeden oddíl
z kraje Jihomoravského. Účast byla velmi dobrá a všichni zúčastnění byli nadšeni
z pěkného sportovního zážitku. Touto cestou bychom rádi poděkovali borcům, zvlášť
vítkovským, kteří reprezentovali město – M. Sokolovi, M. Horvátovi a N. Pohlodkovi.
Dále trenérům, rozhodčím, paní MUDr. Antonínové, moderátorovi panu R. Nevrlovi,
sponzorům, panu Š. Hutníkovi, R. Košťálovi, K. Jakubíkovi a ﬁrmě Conrop. Za bohaté
občerstvení v bufetu děkujeme také paní Anežce Sovové a městu Vítkov za podporu
a propagační materiály. Také bychom rádi poděkovali panu J. Pruskovi a J. Duškovi
za ochotu, kterou projevili svou přítomností za účelem zdokumentování zápasů pěknými fotograﬁemi a všem ostatním, kteří nám pomáhali s organizací.
Do Vítkova se sportovní oddíly vždy rády vracejí a doufáme, že tomu bude i nadále.
Za oddíl boxu
Ivan Deszkas, předseda
Ivo Deszkas, místopředseda
Pavel Chromek, trenér

Foto: Jan Dušek, Josef Prusek

BÍLÉ PEKLO
NA PIZ PALÜ
V brožurce, která byla vydána u příležitosti
znovuotevření vítkovského kina, je uvedeno, že
prvním ﬁlmem, jenž se tu promítal, je Bílé peklo na
Piz Palü. Protože tento ﬁlm je k vidění na internetu,
tak jsem si chtěl udělat představu, jaký to musel
být divácký zážitek v tehdejší době, tedy před
79 roky. Hned na počátku jsme vtaženi do děje,
kdy při výstupu na horu se do trhliny v ledovci
zřítí manželka horolezce dr. Johannese Krafta
a zahyne. Tímto neštěstím je hlavní hrdina
naprosto zdrcen a hora se mu stává osudem.
Rok nato se novomanželé Hans a Marie vydají
na horskou túru. V chatě Diavolezza se setkají
s dr. Kraftem a rozhodnou se, že následující den
vystoupají na vrchol Piz Palü severní stěnou.
Začne se odehrávat souboj člověka s přírodou
a lidskými možnostmi. Příběh je napínavý až do
konce a zhlédnutí ﬁlmu mohu jenom doporučit. Za
povšimnutí stojí také historie tohoto ﬁlmového díla,
včetně herců a samotného místa děje.
Film natočili dva režiséři. Arnold Fanck ﬁlmoval
veškeré venkovní a Georg Wilhem Pabst vnitřní
scény. Práce jim trvala od ledna do června 1929.
Vídeňská premiéra byla 11. října, berlínská 15.
listopadu 1929 a vítkovská při slavnostním otevření
kina 22. ledna 1931. V roce 1930 byl ﬁlm opatřen
anglickými titulky a jako první německý snímek
byl vzat do americké distribuce! O pět let později
nacisté vystřihli záběry, ve kterých hrál číšníka
židovský herec Kurt Gerron. Původní hudební
skladba se nedochovala a česky otitulkovaná
verze je doprovázená scénickou rockovou hudbou
skupiny Ufajr.
Hlavní roli si zahrál rakouský herec Gustav
Diessl, který se proslavil rolemi milovníků a na
stříbrném plátně se objevoval ve své době často.
V ženské roli se blýskla Leni Reifenstahlová. Po
nástupu fašismu v Německu se dala do služeb říše
a natáčela propagandistické ﬁlmy. Zemřela ve
věku 101 let v září 2003. Ernst Petersen hrál
jenom ve čtyřech ﬁlmech a potom se proslavil
jako významný architekt. Zajímavostí je, že Ernst
Udet si zahrál sám sebe jako pilota letadla. Za
první světové války se stal druhým největším
leteckým esem se svými 62 sestřelenými letadly.
V listopadu 1941 spáchal sebevraždu. Již zmíněný
Kurt Gerron se prosadil i ve zvukovém ﬁlmu.
Z Německa utekl do Amsterodamu. Za války byl
internován v Terezíně, kde byl donucen natáčet
propagandistické ﬁlmy o „méněcenných“ židech.
V říjnu 1944 byl transportován do vyhlazovacího
tábora Osvětim, kde byl zplynován.
Hora Piz Palü se nachází ve švýcarských jižních
Alpách na hranicích s Itálií. Je vysoká 3 905 metrů.
Horská chata Diavolezza, která je základnou pro
všechny výstupy, leží v nadmořské výšce 2 978
metrů. Horolezci musí překonat výškový rozdíl 927
metrů a vzdálenost asi 4 km. V současnosti se tam
nachází horský hotel, ke kterému vede kabinková
lanovka a na ledovci si výletníci mohou užívat
lyžování.
Síla snímku Bílé peklo fascinuje i v dnešní době.
Člověk si uvědomí tehdejší podmínky horolezectví
a zároveň je uchvácen krásou horské přírody. Přeji
vám pěkný zážitek při sledování ﬁlmu.
Pavel Kučerka
Zdroje: Wikipedia.de

