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Jaký byl adventní čas?

AKTUALITY
Z RADNICE
Z jednání rady města ze dne 24. 11. 2015,
15. 12. 2015 a dále pak z jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2015.
Rada města schválila zapůjčení historického sálu v objektu městského úřadu, a to za
účelem uspořádání předvánočního koncertu
žáků ZŠaG Vítkov, který se uskutečnil dne
15. 12. 2015.
Na základě usnesení Bezpečnostní rady
obce bylo uloženo předložit radě ke schválení dokument „Pravidla pro nahlašování
poruch varovného a informačního systému
města Vítkova a četnost jejich odstraňování“, který si klade za cíl zefektivnit systém
nahlašování a následného odstraňování
vzniklých poruch varovného a informačního
systému města. Rada pravidla schválila.
Dále byla schválena možnost bezúplatného kopírování prostřednictvím Informačního
centra MěÚ Vítkov pro spolky a zájmová
sdružení na území města Vítkova a jeho
místních částí. S účinností od 1. 1. 2016
mají spolky možnost nechat si pořídit kopie
v rozsahu max. 150 stran černobílých a 50
kopií barevných, vše ve formátu A4.
Správa bytového fondu vypsala výběrové
řízení na rekonstrukci střechy kulturního
domu. Výzva byla odeslána pěti uchazečům. Na základě doručených nabídek rada
vybrala nejvhodnější z nich. Předpokládaný
termín provádění rekonstrukce je naplánován na jaro roku 2016.
V souvislosti s připravovaným Dnem města
Vítkova 2016 rada města schválila smlouvu
o vystoupení se skupinami Žamboši a Fleret
(postupně budou takto schvalovány smlouvy
s dalšími účinkujícími).
Jako každoročně, tak i letos byl předložen
radě města návrh rozpočtu na rok 2016.
Návrh rozpočtu je překládán jako deficitní
ve výši 128 mil. Kč, neboť předpokládané
příjmy dosahují výše 111 mil. Kč. Deficit na
straně příjmů je krytý přebytkem hospodaření z předešlých let ve výši 17 mil. Kč. Rada
rozpočet doporučila a ZM jej schválilo.
Na základě žádosti zastupitelů připravil FO
podklady a vyjádření kompetentních odborů k návrhu zákazu provozování VHP na
území města. Zastupitelé dospěli po diskusi
k závěru, že berou tyto podklady na vědomí.
Návrh připravit na příští jednání ZM obecně
závaznou vyhlášku, která by VHP zakazovala, nebyl schválen.
Bude podána žádost o dotaci z Národního
programu podpory cestovního ruchu (podprogram Cestování dostupné všem), jenž
vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
na projekt „Vítkov – veřejné WC“, které by
mělo být umístěno u Rákosničkova hřiště.
ZM také schválilo, že v případě vyhlášení
výzvy z MŠMT Programu 133 510 Státní
podpora sportu pro rok 2016, bude podána
žádost na projekt „Zatravnění a oplocení
škvárového hřiště“ (se závazkem spolufinancování projektu v min. výši 30% z cel-

kových
nákladů projektu).
Další dotační tituly
se týkají zateplení
bytových domů.
Dopravní komise,
kterou si jako poradní orgán zřídila rada města, jí
předkládá závěry
a doporučení ze
svých
jednání.
Rada souhlasila
s
předloženými
závěry z 8. jednání
této komise.
Město má uzavřenou smlouvu
s pojišťovnou Generali, ve které je
mimo jiné odpovědnost za škodu
u žáků - původní
spoluúčast činila
5.000 Kč. U některých původních
pojistných událostí
tedy nebylo pojišťovnou proplaceno pojistné plnění, které bylo nižší než 5.000
Kč, nebo bylo pojistné plnění kráceno spoluúčastí. Rada rozhodla o refundaci neproplacených částek poškozeným. Následně
se podařilo vyjednat nulovou spoluúčast na
pojistné události.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o komunitním plánování sociálních služeb a zprávu
o plnění akčního plánu za rok 2015.

Mnoho osobních i pracovních úspěchů
vám v roce 2016 přeje
město Vítkov

Součástí jednání rady a zastupitelstva města je mimo jiné také schvalování záměrů na
pronájem či prodej pozemků. Přijatá rozhodnutí lze dohledat na webových stránkách
města. Rada také schválila bytový pořadník
na rok 2016.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Setkání současných a bývalých zastupitelů
17. prosince 2015 se konalo poslední zasedání zastupitelstva města v loňském roce. A nebylo výjimečné jenom tím, že bylo poslední. Přestože běžně začínají zasedání v 15.30, toto bylo zahájeno již dvě hodiny po poledni. Na programu jsme neměli ani 25 bodů k projednání, tedy
ne mnoho. Přesto bylo velmi důležité, protože jsme schválili rozpočet, kterým se budeme řídit v průběhu celého roku 2016. V 17 hodin jsme
ukončili oficiální zasedání. Místo abychom se rozešli domů, všichni zastupitelé zůstali v reprezentačním sále, neboť jsme očekávali vzácné
hosty, kteří byli pozváni na 18 hodin. Upravili jsme sál, připravili promítací techniku a také nachystali drobné pohoštění.
Před 25 lety se totiž konaly první volby do městských a obecních zastupitelstev po roce 1989. I ve Vítkově přišli lidé k volebním urnám, aby
si zvolili ve svobodných volbách vedení města. Od té doby proběhlo 5 dalších volebních období. Za celou dobu se v zastupitelských lvicích
vystřídalo více než 70 zastupitelů. Všem, až na osm, kteří již nejsou mezi námi, jsme poslali pozvánku na neformální společenské setkání.
Určitě jsme mnohé překvapili. Také nás překvapilo, že pozvání přijalo téměř 30 bývalých zastupitelů.
Nejdříve jsme pořádili společný snímek a potom jsme zavzpomínali nad starými fotografiemi. Také jsem připomenul nejvýznamnější události, kterými prošlo naše město za uplynulých 25 let.
Hlavním smyslem této akce bylo, aby se na jednom místě mohli setkat lidé, kteří se významným způsobem zapsali do historie našeho
města. Aby si mohli nejenom popovídat a zavzpomínat, ale také proto, abychom jim poděkovali za jejich aktivní práci v zastupitelstvu města
Vítkova.
Pavel Smolka
starosta města

SLUŽBA PRO SPOLKY V IC VÍTKOV
Podmínky bezúplatného kopírování pro vítkovské spolky

a) Nabídka se vztahuje pouze na spolky a zájmová sdružení působící na území města
Vítkova a v jeho místních částech.
b) Nabídka se nevztahuje na příspěvkové organizace města, školy, SVČ a podobná zařízení zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a dospělých ani na jiné subjekty.
c) Množství kopií:
- 50 stran formátu A4 – plnobarevných kopií
- 150 stran formátu A4 – černobílých kopií
Toto množství se stanoví pro 1 spolek a kalendářní rok počínaje 1. lednem 2016.
d) U TJ Vítkov je počet bezúplatných kopií dvojnásobný.
e) V případě kopií formátu A3 se počet stran snižuje na polovinu.
f) V případě nevyčerpání schváleného limitu 50 stran barevných kopií lze namísto nich
vyčerpat 50 stran černobílých kopií. Nelze náhradou za černobílé kopie pořizovat kopie
barevné.
g) Místo poskytované služby: Informační centrum Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01
Vítkov.
h) O pořízených kopiích bude v IC Vítkov vedena evidence v rozsahu:
- datum pořízení kopií;
- název spolku;
- jméno a příjmení osoby, které byly kopie vydány;
- název kopírovaného materiálu (např. plakát, pozvánka, propozice apod.);
- počet kopírovaných stran.
i) Nevyčerpané kopie nelze převádět do dalšího roku ani na jiný spolek. V případě TJ Vítkov navíc ještě na jiný oddíl.

ZÁPIS DĚTÍ
DO 1. TŘÍD
na Základní školu a gymnázium
Vítkov proběhne dne 29. 1. 2016
od 13,00 hod. do 18,00 hod.

DAŇ Z
NEMOVITÝCH
VĚCÍ
21. ledna 2016 od 8 do 15 hod. budou na
MěÚ Vítkov v místnosti rady pracovníci FÚ
Opava vybírat přiznání k dani z nemovitých
věcí (dříve daň z nemovitosti).