Středisko volného času Vítkov
MAŠKARNÍ PLES

Čtvrtá únorová neděle byla pěkná „divočina“. Uskutečnil se totiž
ples na téma Madagaskar. Rej masek započal krátce po zahájení,
kdy vystoupily taneční kroužky SVČ Vítkov a navodily taneční
atmosféru. Agentura Tomino pro nás vytvořila program. Děti si hrály,
tančily, soutěžily a užívaly si společného skotačení. Maškarní ples
vyvrcholil předáním úžasného dortu nejkrásnější masce plesu
a bohatou tombolou, která byla nachystána pro všechny děti.
Celkem se akce zúčastnilo přes 200 občanů. Děkujeme a budeme
se těšit na příští rok.
Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

EXPEDIČNÍ KAMERA 2020

Dne 6. března proběhl v kině Panorama XI. ročník mezinárodního
ﬁlmového festivalu cestovatelských ﬁlmů. Letošní Expediční kamera
proběhla s mimořádně vysokou účastí publika. Dopoledního
promítání se zúčastnilo 131 žáků ze ZŠ a G Vítkov a 48 dospělých
přišlo na večerní oﬁciální představení. Děkuji Městu Vítkov i vedení
ZŠ a G Vítkov.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

Velké díky…

patří všem občanům Vítkova, kteří se podíleli nebo se ještě podílejí
na šití a roznášení látkových roušek v době nákazy koronavirem
Covid-19.
Mezi prvními, kteří začali se šitím roušek pro veřejnost a zvláště pro
seniory, byl kolektiv pracovníků Střediska volného času Vítkov pod
vedením ředitelky paní Ing. Šárky Medunové.
Nabídli nám, členům Svazu postižených civilizačními chorobami,
prvních 50 ks roušek a ty jsme roznesli seniorům starším 75 let.
Hned nato jsme oslovili i naše členky - velice ochotně se dala do šití
roušek paní Zdeňka Wolfová. Celkem jich ušila 130 ks a ty jsme roznášely do schránek všem našim členům a seniorům, o kterých víme,

že žijí osamoceně a mají zdravotní potíže. SVČ nám darovalo ještě
dalších 130 ks roušek, i ty jsme roznesly našim seniorům.
Veliké poděkování patří našim členkám pp. Aleně Zemanové, Aničce
Přečkové, Vlastě Grulichové, Marii Baranovičové a Marii Kristkové,
které je roznášely, protože město musely projít křížem krážem a dělaly to pro dobrou věc.
Zatím jen takto děkujeme tímto článkem ve Vítkovském zpravodaji,
ale až bude po všem a budeme se moci společně sejít, tak to uděláme s plnou parádou.
Držím palce nám všem.
Marie Kristková

PŘEDÁVÁNÍ CENY
JANA ZAJÍCE

V
pátek
21.
února
se
v reprezentačním sále Městského
úřadu ve Vítkově udělovaly Ceny
Jana Zajíce. Ve II. kategorii byla
letos předána Alexandru Pisanimu, žáku oktávy našeho gymnázia,
který během studia úspěšně absolvoval řadu soutěží, získal několik
ocenění a zapojil se do mnoha projektů, např. Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu (bronzová úroveň), do projektu Microsoft
Studentské trenérské centrum. Pracoval na pozici „Junior Copywriter“
v reklamní společnosti RightWords Solution, s. r. o., kde psal
články na web o technologiích inSmart.cz. Angažuje se v programu
Gesher, kde spolupracuje s Česko-izraelskou smíšenou obchodní
komorou (ČISOK), zabývá se např. hledáním možnosti výměnných
pobytů a praxí v Izraeli, sdružováním česko-izraelských startupů či
organizováním přednášek. Donedávna spolupracoval s organizací
Elim Opava, o. p. s., kde vykonával dobrovolnickou činnost.

Mezi jeho největší úspěchy patří 1. místo v mezinárodní soutěži
CEMACH v kategorii multimediální disciplíny s prací Moderní
Izrael, 1. místo v celostátním kole soutěže Spotřeba pro život,
kde s týmem vytvořil vzorové číslo spotřebitelského časopisu
pro mládež na téma Mobilní operátoři, 2. místo v celostátním
kole soutěže Středoškolská odborná činnost v oboru Ekonomika
a řízení (v roce 2018 s prací Problematika státních bailoutů a v roce
2019 s prací Efektivita prospěchových stipendií), 13. - 14. místo
v celostátním kole Ekonomické olympiády atd. Získal stipendium na
Mises University od Mises Institute v Alabamě v USA (2018), studijní
pobyt na univerzitě v Cambridge v rámci projektu Experience
Cambridge (2019), ocenění Nejúspěšnější žák středních škol
v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018 za humanitní
obory nebo 9. místo v celostátní soutěži Nejlepší student společnosti
MICRORISC s. r. o. (2018).
Blahopřejeme!
Miroslav Bučánek

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ V ANGLIČTINĚ

V průběhu února 2020 se ve Středisku volného času v Opavě konala
okresní kola soutěží v angličtině, kam postoupili vítězové (případně
první dva) ze školních kol. Obsahem soutěží byl písemný test
a konverzace na vylosované téma.
V kategorii I. B reprezentovala naši školu Veronika Adamcová
z primy, která získala třetí místo.
Jáchym Chroust a Aleš Till z kvarty rovněž přivezli výborná umístění:
Aleš byl čtvrtý, Jáchym v okresním kole zvítězil a postupuje do
krajského kola.
Středoškolská kategorie G III. A (určená speciálně pro studenty
gymnázií) proběhla 14. února a za naši školu se jí účastnil Jan

Leher ze septimy. V této kategorii je jazyková úroveň nejvyšší, takže
Honzovo čtvrté místo lze považovat za velký úspěch, obzvláště
vzhledem k tomu, že jeho výkon v konverzační části byl nejlepší ze
všech soutěžících. Našim účastníkům gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci školy.
Jana Ambrožová

PROJEKT EDISON 23. – 26. 2. 2020

Také v letošním školním roce jsme využili příležitost pozvat k nám
přes studentskou organizaci AISEC stážisty – studenty vysokých
škol – ze zahraničí, aby našim žákům představili své země. Tentokrát
Vítkov navštívili Mehmet z Turecka a Shafa a Riana z Indonésie.
Žáci 8. a 9. tříd a všichni gymnazisté měli tedy výuku angličtiny
oživenou prezentacemi stážistů, kteří poutavě vyprávěli o životě ve
svých zemích, samozřejmě vše bylo bohatě ilustrováno obrazovým
materiálem a videoukázkami. Měli jsme možnost zopakovat si údaje,
které jsme znali z hodin zeměpisu, dějepisu či společenských věd,
ale především šlo o osobní kontakt s našimi téměř vrstevníky z těchto
zemí. Dověděli jsme se, jak studují, čím se baví a co je zajímá. Byli
jsme překvapeni podobností některých negativních jevů v politickém
životě (například úplatkářství a korupce), na druhou stranu jsme si
uvědomili, že věci, jež považujeme u nás za samozřejmé, mohou
studentky z Indonésie oceňovat jako úžasnou výhodu – třeba fakt,
že můžeme bez problémů pít vodu z kohoutku. Nejcennější jistě pro
všechny byla reálná komunikace v angličtině a poznatek, že mladí
lidé v ostatních zemích mají podobné radosti a starosti.