První rok volebního období 2014 – 2018
První rok volebního období 2014 – 2015 je již za námi. Chtěli bychom občany po uplynutí každého volebního roku alespoň ve stručnosti informovat o tom, co se nám podařilo, co dále připravujeme
a také o tom, co se nám nepodařilo. Vedení města si je totiž vědomo,
že na tyto informace mají občané nárok. Rovněž za nás je nutno
sdělit to, že nezůstalo jen u slibů.
Od listopadu 2014, kdy bylo zvoleno nové vedení města, se podařilo
získat celou řadu dotačních titulů, a to především v souvislosti se
zateplováním objektů, např. kulturní dům v Dělnické ulici, sokolovna
v Klokočově, kulturní dům v Jelenicích a autobusová čekárna ve Vítkově. Na dotacích na tyto akce získáme celkovou částku přesahující
14 miliónů korun, což není zrovna málo.

V souvislosti s výstavbou nové komunikace v Opavské a Zemědělské ulici ve Vítkově jsme ze svého rozpočtu uhradili částečné vybudování nových chodníků. Přestože v rozpočtu města je jen omezené množství finančních prostředků, bylo rozhodnuto o přestavbě
chodníku u KB podél Budišovské ulice a dále pak o částečné opravě
a dodatečném vybudování chodníku vedoucího od budovy ZŠ Komenského ul. k ulici Dělnické ve Vítkově.
V červnu 2015 byl uspořádán v areálu hřiště ve Vítkově Den města
Vítkova, na kterém vystoupila celá řada známých interpretů. Této
akce se zúčastnilo téměř 1300 lidí. Byli bychom rádi, kdyby se tato
kulturní akce stala jakousi tradicí, proto připravujeme její uspořádání
i v roce 2016. Za zmínku určitě stojí také Vítkovská lávka pořádaná
SVČ za podpory města (v letošním roce se jí zúčastnilo rekordních
1200 lidí).
Novinkou v našem volebním období je také vznik osadních výborů
v místních částech. Zákon o obcích na ně pamatuje, avšak u nás

byly ZM zřízeny až v roce 2014. Prioritou je nejen finanční podpora místních částí, ale především oživení kultury a upevnění vztahů
mezi občany těchto obcí.
Došlo k vybudování Rákosníčkova hřiště, na čemž má zásluhu celá
řada občanů, kteří se na hlasování podíleli. Občany jsme také nechali v anketě rozhodnout o tom, kde by si hřiště přáli, a tam také
dnes stojí.
Toho, co nám rok 2014 – 2015 přinesl, respektive co se nám povedlo, je celá řada. Považujeme však za nutné informovat také o tom,
co se připravuje.
Jedním z hlavních bodů, které se již několik let řeší, je vybudování parkoviště v Opavské ulici před domy čp. 687 a 688. Zde sice
vyvstaly určité problémy ve věci vydání stavebního povolení, ale
doufáme, že se nám podaří v nejbližší době záměr realizovat. Další parkoviště se bude budovat podél plotu gymnázia v Komenského ulici, to bude určeno pro rodiče doprovázející své děti do školy.
V plánu máme také vybudování parkoviště na travnaté ploše u Rákosníčkova hřiště, kde by do budoucna mělo stát také veřejné WC
a snad i městská tržnice.
Někomu se může rozpočet města zdát vysoký, ovšem máme před
sebou i rozsáhlejšá akce, jako například rekonstrukce koupaliště,
která nás v nejbližší době čeká. Zatím se připravuje projekt, zjišťuje
se cena a další skutečnosti. Již dnes však víme, že cena bude kolem
14 milionů korun. Někomu se zdá možná vysoká, ale s ohledem na
dnes již nové hygienické normy bude muset být přestavěna i filtrace,
způsob výměny vody a další.
Mimo uvedené akce si samozřejmě budeme důsledně hlídat dotační
tituly a v případě, že se naskytne příležitost pro něco jiného, pro
naše město užitečného či zajímavého, budeme věc realizovat.
Existují však také problémy, jež se budou muset řešit a kterým se
nevyhneme. Například již dosluhující zatrubnění potoka Čermná
(před prodejnou vodoinstalačního materiálu a mototechny) vedle
Oderské ulice. To je takřka v havarijním stavu a samotná oprava by
si vyžádala cca 18 miliónů korun, které však v rozpočtu zatím navíc
nejsou.
Mezi záměry, jež se nám již dlouhodobě nedaří, je získání dotace
na opravu kina ve Vítkově. Každoročně se o její získání pokoušíme,
zatím však bezvýsledně.
Nelze také opomenout iniciativu místních občanů, jež po nás chtěli
vybudování mobilního kluziště. S tím souhlasíme a v návrhu rozpočtu je vyčleněná částka jak na kluziště, tak na zatravnění škvárového
fotbalového hřiště. Nyní je na zastupitelích, jak rozhodnou.
Pavel Smolka, Oldřich Huška a Lenka Sonnková

Městská policie v listopadu 2015
K vystřízlivění na PZS v Opavě převezli strážníci 4. listopadu 61letého muže, který pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebyl schopen vlastní souvislé chůze. Bylo mu naměřeno více než
2 promile alkoholu v dechu a později začal být agresivní k zakročujícím strážníkům. Tomuto úkonu předcházelo telefonické oznámení
z jedné z prodejen v Opavské ulici, kde kolem půl sedmé večer toho
dne mělo dojít k odcizení zboží. Kontrolou u muže však strážníci nezjistili žádné zcizené zboží. Po převozu na služebnu MP Vítkov byla
u muže v podšívce zimní bundy nalezena láhev destilátu v ceně 129
Kč, kterou v prodejně odcizil. Z důvodu jeho agresivity strážníci při
převozu na PZS použili rovněž pouta. Muž se nyní bude u správního
orgánu zodpovídat z přestupku proti majetku, za což mu hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč a úhrada škody, jelikož u láhve destilátu došlo k poškození kolku a zboží nemohlo být vráceno zpět do prodeje.
Z přestupku proti veřejnému pořádku strážníci obvinili 35letého
muže z Vítkova, který provedl bez ohlášení a patřičného povolení
neoprávněný zábor chodníku při Zemědělské ulici, kde postavil lešení, které navíc neukotvil. Za uvedený přestupek, který strážníci
zjistili 11. listopadu v dopoledních hodinách, hrozí muži u správního

orgánu v případě uznání viny pokuta až do výše 50.000 Kč a rovněž
úhrada správního poplatku za provedený zábor.
Krátce po desáté hodině večerní 14. listopadu si strážníci v Budišovské ulici všimli cyklisty, který jel na neosvětleném kole ve směru
od náměstí ven z města. Hlídka MP Vítkov cyklistu zastavila a vyzvala k prokázání totožnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že z cyklisty byl cítit alkohol, provedli strážníci několik opakovaných kontrol
a muž jeho požití přiznal. 23letému muži ze Svatoňovic při opakovaně
stoupajícím měření zjistili téměř 0,5 promile. Muži byla další jízda na
kole, které nesplňovalo podmínky pro provoz za snížené viditelnosti,
a navíc pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, zakázána.
Podezřením z přestupku řízení kola bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po požití alkoholického nápoje,
po kterou je ještě pod jejich vlivem, se bude zabývat správní orgán.
Zde muži v případě uznání viny hrozí pokuta v rozmezí 2.500 Kč až
20.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2015
Město Vítkov je do procesu komunitního
plánování sociálních služeb (dále jen KPSS)
zapojeno od roku 2007. V rámci KPSS pracuje Řídící a realizační skupina a pracovní
skupiny: „Rodina a osoby ohrožené sociálním vyloučením“ a „Senioři a osoby se zdravotním postižením“.
17. 12. 2014 byl zastupitelstvem města
schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Vítkova na období 20152020. Novým koordinátorem KPSS je od
ledna 2015 Mgr. Veronika Rokos, která se
kromě setkání na obecní úrovni pravidelně
účastní také pracovních setkání zástupců
obcí a Moravskoslezského kraje. 19. května
2015 byly schváleny usnesením rady tyto
dokumenty: Zřizovací listina KPSS na území
města Vítkova a Jednací řád skupin KPSS.
Na webových stránkách města http://www.
vitkov.info/mestsky-urad/komunitni-planovani/ jsou pravidelně zveřejňovány zápisy
z jednání skupin, naleznete zde i základní
dokumenty.
V letošním roce se v rámci KPSS podařilo
dosáhnout těchto cílů:
1. V září 2015 byla zahájena spolupráce
s protidrogovou službou Renarkon o.p.s.
Navázání spolupráce předcházelo dotazníkové šetření v místních ubytovnách, školách
a nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež.
Zpracované výsledky prokázaly zvýšený výskyt nealkoholových drog na území města Vítkova. Renarkon o.p.s. mapuje výskyt
drog ve městě a poskytuje výměny injekčního materiálu, aby se nepovaloval v ulicích
města.