Děkujeme rovněž rodinám, jež stážisty ubytovaly a obětavě se o ně
staraly, stejně jako studentům, kteří se našim hostům věnovali i ve
svém volném čase, aby jim ukázali Vítkov a okolí.
Jana Ambrožová

POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA
VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE EUROREBUS

Od září 2019 do února 2020 plnili žáci 6. - 9. tříd a víceletého gymnázia
školní korespondenční kola, bonusové otázky a doprovodné soutěže
v rámci celostátní vědomostní soutěže Eurorebus. Kromě práce
s počítačem, museli žáci prokázat, že umějí vyhledat odpovědi
na mnohdy velmi záludné otázky z různých společenskovědních
a přírodovědných oblastí. V 15ti kolech řešili například otázky
z témat Vlastivěda, Výročí, Erby, Světové zajímavostí, Česká příroda,
České památky, Zajímavé stavby, Pražské výhledy, Sametová
revoluce, 20. století, S pomocí map, Evropa a Planetární geograﬁe.
Po celou dobu soutěže se mezi stovkou nejúspěšnějších tříd České
republiky držely třídy prima, sekunda, tercie, 6. A, B, C, 7. B a 8. A.

Do krajského kola, které se mělo uskutečnit v sobotu 28. 3. 2020
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, se
nakonec probojovalo 11 tříd naší školy.
V kategorii ZŠ 01 (6. – 7. třídy) měly reprezentovat naši školu
tříčlenná družstva žáků primy, sekundy, 6. A, 6. B, 6. C, 7. B a 7. C
a kategorii žáků ZŠ 02 (žáci 8. – 9. tříd) tříčlenná družstva žáků
tercie, kvarty 8. A a 8. C. Bohužel v důsledku současné epidemie bylo
krajské kolo zrušeno. V každém případě však žákům blahopřejeme
za dosavadní úspěchy.
Blanka Váňová

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

Zeměpisná olympiáda patří k velmi náročným soutěžím, ve kterých
si žáci nevystačí pouze s vědomostmi nabytými ve školní výuce, ale
očekává se od nich všeobecný společenskovědní přehled.
Soutěž má tři části – práci s atlasem, písemný test a praktickou část.
Konkurence je každý rok velká. V kategorii C – žáků tercie a kvarty,
8. – 9. tříd se na skvělém 3. místě umístil Aleš Till.

volného času se na 1. místě umístila Soňa Peterová ze sexty
(práce Vliv běhu na zdraví a život člověka). Další místa obsadily
septimánky - na 2. místě se umístily Adéla Filipová (práce Faktory
ovlivňující spánek) a Zuzana Šrubařová (práce Alternativní školství),
na 3. místě Monika Šrubařová (práce Barvy a jejich vliv na člověka).
V oboru 16 Historie se na 1. místě umístily dvě práce s návrhem
na postup do vyššího kola - Eliška Halamíčková ze sexty (práce
Zaniklá obec Barnov a život rodiny Jakelovy) a Dita Baraňáková ze
septimy (práce Radim Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu
Slavníkovců).
Žákovská porota rozhodovala na základě prezentací vystupujících
takto: 1. místo - Zuzana Šrubařová (práce Alternativní školství),
2. místo - Eliška Halamíčková (práce Zaniklá obec Barnov a život
rodiny Jakelovy), 3. místo Lukáš Duben (práce Druhová rozmanitost
rostlin v ekosystémech les a louka v lokalitě Skřipov).
Chtěl bych tímto poděkovat všem vystupujícím, odborné porotě
i porotě žákovské, kterou tvořili David Jurosz, Světlana Sponerová,
David Raus, Nela Chrastinová, Karolína Machulová, Nikola
Machulová z 9. A a Tomáš Raus, Karolína Pavlíková, Kateřina
Sobolová, Sabina Davidová, Daniel Cáb z 9. B.
Miroslav Bučánek

Blanka Váňová

ŠKOLNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI

V pátek 21. února se konalo školní kolo 42. ročníku Středoškolské
odborné činnosti (SOČ). Vystoupilo jedenáct prezentujících se svými
pracemi, zařazenými do pěti soutěžních oborů. Všechny soutěžící
posuzovala odborná porota složená z Mgr. Miroslava Bučánka, Mgr.
Mileny Mačákové, Mgr. Marie Blaschke a Mgr. Michaely Škrabalové
a žákovská porota tvořená žáky 9. ročníků základní školy. Odborná
porota na základě přečtených prací a prezentací rozhodla takto:
V oboru 04 Biologie se na 1. místě umístil Lukáš Duben ze třídy
septimy (práce Druhová rozmanitost rostlin v ekosystémech les
a louka v lokalitě Skřipov).

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Komenského 754, 749 01 Vítkov

Zápis do 1. třídy
ZMĚNA TERMÍNU A REALIZACE
(původní termín 3. 4. 2020)

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k současné situaci
a nejnovějším pokynům z MŠMT bude zápis realizován
následujícím způsobem:
1. zákonní zástupci musí doručit Žádost o přijetí k povinné
školní docházce do školy od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 poštou,
e-mailem s elektronickým podpisem (na e-mail: dasa.kaluzova@
zsgvitkov.cz), nebo do datové schránky školy (nxtmt62),
2. pokud by byly na Vaší straně nejasnosti k podání Žádosti
o přijetí, bude konzultace bez přítomnosti dětí uskutečněna
v pátek 24. 4. 2020 v době od 14:00 do 17:00 v budově
1. stupně (v dané době dodržujte karanténní opatření, která
budou v platnosti).
V Žádosti o přijetí uvádějte: jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě jinou adresu
pro doručování), podpis osoby, která žádost podává (zákonných
zástupců).
S Žádostí o přijetí doručte také: vyplněný Zápisní list, Dohodu
ve věci přijetí dítěte a v případě podání Žádosti o odklad také
Doporučení školského poradenského zařízení a Doporučení
odborného lékaře.

V oboru 06 Zdravotnictví se na 1. místě umístil Jiří Zwesper (práce
Nikotin, největší vrah v historii lidstva), na 2. místě Kristýna Jamerová
(práce Komplikace a možná rizika při léčbě tonzilitidy) - obě práce
s návrhem na postup do vyššího kola. Na 3. místě se v tomto oboru
umístila Vanda Bendíková (práce Oční fyzioterapie a nejčastější
zrakové vady u dětí). Všichni vystupující jsou žáky septimy.
V oboru 13 Ekonomika a řízení se na 1. místě umístil Jan Leher
ze septimy (práce Fenomén přeprodávání oblečení a móda jako
způsob zisku peněz).
V oboru 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika

Na případné další změny, které by vzhledem k současné
situaci mohly nastat, budeme upozorňovat na webu školy
(www.zsgvitkov.cz) v sekci Zápis do 1. tříd!
Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy
Opatření MŠMT k zápisům do 1. tříd ZŠ na školní rok
2020/2021:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisumdo-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Rekonstrukce hřiště v areálu
základní školy a gymnázia
Letošní poměrně mírná a krátká zima způsobila, že stavební práce na rekonstrukci
školního hřiště mohly probíhat, a tak věříme, že se podaří investici města v hodnotě
4 923 081 Kč, kterou provádí ﬁrma Pavlacký s. r. o., i přes nepříznivé okolnosti
dokončit tak, aby si žáci hned po návratu do školy mohli areál začít náležitě užívat.