2. V rámci KPSS na území města byla
v roce 2015 poskytována sociální služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel (dále jen NZDM), která byla zahájena
v roce 2013. Činnost NZDM je v letošním
roce financována z prostředků města ve výši
303 900 Kč a ve stejné výši z Evropského sociálního fondu v rámci výzvy č. 5 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Poskytovatelem služby sociální prevence
je Středisko volného času, p.o. V letošním
roce se uskutečnila rekonstrukce zařízení,
na které se sami klienti podíleli, uskutečnily
se přednášky na aktuální a potřebná témata.
NZDM nabízí dětem a mladistvým ve věku
od 10 do 26 let především alternativu k organizovanému trávení volného času, klienti
v zařízení vyvíjejí vlastní aktivitu, nejsou do
ničeho nuceni, což jim vyhovuje.
3. V letošním roce provozuje Středisko volného času, p.o. sociální službu Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel
(dále jen SAS). Tato služba vznikla v březnu
2014 a je hrazena z projektu „Optimalizace
sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“. Pracovníci zajišťují doučování dětí, snaží se vést rodiče k správnému
hospodaření, doprovázejí děti do škol. Tato
služba je provozována bez finanční podpory
města.
4. Za finanční podpory 25 000 Kč je realizováno dobrovolnictví. Dobrovolníci - občané
města - docházejí do našeho Domova Vítkov, Podporovaného bydlení Vítkov, Podporovaného bydlení v Budišově nad Budišovkou a Dětského domova v Melči.
5. V roce 2015 byla na území města poskytována sociální služba Sociální rehabilitace, která je finančně podpořena z rozpočtu

PRODEJ STROMKŮ

– CHARITATIVNÍ AKCE
13. prosince se na náměstí ve Vítkově konal jarmark. Návštěvníci si jistě povšimli, že se tam prodávaly vánoční stromečky
pocházející z Městských lesů Vítkov. Cena jednotlivých stromků vždy začínala na částce 100 Kč s tím, že kupující byl srozuměn se skutečností, že výtěžek půjde na charitativní účel.
Akce se konala pod záštitou Technických služeb Vítkov, které
zajistily stromky na prodej a také se na samotném prodeji podílely. Přestože se jednalo o první akci tohoto typu, setkala se
s velkým ohlasem veřejnosti. Podařilo se vybrat celkem 3.185
Kč. Tato hotovost bude věnována místní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami. Jedná se totiž o organizaci,
která se ve značné míře podílí na kulturním a společenském
životě v našem městě. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na zajištění prodeje, i těm, kteří na dobrou věc přispěli. Rád bych, abychom v tomto duchu pokračovali i v dalších
letech. To však již budete o prodeji stromků s dostatečným
předstihem informováni.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

města, a to částkou 80.000 Kč. Služba napomáhá klientům s duševním, mentálním
a zdravotním postižením obnovit, udržet
i získat schopnosti potřebné k běžnému životu.
6. Pravidelně je občanům města pracovníky Charity Odry poskytována pečovatelská služba, která je městem podporována
finančně, a to ve výši 552.000 Kč. V rámci
tohoto poskytovatele je nově zavedena služba Senior taxi. Služba je poskytována ve
všedních dnech od 6:00 do 14:30 hodin pro
občany města a místních částí. Mimo tuto
dobu je možno se individuálně domluvit. Dovoz či odvoz v rámci města Vítkova je za 45
Kč, dovoz nebo odvoz v rámci místních částí
a Vítkova je 12kč/km. Nově na tuto službu
bude město přispívat 20 Kč za jízdu.
7. V letošním roce se podařilo navázat spolupráci s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., které poskytuje služby
tlumočníka znakové řeči. Město Vítkov hradí
tlumočníkovi cestovné z Opavy do Vítkova
a zpět. V roce 2015 jsme dle potřeby spolupracovali s organizací TICHÝ SVĚT, o.p.s.,
která pomáhá neslyšícím získat práci a udržet si ji.
Občané města mohou získat informace
o poskytovatelích sociálních služeb ve Vítkově na webových stránkách města a ve Vítkovském zpravodaji. Ke konci roku 2015 byl
aktualizován Průvodce sociálními službami
města Vítkova, který bude vydán v lednu
2016.
Hana Klapetková a Veronika Rokos
odbor sociálních věcí

KOTLÍKOVÉ
DOTACE
Vážení občané, v souvislosti s připravovaným poskytováním kotlíkových
dotací, které budou financovány z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, vám oznamujeme, že se bude konat druhý konzultační
den s pracovníky Krajského úřadu MSK Ostrava.
Konzultační den se bude konat:
ve čtvrtek 14. ledna 2016, v čase od 15.00 do 17.00 hodin, budova
městského úřadu, místnost rady města - přízemí, náměstí Jana Zajíce 7.
Pracovníci krajského úřadu budou připraveni v konkrétních případech poradit při vyplnění žádosti o poskytnutí dotace. Doporučujeme občanům vzít si s sebou doklady, se kterými budou potřebovat pomoci (žádosti, přílohy, souhlasy spoluvlastníků, smlouvy
o bankovním účtu, fotodokumentaci apod.). Pracovníci KÚ budou mít
k dispozici vytištěné žádosti pro ty občany, kteří nemají přístup k internetu nebo tisku.
Informace k dotaci jsou k dispozici na stránkách města:
www.vitkov.info → o městě → kotlíkové dotace.

INVESTIČNÍ DOTACE V ROCE 2015

Město Vítkov realizovalo v roce 2015 několik investičních projektů. Z Regionální rady Moravskoslezsko město získalo dotaci na demolici
objektu v Budišovské ulici. Dotace byla získána také z prostředků EU a Státního fondu životního prostředí ČR na projekty, v rámci kterých
se řešilo zateplení, nová fasáda, výměna oken a dveří kulturního domu ve Vítkově (zde navíc i výměna zdroje tepla), budovy sokolovny
v Klokočově, autobusové čekárny ve Vítkově a také kulturního domu v Jelenicích. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci
na opravu pomníku padlých ve 2. sv. válce v Oderské ulici. Snahou města je, aby většina investičních projektů byla financována z dotací
a finanční prostředky města mohly být využity pro další záměry.

Název stavby

Poskytovatel
dotace

Odstranění
bytového domu
ve Vítkově ul.
Budišovská

Strukturální
fondy EU, státní
rozpočet (ROP
Moravskoslezsko)

Energetické
úspory objektu
KD Vítkov - Jelenice

Strukturální fondy
EU, státní rozpočet (Operační
SVASTAV
program Životní
s.r.o.
prostředí)

Energetické
úspory objektu
sokolovny v Klokočově

Strukturální fondy
EU, státní rozRÝMSTAV CZ
počet (Operační
spol. s.r.o.
program Životní
prostředí)

Pomník padlých
ve 2.sv.válce ve
Vítkově

Moravskoslezský
kraj

Energetické
úspory objektu
čekárny autobusového nádraží
ve Vítkově
Energetické
úspory objektu
Kulturního domu
ve Vítkově

Zhotovitel

PB SCOM s.r.o.

Celkové
náklady akce
v Kč vč. DPH

Termíny
realizace

5/2015 - 9/2015

1 450 200 Kč

Výše dotace

Náklady města

vyúčtování dotavyúčtování dotace
ce není dokončenení dokončeno,
no, předpokládapředpokládaná výše
ná výše
913 000 Kč
537 200 Kč

1 520 100 Kč

489 800 Kč

7/2015 – 10/2015 4 554 200 Kč

1 532 800 Kč

3 021 400 Kč

4/2015

45 400 Kč

40 000 Kč

5 400 Kč

Strukturální fondy
EU, státní rozpočet (Operační
SVASTAV s.r.o.
program Životní
prostředí)

8/2015-10/2015

2 077 400 Kč

1 093 800 Kč

983 600 Kč

Strukturální fondy
EU, státní rozStavební společpočet (Operační
nost NAVRÁTIL,
program Životní
s.r.o.
prostředí)

4/2015 – 10/2015 19 275 100 Kč

9 659 200 Kč

9 615 900 Kč

14 758 900 Kč

14 653 300 Kč

Technické služby
města Vítkova,
p.o.