Moravskoslezský
kraj pomůže
podnikatelům v nouzi
Kromě zajišťování ochranných zdravotnických
a hygienických pomůcek se Moravskoslezský
kraj stará o to, jak pomoci podnikatelům, kteří
se ocitli nebo ještě ocitnou ve ﬁnanční tísni
v souvislosti s pandemií koronaviru.
„Rozpočet kraje není schopen vyřešit tíživou
situaci podnikatelů bez zapojení evropských
a národních zdrojů.
Aktuálně mapujeme
dostupnou pomoc z Evropy i od státu a bavíme
se s našimi partnery o nejlepší možné variantě
pomoci, jak z krátkodobého, tak dlouhodobého
hlediska,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák.
Upřesnil, že v Moravskoslezském kraji je evidováno
přes 255 tisíc podnikatelských subjektů, z toho 182
tisíc živnostníků.
„Více než polovina oslovených ﬁrem deklaruje
problémy s poklesem tržeb a upozorňuje na
zhoršení situace v dalších týdnech či měsících.
Opatření zavedená kvůli ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem se podle předběžných
průzkumů nejvíce dotkne drobných podnikatelů,
zejména v oblasti služeb, kde je zaměstnáno
nejvíce lidí. Podpora by měla být směrována
právě jim,“ řekl předseda představenstva Krajské
hospodářské komory Moravskoslezského kraje Jan
Březina.
Evropská unie přislíbila České republice 25,5
miliardy na pomoc s následky koronaviru, další
peníze alokovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu
v programu COVID. Kromě této ﬁnanční pomoci
stát prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních
věcí a Ministerstva ﬁnancí připravuje pro podnikatele
další kompenzační a liberační mechanismy.
Moravskoslezský kraj může hrát důležitou úlohu
v pomoci podnikatelům, kromě zdrojů ze svého
rozpočtu je schopný zajistit přerozdělování prostředků
z evropské i národní úrovně. Ve spolupráci s Krajskou
hospodářskou komorou a Moravskoslezským
inovačním centrem Ostrava může zacílit prostředky
a pomoc na konkrétní problémy ﬁrem a zapojit také
obce, které se mohou na pomoci podnikatelům na
jejich území rovněž podílet.
„Osvědčila se nám zkušenost s modelem
poskytování tzv. kotlíkových dotací, kde již dnes
dochází ke sdružování prostředků z evropských
fondů, státních zdrojů, krajských a obecních
rozpočtů. Proto v rámci našich příprav uvažujeme
o tom, že by ze startu mohla směřovat pomoc
živnostníkům a malým podnikům obdobným
způsobem. Nedílnou součástí krajské pomoci by
také bylo poradentství pro ﬁrmy,“ řekl náměstek
hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.
Upozornil, že důležité je zejména stanovit kritéria pro
výběr podniků, které budou moci zajištěné zdroje
za určitých podmínek čerpat. Při deﬁnování těchto
parametrů a nastavení dlouhodobé podpory pro
podniky bude kraj úzce spolupracovat jak s centrální
úrovní, tak s partnery v kraji. První opatření by kraj
mohl schválit na červnovém zastupitelstvu. Některé
podpůrné aktivity včetně poradentství ﬁrmám spustí
ještě dříve.
Zdroj: www.msk.cz

SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, Z. S., RADÍ
– NÁKUP ZBOŽÍ Z „DRUHÉ RUKY“ MÁ SVÉ VÝHODY I SVÁ RIZIKA
Ať už sháníme něco na sebe, vybavení pro děti nebo na sport, knihy,
elektroniku nebo automobil, může být zajímavou alternativou pořízení
věci již použité, věci s drobnou vadou, či věci bez perfektního obalu.
Věci, které mohou ještě velmi dobře posloužit svému účelu, přestože
již byly použity, či věci, které shodou okolností mají vadu, která
nebrání jejich dalšímu užívání, si určitě zaslouží naši pozornost
a další šanci!
Šetříme nejen vlastní ﬁnance, ale také zdroj a tím i životní prostředí
Nákupem zboží z druhé ruky můžeme ušetřit významné ﬁnanční
částky. I ti, kteří k takovému nákupu nejsou zrovna nuceni svou
ﬁnanční situací nebo jinými okolnostmi, jistě ocení výraznou slevu
oproti nákupu nového nebo bezvadného zboží. Přínos pro vlastní
peněženku ale není jediným beneﬁtem takovéhoto nákupu. Na
výrobu každé věci bylo totiž potřeba vynaložit spoustu lidské práce,
času a bylo spotřebováno hodně přírodních zdrojů (materiálu, vody
a paliva).
Nebylo by škoda, aby věc, která může ještě dobře posloužit, jen
tak skončila třeba na skládce?
Nákupem a prodejem věcí z „druhé ruky“ pomáháme zpomalovat
cyklus věcí a snižujeme množství vyprodukovaného odpadu. Každý
tak můžeme přispět k ochraně přírody pro další generace.
U každého jednotlivého nákupu by odpovědný spotřebitel měl
však zvážit také druhou stránku celé transakce, a to jaká práva
a povinnosti prodávajícího a kupujícího se k takovému nákupu váží.
Pokud koupíme v secondhandu módní kousek za pár desetikorun,
patrně naše práva z případných vad nebudou pro naše rozhodování
hrát takovou roli, jako v případě nákupu elektroniky či jiného dražšího
zboží.
Jak se tedy liší naše práva, pokud se rozhodneme koupit již
použitou věc?
Předně je třeba zdůraznit, že použité zboží a zboží zakoupené
s dopředu oznámenou vadou, lze v případě výskytu vady
u prodávajícího reklamovat! Lišit se však může lhůta, ve které je
potřeba vadu vytknout. Při prodeji použitého spotřebního zboží totiž
lze zkrátit obecnou 24 měsíční lhůtu pro uplatnění práva z vad až na
polovinu, tedy 12 měsíců. Zkrácenou dobu trvání odpovědnosti za
vady však musí prodávající vyznačit např. v dokladu o koupi, nebo
sjednat platně ve smlouvě, případně v obchodních podmínkách,
které jsou součástí smlouvy. Kupující by tedy měl dopředu vědět, že
doba pro uplatnění práv z vad bude zkrácena.
Pozor - ne všechny vady lze u použitého zboží reklamovat! Reklamovat
nelze vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, kterou věc
měla v době převzetí kupujícím ani vady, s nimiž byl kupující předem
seznámen a na něž mu byla poskytnuta sleva. U ostatních vad může
kupující podle závažnosti vady po prodávajícím žádat odstranění
vady opravou, přiměřenou slevu z ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
U vad, kde by kupujícímu v případě koupě nové věci vznikl nárok na
výměnu věci za nový kus, má kupující v případě koupě použitého
zboží místo práva na výměnu právo na přiměřenou slevu.
Nákup použitého zboží má však i další úskalí, zejména pokud
kupujeme zboží, které fyzicky nevidíme, tzv. na dálku - při nákupu
na internetu. Spotřebitel by se měl v takových případech chovat
obzvláště obezřetně a dát si pozor zejména na neseriózní klamavé
nabídky či dokonce přímo podvodné inzeráty.
Spotřebitelé si zvykli při nákupu na internetu hojně využívat lhůtu
14 dnů, tzv. lhůtu na rozmyšlenou, kdy mají možnost zboží vrátit
bez udání důvodu a bez jakýchkoliv ﬁnančních postihů. Použité
zboží na internetu však nezřídka prodávají i fyzické osoby, aniž
by taková činnost byla podnikáním. Takováto kupní smlouva však
není smlouvou spotřebitelskou a soukromý prodávající nemá
vůči kupujícímu zcela stejné povinnosti jako je tomu u prodejců podnikatelů! Nemá třeba povinnost při nákupu na dálku poskytovat
kupujícímu lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu, povinnost
vyřídit reklamaci do 30 dnů pod sankcí odstoupení od smlouvy ze
strany prodávajícího…

Podobnou zkušenost udělal také pan Pavel, který se původně
rozhodl pro pořízení levnějšího použitého notebooku přes aukční
portál. Notebook, který dorazil, vcelku odpovídal popisu uváděnému
prodejcem, možná až na pár škrábanečků, pana Pavla však k touze
koupený notebook vrátit vedly zcela jiné důvody. Pár dní po koupi
totiž objevil v povánočním výprodeji jednoho e-shopu notebook
nový za velmi výhodnou cenu a chtěl ten použitý do 14 dnů vrátit
a zainvestovat raději do nákupu nového. Jelikož však prodávajícím
byla soukromá osoba nepodnikatel, neměli jsme pro pana Pavla
v naší poradně dobrou zprávu. Notebook bez dohody s prodávajícím
vrátit bez udání důvodu nemůže.
SOS MaS, z s. proto doporučuje před nákupem použitých věcí vždy
zvážit všechny okolnosti, a to nejen cenu, ale i stav a opotřebení věci
v okamžiku převzetí kupujícím, délku lhůty pro uplatnění případných
vad i právní postavení prodávajícího.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s.
Tel/fax. 596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. je nezávislý,
neziskový spolek, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní
informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě
k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní
smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové
adrese: poradna@sos-msk.cz nebo na poradenské lince 608 722
582, ale také ve svých poradnách, které provozuje v městech
Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského,
Pardubického, Libereckého, Ústeckého kraje. Kromě poradenství
realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení
spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových
organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.
Sídlo:
Přemyslovců 50, 709 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252, 606 832 280
E-mail: ostrava@sos-msk.cz