8/2015 – 11/2015

Celkem

2 009 900 Kč

29 412 200 Kč

Andrea Hagenová, Michaela Kaspříková, odbor služeb

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

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

12.00 - 17.00
12.00 - 17.00

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

CESTOVNÍ DOKLADY
OD LEDNA 2016

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou
působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad
obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal o vydání
cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti sdělí, že si
přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí cestovního
pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento správní
poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na
žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou
platnosti na 5 let.V tomto případě bude možné hotový doklad převzít
pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního
pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč,
pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

MĚSTO VÍTKOV
VYHLAŠUJE

ZÁMĚRY

- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní
636 ve Vítkově o velikosti 303 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú.
Vítkov. Možnost pronájmu od 1. 3. 2015.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
NP - Vodní 636 Vítkov, velikost 303 m2 na podatelnu
Městského úřadu Vítkov do 23. 2. 2016, 10.00 hodin.
- na pronájem části objektu na ul. Selská, Vítkov na p.č.
826/2 v k.ú. Vítkov za účelem skladování, garážování vodácké techniky (52,2 m2) a požární techniky (101,5 m2).
Možnost pronájmu od 15. 1. 2016.
Písemné připomínky předložte na podatelnu na Městského úřadu Vítkov do 12. 1. 2015, 10.00 hodin.
- na pronájem části nebytových prostor v budově Vodní
636 ve Vítkově o velikosti 59,17 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú.
Vítkov. Možnost pronájmu ihned po projednání v radě
města.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem
NP - Vodní 636 Vítkov, velikost 59,17 m2 na podatelnu
Městského úřadu Vítkov.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem
a městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách.
Připomínáme, že výběr bude prováděn Radou města Vítkova na základě předložených písemných návrhů. Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.
Bližší informace o záměrech obdržíte na odboru služeb
na Městském úřadu Vítkov, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je
také možno dohodnout prohlídku NP, e-mail: kubon@vitkov.info, tel. 556 312 240.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a
městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky či návrhy nájemce).
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných aktivitách.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.
Bližší informace o záměrech obdržíte na odboru služeb
na Městském úřadu Vítkov, Ing. Zdeněk Kuboň, kde je
také možno dohodnout prohlídku NP, e-mail: kubon@vitkov.info, tel. 556 312 240.

ZÁLUŽENSKÁ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Další ze zdařilých akcí Osadního výboru Zálužné se uskutečnila v sobotu
5. prosince v malé restauraci rekreačního střediska Bílá holubice. Pro děti
a vnoučata místních obyvatel a majitelů rekreačních objektů v obci osadní výbor uspořádal mikulášskou nadílku s dětskou diskotékou. Protože
v samotné obci Zálužné už není restaurace ani žádný městský objekt,
který by bylo možné ke společenským akcím využít, sešli jsme se i tentokrát v prostorách rekreačního střediska Bílá holubice. Už od páté hodiny
odpolední se malá restaurace v Bílé holubici do posledního místa zaplnila
dětmi a jejich rodiči. V přísálí Mikuláš s čertem a dvěma anděly přivítali 25 dětí. Černý, umouněný čert listoval v knize hříchů, řinčel řetězem
a dětem výstižně líčil hrůzy pekla. Všechno jeho strašení však na pravou
míru uváděl důstojný Mikuláš, který všechny, kdo něco zazpívali nebo řekli
básničku, odměnil balíčkem s čerstvým i sušeným ovocem. Po nadílce se
děti skamarádily nejen s oběma pohádkovými postavami, ale pohladily
si i luciferova psa. A pak až do devatenácté hodiny následovala dětská
diskotéka. Ta později přešla v hudební produkci a diskotéku pro dospělé.
Takže ani potom, když rodiče nebo prarodiče odvedli děti domů, prostory restaurace neosiřely. Naopak. K těm, kteří zůstali, přibyli další hosté
a zábava v příjemné atmosféře pokračovala do pozdních nočních hodin.
I tato akce ukázala, že obyvatelé naší obce nejsou ti, kdo by chtěli doma
„sedět za pecí.“ V roce 2015 se podobných akcí, které osadní výbor spolu
s Občanským sdružením Zálužné pořádal, vždy pravidelně účastnilo daleko víc lidí, než má naše obec obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. Od
stavění máje až po silvestrovskou veselici bylo společenských a sportovních akcí celkem 12 a všechny se setkaly s pozitivním hodnocením. A také
rok 2016 bude na podobné záležitosti bohatý. Všechny zájemce srdečně
zveme a do nového roku přejeme všechno nejlepší.
Petr Zahnaš
předseda Osadního výboru Zálužné

KNIHOVNA V ROCE 2015
Dovolte nám, abychom se v úvodu roku nového malinko ohlédli za
tím uplynulým, který byl v naší knihovně opravdu rokem pestrým.
Připravili jsme pro vás více než 30 akcí, z nichž některé již „zdomácněly“ a vracejí se k nám rok co rok (např. Poustevníček, Den
poezie, Čtení sluší každému), některé byly u nás novinkou (např.
křest knihy, Kavárna potmě, turnaj v mölky, divadelní představení či
spolupráce při hudebním festivalu Vítkovský komín).
Spoustu z těchto akcí jsme opět pořádali pod hlavičkou projektu RYNEK aneb VÍTKOVÁCI SAMI SOBĚ, kdy se s námi o své zážitky
a vědomosti podělili tito přednášející: Nikol Ambrožová, Jan Dušek,
manželé Hadámkovi, Hana Malcová, Pavla Ondráčková, Ivan Petrtýl, Dáša Remešová, Blanka a Leoš Váňovi a Petr Zahnaš. Divadlem pak náš program doplnila společnost Quo Vadis a koncert pro
nás připravila kapela The Basecell.
Fond knih i časopisů nám pravidelně pomáhají doplňovat i další naši
dobrodinci, mezi které patří Marcela Dubová, Kateřina Janečková,
MUDr. Martina Janečková, Marta Janíčková, Michaela Kaspříková,
Jana Knichalová, Andrea Koláčková, Irena Rusňáková, MUDr. Ludmila Vymazalová a paní Zichová.
S výzdobou knihovny stejně jako v loňském roce pomohly paní Dáša
Dušková a Lenka Slováková, kterým se podařilo zpříjemnit prostory
knihovny a vytvořit milou atmosféru.
Po téměř desetileté spolupráci jsme se rozloučili s naším Poustevníčkem – panem Antonínem Pavelou. Mezi další úžasné pomocní-

ky při našich akcích patří Iveta Johnová, Ladislav Kantor, Jaroslav
Menčík a Pavel Vašátko.
Těm všem patří náš obrovský dík, protože bez nich by knihovna
nebyla tím, čím je. A veliké poděkování patří také všem čtenářům
a dobrodincům knihovny, kterých je naštěstí stále dost.
Prostory vitrín v hlavní půjčovní místnosti byly místem, kde vystavovaly naše šikovné čtenářky či návštěvnice a nad jejich umem žaslo
mnoho čtenářů a návštěvníků knihovny. K vystavovatelkám patří
Renata Benschová, Dáša Dušková, Iveta Johnová, Romana Nováková, Naďa Obadalová a Ivana Oršová.
Dětští čtenáři se mohli zapojit do celorepublikové soutěže Lovci perel, která je určena k podpoře dětského čtenářství. A naši malí čtenáři na ni zareagovali opravdu úžasně! První „půlkolo“, které začalo
1. 1. 2015 a skončilo v květnu téhož roku, vyhrál s přehledem David
Jurosz, který v této době stihnul přečíst více než 150 knih! Ceny výhercům všech kategorií pak předával sám spisovatel Michal Vieweg
v překrásném reprezentačním sále městského úřadu.
S podzimem loňského roku jsme pro čtenáře, kterým zcela nevyhovuje půjčovní doba naší knihovny, zřídili biblioschránku. Do té mohou čtenáři vracet knihy vypůjčené v naší knihovně kdykoliv během
dne. Z jejich konta budou takto vrácené výpůjčky odečteny následující pracovní den. Zájem, který biblioschránka vzbudila, nás velmi
mile překvapil. Například v měsíci listopadu loňského roku (první
celý měsíc, kdy jsme mohli využití sledovat) odevzdalo tímto způsobem 59 čtenářů 163 knih. Rekordním dnem je úterý 24. 11., kdy
jsme ve schránce nalezli celkem 30 knih od pěti čtenářů.
Pevně doufáme, že se v naší knihovně budeme potkávat i v tomto
roce. Moc se na vás těšíme.
Do nového roku vám všem přejeme pevné zdraví, spoustu důvodů
k úsměvu, pohodu a samozřejmě horu krásných knih k ruce.

Vážení čtenáři,
na našich čteních v knihovně pravidelně
vystupuje paní Anna Dudová, která poezii
i sama píše a své verše recituje. Rádi uveřejňujeme její novoroční veršované přání.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÍTKOV
BOŽENY NĚMCOVÉ 786, VÍTKOV 749 01

Vážení spoluobčané,
máme tu nový rok, který je pro každého plný očekávání, se spoustou vyřčených, ale nezodpovězených otázek, jaký bude, co nového nám přinese
a přání, aby byl lepší než ten předchozí. Dovolte mi však, abych se vrátil
k roku předcházejícímu a poděkoval touto cestou svým kolegům za mnohdy nelehkou práci, směřující ke zvyšování kvality námi poskytované služby.
V očích široké veřejnosti je ještě stále častým jevem zkreslený pohled na to,
co sociální služby jsou, jak vypadají a jakým zásadním způsobem pomáhají
zachovávat lidskou soběstačnost a důstojnost.
Někdo by mohl říci, že uplynulý rok nebyl nijak odlišný od předchozích. My
jsme však přesto zaznamenali spoustu důležitých změn, které pro uspěchanost dnešní doby nijak zvlášť neregistrujeme, ale které nás přesto opravňují
k pocitu, že jsme se přiblížili k potřebné kvalitě poskytované služby. Jde
především o lidský přístup a nelhostejnost. Děkujeme za finanční příspěvky
městu Vítkov, jakožto i soukromým osobám - paní Jiřině Šindelářové, Mgr.
Veronice Rokos a paní Mgr. Dáši Duškové, které formou hmotných darů obohatily vánoční období našich uživatelů. Přispěly nejen dárky, ale především
vlídnými slovy a svou snahou a chutí pomáhat. Za to jim patří obrovský DÍK.
Rovněž bych chtěl poděkovat partnerským organizacím: Fokusu Vítkov, Charitě Opava, Domovu Vítkov, firmě Matula Lubomír a v neposlední řadě občanům města Vítkova za shovívavost a pomoc na dlouhé cestě našich uživatelů
k normálnímu životu. Na cestě se občas vyskytnou překážky, ty se ale i díky
vaší podpoře snaží úspěšně zdolávat.
Petr Kubesa

Neubližujte
Neubližujte, přejte, ruce si podejte
vínečko společně klidně si dopřejte
ať vám chvíle štěstí srdce rozveselí
ať na chvíli usne rozum bdělý.
Ať odpadne kámen, který srdce tíží
hoďte ho za řeku, slunce na vás shlíží
chce tě zahřát paprskem, ať se můžeš smát
chce posílit odvahu tvou, cestou tancovat.
Vždyť na světě jsi jen krátce, tak život žij rád
nenaříkej, že tě zradil blízký kamarád
ohlédni se pouze jednou, pak se dívej vpřed
opakuj si hezká slova, která mění svět.
Žádná chvíle nevrátí se, vždyť je jedinečná
proto těš se z maličkostí a buď vděčný, vděčná
odpusť druhým, odpusť sobě, chtěj den užívat
nechceš si snad přece později vše vyčítat.
Neubližujte, přejte
nenávist odhoďte
klidné srdce mějte.

„BIOSTORY“
Kdo hledá, najde...
Komedie o tom, jak se na jedné straně
viditelně prospěšná idea může v rukou
„nepravých“ stát pastí pro ty slabší, hledající. Reflexe dnešní společnosti, našich
představ a snů... Děj je zasazen do prostředí fiktivního Biokurzu, kde se setkávají
tři ženy. Výživová poradkyně na mateřské
dovolené, zubní hygienistka a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží nalézt samy sebe
a být BIO.
...BIO totiž nemusí označovat jen produkty
ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Dříve člověk hledal uznání ve vnějším světě, dnes chce „poznat
sám sebe.“ Obojí může být dobrý byznys!
Daniela Zbytovská
Barbora Seidlová
Nikola Zbytovská
námět, scénář, režie: MALÉhRY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉ JÍDELNY VE VÍTKOVĚ

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
U příležitosti Dne otevřených dveří proběhlo na vítkovské střední škole, která je od školního roku 2015/2016 spojena s oderskou střední školou, otevření nové jídelny a kuchyně. Budova bývalé ZŠ na Opavské ulici se může
nyní pochlubit zcela novým a moderně vybaveným stravovacím provozem.
Slavnostního zahájení se zúčastnili také zástupci města Vítkova, místostarosta Mgr. Oldřich Huška, a Moravskoslezského kraje Ing. Petr Smažák
z odboru školství, mládeže a sportu. Nechyběli ani představitelé vedení

místních škol, mezi nimiž hrála nejdůležitější roli ředitelka
SŠ, Odry Jaroslava Dokoupilová, která byla organizátorkou
a garantkou celé přestavby a která akci zahájila děkovným
proslovem.
Cílem kompletní rekonstrukce byla především vyšší efektivita poskytovaných služeb studentům a vítkovské veřejnosti
a zkvalitnění odborného vzdělávání oboru Kuchař – číšník.
V současnosti si mohou strávníci pochutnat na obědě připraveném v moderní kuchyni v příjemných prostorech útulné
jídelny.

SPORTU SE VE VÍTKOVĚ DAŘÍ
V loňském roce se konaly více než tři desítky akcí v rámci oslav 90
let sportu ve Vítkově. Drtivá většina byla sportovních, ale probíhaly
i kulturní a společenské. Naším cílem bylo připomenout si, že v našem městě sport hrál a hraje důležitou úlohu. V uplynulých letech se
různým sportovním aktivitám věnovaly stovky lidí. Někteří sportovali
hlavně na amatérské úrovni, ale našli se i takoví, kteří vynikli na
celostátní nebo i mezinárodní úrovni.
Aby se mohl provozovat sport kvalitně, musí mít dobré zázemí. A nemám tím na mysli jen to technické, ale hlavně personální v osobách
trenérů, cvičitelů a také sportovních funkcionářů.
Je tedy nasnadě, že jsme u příležitost tohoto sportovního výročí také
oceňovali ty, kteří se nejen v historii, ale i v současnosti zapsali významným způsobem do vítkovského sportovního dění.

Kategorie kolektivy – olympijské sporty
Ocenění „Nejlepší sportovec města Vítkova“ získalo za postup z 1.A
třídy Krajské soutěže do Krajského přeboru v soutěžním ročníku
2014 – 2015 mužstvo Tělovýchovné jednoty Vítkov – muži A. Mužstvo postoupilo se suverénním desetibodovým náskokem.
Nejlepším vítkovským střelcem a zároveň 3. nejlepším střelcem
soutěže byl Matěj Jurečka se 16 brankami. Milan Snášel se může
pyšnit sedmi utkáními bez inkasované branky. Byl druhým nejlepším
brankářem soutěže.

4. prosince 2015 převzali z rukou starosty města Ing. Pavla Smolky,
1. místostarosty města Mgr. Oldřicha Hušky a místostarostky Lenky
Sonnkové ocenění nejlepší vítkovští sportovci, trenéři a funkcionáři.
Kategorie jednotlivci – olympijské sporty
Ocenění „Nejlepší sportovec města Vítkova“ byl udělen Daně Chabičovské a Jakubu Dohnálkovi.
Dana Chabičovská
reprezentovala Českou republiku v letech 2006 – 2008 v kategorii
zimních olympijských sportů v curlingu. Nejvyšších úspěchů dosáhla
v roce 2008 na mistrovství Evropy, kde naše družstvo obsadilo 10.
místo.

Kategorie jednotlivci – neolympijské sporty
Ocenění „Nejlepší sportovec města Vítkova“ získala za své úspěchy
v mažoretkovém sportu – soloformacích Adéla Kalužová. Na kontě
svých sportovních úspěchů má několikeré umístění v první trojici
na Mistrovství mažoretek České republiky a 23. místo na mistrovství Evropy. Adéla mimo kategorii jednotlivců reprezentovala nejen
Vítkov, ale také Českou republiku několikrát na Mistrovství Evropy
v mažoretkovém sportu.

Jakub Dohnálek
je odchovancem vítkovské tělovýchovné jednoty. Později působil
mimo jiných fotbalových klubů také ve Slovanu Liberec. Na Mistrovství světa hráčů kopané do 20 let v Kanadě obsadil 2. místo.

Stanislav Brožek
převzal ocenění „Nejlepší sportovec města Vítkova“ za své atletické
úspěchy, kdy se ve sportovní historii školy jako jeden z mála žáků
dostal až do republikového kola, kde v roce 2013 získal odznak všestrannosti olympijských vítězů. Po celou dobu školní docházky se
výrazně přičinil o úspěchy školy v košíkové, florbalu, kopané, atletice a stolním tenisu.