AŽ DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY KULTURNÍ,
SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE VE MĚSTĚ
Uzavřena je knihovna, kino, Senior Point. Akce nepořádá ani Středisko volného času Vítkov ani žádné školské zařízení, či zájmový spolek.
Uzavřena jsou také sportoviště. Filmy nejsou rezervované. Distributoři zrušili veškeré rezervace ﬁlmů až do odvolání. Také řada z nich
přesunula premiéry na neurčito (3Bobule, Šarlatán a další).
Aktivity, které měly proběhnout v březnu a dubnu ve Vítkově a Kaletách, jsou zrušeny a nové termíny se stanoví, až budou mít obě země
povoleno pořádání akcí. Je to takto dohodnuto i s poskytovatelem dotace.
Představení pro děti a koncert (duben) jsme také zrušili a nový termín se bude hledat až podle vývoje situace. Jednáme také s agenturou
Jiřího Kolbaby o náhradním termínu jeho přednášky v kině.
Dubnový přehled akcí je sice vytištěn, avšak do schránek jsme ho nenechali roznést, protože není jasné, kdy se situace vrátí do normálu.
9. dubna je uzávěrka přehledu na květen, u něj rovněž nemůžeme říci, jak se omezení změní, či uvolní.
Jakmile bude možné opět konat akce a promítat v kině, budeme vás o nich informovat prostřednictvím dalších komunikačních
zdrojů - přes webové stránky, facebook a Mobilní Rozhlas. Sledujte nás!
Vážení čtenáři, redakční radu nesmí opouštět víra v lepší časy, a tak si dovolujeme přece jen otisknout plakát
s pozváním na letošní Den města s přáním, ať se tam všichni setkáme!

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2020

6. ČERVNA OD 13 HODIN - SPORTOVNÍ AREÁL
V programu letošního Dne města vystoupí: Míša Růžičková (pro
děti), Základní umělecká škola Vítkov, KOFE-IN, Th!s, skupina
BSP, Special Band.
Kdo se postará o vaši dobrou zábavu?
Pop-rocková kapela KOFE-IN vznikla v roce 2006 a debutovala
o tři roky později deskou Osobní vesmír. Videoklipy KOFE-IN se
opakovaně těšily úspěchu v hitparádách České či TV Óčko.
Koncem roku 2018 kapela odehrála akustický koncert ve
vyprodaném Slezském divadle v Opavě. V roce 2019 kapela vydala
singl a videoklip s názvem Bouře a na jaře roku 2020 vydává EP
s názvem Ať to trvá věčně.
Th!s: pražská root - rocková kapela, která se zvukově a hudebně

inspiruje americkým sedmdesátkovým hard rockem. Hraje
v klasickém složení - dvě kytary, basa, bicí a zpěv.
Hudební skupina B.S.P. o sobě dala poprvé vědět v roce 1992
vydáním alba, které bylo celé v angličtině stejně jako nejznámější
singl z něj. O dva roky později vydala skupina další úspěšné album
tentokrát s texty v českém jazyce, z nějž se nejvíce proslavila píseň
Země vzdálená.
Členy skupiny jsou Ota Balage (klávesy), Kamil Střihavka (zpěv)
a Michal Pavlíček (kytara).
A program uzavře všem dobře známá skupina Special Band.
Předprodej vstupenek momentálně není spuštěn.
O dalších změnách vás budeme informovat.

Uzávěrka příštího čísla: 17
17.. d u b n a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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