Za své trenérské schopnosti získal ocenění Pavel Pavlík, který pracoval v letech 1972 – 86 a 1994 – 96 jako trenér fotbalového A mužstva a v roce 1973 – 1977 jako hlavní trenér.
Za jeho trenérského působení postoupil oddíl do krajské soutěže I.A
třídy, kterou hrál do roku 1983 a posléze dosáhl největšího úspěchu
– postupu do krajského přeboru, ve kterém hrál dvě sezóny.
Kategorie – zasloužilý trenér
Cena starosty města byla udělena paní Věře Folovské, pod jejímž
vedením tým mažoretek vznikl. Díky její tvrdé a obětavé práci se
podařilo ve Vítkově vytvořit nejen početnou, ale především stabilní
základnu mažoretek, které získávaly a získávají ocenění doma i za
hranicemi.
Paní Folovská byla nejen skvělou a úspěšnou trenérkou, ale také
velmi schopnou manažerkou svého týmu.

Kategorie kolektivy – neolympijské sporty
V této kategorii byl oceněn tým vítkovských mažoretek působících
pod Střediskem volného času Vítkov. Tento tým získával po mnoho let mnoho velmi významných úspěchů v oblasti mažoretkového
sportu na poli republikovém i evropském. Mažoretky nás několikrát
reprezentovaly na mistrovství Moravy, České republiky i Evropy. Mažoretky své umění také mnohokrát předvedly při kulturních a společenských akcích ve Vítkově i v našich partnerských městech na
Slovensku a v Polsku.

Kategorie – zasloužilý funkcionář
Cenu starosty města v této kategorii převzal Karel Hoza, který přešel
do Vítkova v roce 1980 z oddílu TJ Optimit Odry. Působil jako trenér
mládeže a zároveň organizátor mnoha soutěží a turnajů. Mimo svou
trenérskou činnost vedl oddíl, zabezpečoval jeho chod a v roce 1999
založil Sdružení stolního tenisu města Vítkova. Sdružení se pak stalo pořadatelem mnoha turnajů včetně mezinárodních.

Kategorie trenéři (cvičitelé)
Tato kategorie byla poslední kategorií, která byla oceněna titulem
„Nejlepší sportovec města Vítkova“.

Kategorie – zasloužilý sportovec (uděleno in memoriam)
Cenou starostou města v kategorii zasloužilý sportovec byl oceněn
Milan Nohavica.
Milan Nohavica byl všestranným sportovcem, dlouhodobě reprezentoval Vítkov ve fotbalu, volejbalu a tenisu. Jako veterán dosáhl velmi
dobrého umístění ve své věkové kategorii v celostátním tenisovém
žebříčku.

Působil jako obětavý trenér žákovského fotbalového družstva, spolu
s Janem Bartošem trénoval volejbalistky a později také žákovské
a dorostenecké smíšené tenisové družstvo.
Zavedl ve Vítkově lyžařskou školičku, byl lyžařským metodikem
a instruktorem.
Kategorie – zasloužilý trenér (uděleno in memoriam)
Cenou starosty byl v této kategorii za svou dlouholetou práci trenéra
oceněn Jiří Hrabovský, který se obětavě věnoval práci s tenisovou

SVÍTÁNÍ
Zapojil jsem se do vydání publikace o historii tělovýchovy
a sportu ve Vítkově hlavně proto, že dosud o tělovýchově ve
Vítkově neexistují ucelené informace. Jednotlivé oddíly a odbory byly sice v TJ registrovány, ale celkový přehled za historické
období nebyl vydán.
Za období mé aktivní sportovní činnosti a funkcionaření jsem
nashromáždil řadu materiálů, které jsem poskytl ke zveřejnění
v této publikaci. Myslím si, že je dobře zpracována také díky
podkladům poskytnutým oddíly a odbory. Vedle TJ Vítkov poskytovaly údaje rovněž osoby, které se podílely na vedení oddílů a odborů v daném období i členové těchto útvarů a pamětníci. Osobně jsem se zaměřil na období konce sedmdesátých
a počátku osmdesátých let, kdy jsem aktivně sportoval a také
pracoval jako předseda oddílu kopané i Tělovýchovné jednoty
ve Vítkově.
Na publikaci jsem se podílel především pro ty, kterým to dlužíme. Pro ty, kteří jsou mezi námi a nebyli jmenováni, pro ty, kteří
již mezi námi nejsou a neměli by být zapomenuti. Dlužíme jim
poděkování za období, kdy aktivně sportovali a pro sport pracovali. Pro ty, kteří nejsou jmenováni, ale aspoň jsou zvěčněni na
dobových fotografiích. Pro ty, o kterých se mluvilo, ale nepsalo.
Pro ty, se kterými jsme ve sportu, oddílech a odborech prožili
léta krušná i krásná. Pro ty, kteří vytvářeli klidné rodinné zázemí
(naše manželky, rodiče, přítelkyně), kteří to s námi vydrželi a
respektovali naše koníčky. Nesmíme zapomenout na dobrovolné pracovníky, bez kterých by tělovýchova a soutěže ve městě
nemohly existovat. Díky jim za jejich obětavou dobrovolnou práci. Věřím, že publikace osloví také naše děti, aby se sport stal
přirozenou součástí jejich života.
Děkuji oddělení kultury, které se s maximální péčí podílelo na
zrodu publikace a posléze na jejím vydání.
Václav Krause

mládeží více než 40 let. Největších úspěchů pak jeho svěřenci dosahovali v letech 1965 – 1985.
Byl nejen skvělým trenérem, ale také hráčem a pořadatelem mnoha
turnajů.
Blahopřejeme všem oceněným a přejeme jim mnoho sportovních
úspěchů a úspěšných sportovních odchovanců.
Slavnostní večer byl ukončen vystoupením skupiny Inflagranti.

Adventní dozvuky
KDYŽ
TÓNY
K SRDCI
LETÍ
Krásný koncert v době adventní
připravil pro více než čtyři sta posluchačů Smíšený pěvecký sbor
Komenský Vítkov a zpěvačka Bára
Basiková.
Tóny, někdy něžné, jindy bouřlivé,
se nesly vysoko až pod samotnou
gotickou klenbu kostela. Čisté hlasy sólistek zasahovaly hluboko do
srdcí posluchačů.
Byl to opravdu krásný zážitek
v nádherném prostředí. Věřím, že
jste si ještě po dlouhou dobu užívali
této hudební nádhery.
Děkuji Smíšenému pěveckému
sboru Komenský za jedinečný zážitek a Římskokatolické farnosti ve
Vítkově za poskytnutí nádherných
prostor kostela.

JARMARK
SE VYDAŘIL
Ani těžké mraky na obloze a nárazový vítr neodradily nejen prodejce,
ale především vás, návštěvníky, od
společného setkání v předvánočním čase na vítkovském náměstí.
A protože vás to baví a my jsme
rádi, připravujeme pro vás už teď
společně s Divadelní a šermířskou
společností ARCUS na příští rok
program plný novinek. Už teď se
těšíme, že se s vámi za rok setkáme na náměstí.

POŘÁDÁTE AKCI?

…DEJTE O NÍ VĚDĚT
Webové stránky města - dlouhodobý plán připravovaných akcí
Využijte možnosti vkládání vámi pořádaných akcí do dlouhodobého výhledu na webových stránkách města (http://www.
vitkov.info/o-meste/kultura-/dlouhodoby-plan-akci/zaslat-akci-do-planu/). Tento přehled slouží pro pořadatele kulturních,
společenských a sportovních akcí organizovaných na území
města Vítkova a v jeho místních částech především při plánování termínů.

MIKULÁŠ, ČERTI I ANDĚL
… a nechyběla ani pohádka. Tak to byla již tradiční mikulášská nadílka pro
všechny děti na vítkovském náměstí. Vaše krásné obrázky, básničky i písničky potěšily Mikuláše, anděla i čertíky.
Věříme, že dárek v podobě pohádky se vám líbil a že sladký perníček potěšil
váš mlsný jazýček.
Děti, buďte celý rok hezky hodné a Mikuláš i se svým doprovodem se k nám
za rok zase určitě rád vrátí.

Společnost VVM – IPSO
s.r.o., Fulnek
PŘIJME ZAMĚSTNANCE
DO PROFESE

SVÁŘEČ
Nástup možný ihned.
Kontakt:
Josef Hirš, tel. 737 262 629
Patrik Dostál, tel. 739 322 988
e-mail: vvm-ipso@vvm-ipso.cz

Webové stránky města – kalendář akcí
Do kalendária na webu města můžete zase vkládat své akce
v okamžiku, kdy již víte, že je budete skutečně realizovat
a chcete na ně pozvat širokou veřejnost. K tomu je určen
formulář umístěný na http://www.vitkov.info/o-meste/kultura-/
vlozit-vlastni-akci/.
Vítkovský zpravodaj
Pozvánku na své akce můžete zveřejnit také prostřednictvím
Vítkovského zpravodaje, a to dvěma způsoby. Bezúplatně
v rámci kalendária (datum, čas, název akce, místo konání
a kontakt na pořadatele) nebo formou placené inzerce. Podrobnosti najdete na webových stránkách města nebo se
můžete obrátit na pana Jana Duška (tel. 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info).
Městský rozhlas
Pozvánku na akci rádi vyhlásíme městským rozhlasem.
Všichni pořadatelé, kteří pořádají kulturní, společenskou
nebo sportovní akci na území města (vč. místních částí),
mají nárok na čtyři hlášení zdarma. Další hlášení jsou pak
zpoplatněna dle platného ceníku. Pravidla, formulář i ceník
najdete na http://www.vitkov.info/o-meste/mestsky-rozhlas/.
Informace získáte na oddělení kultury u paní Pavlíny Bartošové, tel. 556 312 254, e-mail: bartosova@vitkov.info.
Výlep plakátů
Výlep plakátů ve městě a místních částech zajišťují Technické služby města Vítkova. Stejně tak vám pomohou s umístěním vašeho banneru. Podrobnosti http://www.tsvitkov.cz.

AŤ SE V ZIMĚ
NENUDÍME
Kdo ví, co nám letošní zima nadělí.
Ale nezoufejte. I v zimě poznávejte
krásnou přírodu Vítkovska a sem tam
si zaskočte ohřát se za námi do kulturního domu nebo do knihovny.
Na leden jsme pro vás připravili zajímavý program, tak neváhejte a vzhůru za zábavou a poznáním.
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Čas vánoční v Klokočově

I když letos počasí moc nenasvědčovalo tomu, že se blíží Vánoce,
v Klokočově začala první adventní neděle zimou a popraškem sněhu. Tuto neděli strávili rodiče, prarodiče i známí s dětmi v klokočovské sokolovně, kde se pořádala již tradiční vánoční dílna. V sále
se vázaly adventní věnce, zdobily perníčky a baňky, vyráběla se
vánoční přáníčka, sněhuláčci z ponožek a malovaly se mikulášské
boty. Děti i dospělí si mohli osobně zkusit plstění vlny a podívat se,
jak se spřádá ovčí vlna v nit. Pro děti byla ve společenské místnosti

nachystána pohádka, kterou připravil Pepino prcek. Ten děti absolutně zaujal, o čemž svědčil smích a jejich otevřené pusiny. Děti potom netrpělivě přebíhaly zpět do sokolovny, aby pomlsaly ještě své
nazdobené perníčky, napečené vánočky či si vychutnaly cukrovou
vatu od Pepino prcka. Pak už byly netrpělivé a rychle balily balíčky,
které pak pověsily na vánoční stromek. Před pátou hodinou všichni
vyšli ven a společně zazpívali koledu. Po společném odpočítávání
se najednou rozsvítil první vánoční stromeček v Klokočově.
Neutekl ani celý týden a v sobotu večer se venku ozvala koňská kopyta. Koňské spřežení vezlo na voze Mikuláše s andělem a tři čerty.
Mohli tak navštívit co nejvíce dětí, které chtěl Mikuláš obdarovat.
Některé z nich chtěli čerti vzít do pekla, ale celá nebeská výprava
nakonec zjistila, že to není zapotřebí. Děti uměly krásné básničky,
písničky, byly hodné. Kdo z nich zlobil, svatosvatě slíbil, že už bude
hodný. Tak co si více v Klokočově přát.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě programu
adventní dílny, zajištění stromečku, všem prodejcům i vystupujícím.
Ale také pětici nebesko - pekelné výpravy s vozkou.
TJ Sokol Klokočov a osadní výbor přeje všem občanům v roce 2016
dny plné pohody, radosti, štěstí, zdraví, lásky a mnoha příležitostí
společně se setkávat nejen o čase vánočním.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Šárka Petrtýlová

9. prosince 2015 v 10.00 hodin se náměstím
začaly rozléhat příjemné vánoční melodie. To se letos podruhé žáci a učitelé naší školy zapojili do celostátní akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY.
Každý – malý i velký přispěl svou troškou ke společnému dílu – od nejjednoduššího koledování až
k sólového zpěvu. Závěr patřil společnému zpívání
nejhezčích a nejznámějších koled a kdo šel právě
okolo, mohl se zastavit a zpívat s námi, nebo se
alespoň zaposlouchat a uvědomit si, že „Vánoce,
Vánoce přicházejí…“ Také bylo možné prohlédnout si náš „živý Betlém“ ve kterém nebyly k vidění
živé ovečky, ani oslík, ale zato živý Josef s Marií,
postavy Tří králů, nebo pastýře. Nakonec děvčata
rozdala těm, kdo s námi strávili tuhle hezkou chvilku, drobný dáreček s přáním hezkých Vánoc.
Poděkování patří našim učitelkám a asistentkám,
které zvládly úspěšně organizaci celé akce, dík zaslouží i pan školník, který zbudoval Betlém a zajistil
vše potřebné pro bezchybný průběh. A samozřejmě
dětem, hlavně sólistům Adrianě a Honzovi Ferencovým, za hezké zpívání. Tak tedy krásné Vánoce
všem…

OKRESNÍ KOLO
SOUTĚŽE BIBLE A MY
BIBLE A MY je název vědomostní
soutěže, kterou vyhlašuje Základní
škola M. Kudeříkové ve Strážnici.
Letos byl vyhlášen už její 23. ročník.
Mohou se jí zúčastnit žáci i studenti od 10 do 19 let, kteří jsou rozděleni do čtyř soutěžních kategorií. Podle kategorií jsou stanovena
i jednotlivá soutěžní témata.
Žáci naší školy si letos vyzkoušeli svou účast v okresním kole ve
druhé a třetí kategorii. Do druhé kategorie byli zařazeni žáci šestých
a sedmých ročníků a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Soutěžili ve znalostech vztahujících se k „Šalomounovu příběhu a knize
Přísloví“. Třetí kategorii bylo určeno téma „Poslední večeře v kontextu židovských Velikonoc“. Jmenované téma bylo již náročnější
a bylo určeno žákům osmých a devátých tříd a příslušných ročníků
víceletých gymnázií.
Okresní kolo se uskutečnilo 30. listopadu 2015 na Církevní základní

škole sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Naše škola vyslala celkem
šest dívek. Ve druhé kategorii to byla Eliška Halamíčková, Soňa Peterová a Barbora Pavlů (sekunda). Terezie Daníčková, Magdaléna
Jakubíková (tercie) a Eliška Plačková (8. A) soutěžily v kategorii třetí.
Po prezentaci soutěžících se všichni zúčastnění shromáždili ve školní kapli, kde bylo okresní kolo oficiálně zahájeno. Následoval písemný test, který byl posléze organizátory ihned opraven. Soutěžící byli
mezitím pozváni na malé občerstvení a procházku po okolí školy,
která byla zakončena prohlídkou kostela sv. Petra a Pavla.
Pak přišlo na řadu veřejné finále a po něm následovalo vyhodnocení. Z našich šesti soutěžících vybojovala Eliška Plačková z 8. A krásné 2. místo s postupem do ústředního kola, které se bude konat 16.
3. 2016 v Brně. Drobné dárky získali všichni zúčastnění soutěžící.
Znalost Bible by měla patřit k všeobecnému vzdělání každého člověka, protože je to jedna z mála věcí, které dokážou v této nelehké
době lidi spojit. Všem účastníkům soutěže děkujeme, Elišce blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.
Hana Vejvodová a Miroslav Bučánek

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
BLENDED LEARNING
Na základě Výzvy č. 57 MŠMT realizovala naše škola projekt tzv.
blended learning. Jednalo se o kombinaci klasické výuky v hodinách
angličtiny a samostudia žáků prostřednictvím on-line úkolů a testů
se zaměřením na téma cestovního ruchu. Program nejprve absolvovaly vyučující angličtiny a němčiny, poté byl zpřístupněn 20 žákům
9. tříd ZŠ a 20 studentům gymnázia. Ti pod individuálním vedením
svých tutorek pracovali s tematickými videonahrávkami, čtenými
texty, testy na rozšiřování slovní zásoby a na závěr každé z 10 lekcí
museli vypracovat písemný či mluvený (a na video natočený)úkol,
aby prokázali, že nabyté znalosti umějí aktivně použít v praxi.
Projekt byl časově náročný a vyžadoval zodpovědný přístup žáků.
Nejenže zvýšil úroveň jejich angličtiny, ale přispěl i k rozvoji jejich
osobnosti a mnohdy i praktických znalostí v oblasti cestovního ruchu, které mohou využít při svých budoucích cestách do zahraničí.
Obdržené certifikáty mohou uplatnit třeba i při brigádách jako delegáti CK.
Jana Ambrožová

VÁNOČNÍ LAŤKA
LETOS NADĚLOVALA
V pondělí 7. 12. 2016 se konala v Opavě „Vánoční laťka“ - okresní soutěž ve
skoku vysokém. Jiří Strakoš svým vyrovnaným výkonem (a dosaženou výškou 180 cm) v kategorii starších žáků
soutěž vyhrál.
Výsledky našich družstev: mladší žákyně skončily na 10. místě, mladší žáci
na 9. místě, starší žákyně na 6. místě
a starší žáci na 2. místě. Na fotografii
Jan Kundrát, Jan Kobela a Martin Kudela (150 cm).
V jednotlivcích Kateřina Jurkovičová
obsadila 14. místo.

Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
ROZVÍJÍME TECHNICKÉ TVOŘENÍ ŽÁKŮ
CZ.1.07/1.1.00/57.0022
V rámci projektu Výzva č. 57 jsme se zapojili do aktivity Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem je
rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků. Do projektu se se zapojilo 15 chlapců z devátých ročníků, kteří
si sami navrhli schéma výrobku, materiál, postup a daný výrobek ve
školních dílnách vyrobili. Z postupu práce byl průběžně pořizován
fotografický záznam. Každý žák rovněž zpracoval žákovské portfolio, které obsahovalo sebehodnocení žáka a hodnocení učitele. Pro
realizaci projektu byly dovybaveny školní dílny základním nářadím a
stavebnicemi. Výrobky byly vystaveny ve školním klubu, kde budou
sloužit k hrám mladších žáků. Tento projekt jistě pomohl žákům při
rozhodování, jaké zvolit budoucí povolání.
JS

FLORBAL NA 1. STUPNI

Za poslední měsíc se chlapci a děvčata z prvního stupně celkem 3x zúčastnili florbalových turnajů. Nejprve 12. listopadu
tým chlapců sehrál své zápasy ve Vítkově a skončil na 3. místě
v sestavě: Oliver Putko, Matyáš Kadlec, Matěj Říha, Vojtěch
Fabík, Dominik Garner, Jakub Hučík, Lukáš Adámek a Karel
Mičulka.
Dívky sehrály turnaj 26. listopadu v Opavě na ZŠ Otická
a stejně jako chlapci se umístily na 3. místě. Pro mnohé
z nich to byly první florbalové zápasy v životě, a tak nastupovaly
s mírnou nervozitou. Postupně se ale oklepaly a odehrály
utkání v sestavě: Tereza Trčková, Tereza Leherová, Karolína
Haferníková, Magdaléna Zahradníková, Vendula Pavlů, Gabriela Přečková, Eva Hruboňová, Veronika Charuzová a Gabriela
Briová.
Poslední florbalový turnaj sehrálo smíšené družstvo chlapců
a dívek 2. prosince v Opavě na ZŠ E. Beneše. Podmínkou
bylo, že na hřišti musely hrát vždy dvě dívky a zbytek chlapců. Za náš tým nastupovali: Tereza Trčková, Tereza Leherová,
Erika Jamerová, Vojtěch Fabík, Dominik Garner, Matěj Říha,
Lukáš Adámek a Jakub Hučík. I do třetice jsme se umístili na
3. místě.
Velký dík patří určitě všem hráčům a hráčkám za reprezentaci
naší školy. Jmenovitou pochvalu zasluhuje brankářka Tereza Trčková a Lukáš Adámek, který byl našim nejlepším střelcem.
PM

EXKURZE BUDOUCÍCH LÉKAŘŮ
DO NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN

9. prosince 2015 jsme se v rámci semináře Volitelná biologie zúčastnili spolu s našimi vyučujícími Milenou Mačákovou a Marií Mikulíkovou, díky jejíž iniciativě se tato akce konala, exkurze do Nemocnice
v Novém Jičíně, kde nás přivítal člen představenstva pan MUDr.
Karel Dostalík.
Posléze se nám věnovala paní Bc. Martina Vaňková, hlavní sestra,
která nás seznámila s provozem nemocnice, a pak jsme si mohli
prohlédnout oddělení radioterapie, hemodialýzy a interny. Oddělením radioterapie nás prováděla paní Mgr. Naděžda Klečková, jež
nám vysvětlila, čím se oddělení zabývá a jakých přístrojů a pomůcek
se při operacích a vyšetřeních využívá. Měli jsme také možnost pro-

hlédnout si nejnovější model lineárního urychlovače, zatím jediného u nás, který je využíván při ozařování nádorových onemocnění,
a pomůcky pro fixaci pacienta před operací.
Dále jsme navštívili oddělení, kde se provádí hemodialýza. Každý
dostal svůj plášť a mohli jsme pokračovat... S principem tzv. „umělé
ledviny“ nás seznámila jedna velmi sympatická sestřička, která se
s námi mileráda podělila o své zkušenosti, dokonce do svého výkladu zapojila i jednoho z pacientů, na kterém nám ukázala místo na
ruce, kde je sešita tepna s žílou tak, aby docházelo k mísení krve.
Toto místo jsme si mohli dokonce i nahmatat, abychom zjistili, jak
silně vibruje. Posledním oddělením byla interna, kde jsme si mohli prohlédnout vybavení pokojů, koupelny a jídelnu, vše optimálně
uzpůsobené potřebám pacientů.
Velmi rádi bychom poděkovali paní Vaňkové za řadu podnětných informací, ochotu a vstřícnost, se kterou nás provázela, a panu MUDr.
Dostalíkovi za zajištění této akce. Všichni si uvědomujeme, jaký význam měla pro naši budoucí profesi návštěva tohoto pracoviště.
Lenka Bílková, oktáva

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 1.
17.00 hod.

JÁNSKÉ KOUPELE V KRAJCE
Dříve a dnes
Výstava dobových obrázků nedalekých bývalých
lázní a paličkované krajky.
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň
Výstava potrvá do 2. února 2016. Informace na
tel. č. 556 312 254.

7. 1.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

7. 1.
16.00 hod.

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍCH HLÍDEK
Kulturní dům Vítkov
Pro všechny pořadatele kulturních a
společenských akcí v KD.
Přihlášky u paní Bartošové, tel. 556 312 254.

8. 1.

HLEDÁNÍ „KEŠÍ“
Hledání pro všechny milovníky turistiky a pohybu.
Dle počtu účastníků budou po okolí Vítkova ukryty

„cache“ s praktickým dárečkem, který si děti
nechají. Cena: 200 Kč. Pro děti od 9 let.
Nástup v pátek v 17:00 v SVČ; ukončení v
sobotu v 17:00 v SVČ. S sebou: teplé venkovní
oblečení a obuv, termosku, batůžek, fix, pyžamo,
spacák, malý polštářek a hygienické potřeby.
Hlaste se nejpozději do 7. 1. 2016 (Jiřina Černá,
731 950 636, svc.cerna@gmail.com).
8. 1.
19.00 hod.

OPONA NAHORU!
Ochotnické divadelní představení.
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 50 Kč (100 Kč zvýhodněné vstupné na 3
představení).
Předprodej v IC Vítkov.

12. 1.
9.00 - 16.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠAG VÍTKOV

KALENDÁŘ AKCÍ
12. 1.
17.00 hod.

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 150 Kč
Předprodej v IC Vítkov

14. 1.
16.30 hod.

JÁNSKÉ KOUPELE
Zaniklá sláva kdysi věhlasných lázní – přednáška
Petra Zahnaše
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč

16. 1.
8.00 - 15.00 h.

TURNAJ VE FOTBALU
Kategorie starších přípravek
Turnaje se zúčastní družstva: Vítkov A, Vítkov B,
Budišov, Březová, Odry.
Hala ZŠaG Vítkov

16. 1.
14.00 hod.

21. 1.
14.00 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
SVČ pořádá v sokolovně pro děti i dospělé, kteří
si chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, turnaj
v lukostřelbě. S sebou jen sportovní obuv.
Na nejlepší lučištníky čeká odměna a diplom.

27. 1.
16.00 hod.

ZÁVODĚNÍ NA AUTODRÁZE PRO KLUKY
A DĚVČATA.
SVČ zve děti i rodiče na automodelářské závody.
Přijďte a vyzkoušejte si ježdění a ovládání
autíček. Autíčka obdržíte k zapůjčení od nás.
Na malé závodníky čeká sladká odměna.
Startovné: dobrovolné

29. 1.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY - ZÁJEZD PRO DĚTI
DO AQUAPARKU V BOHUMÍNĚ
Sraz: od 7 – 8.30 hod. ve Středisku volného času
Vítkov. Odjezd do Bohumína v 9. 50 hod. z vlak.
nádraží. S sebou: jídlo a pití na celý den, plavky
(ne bermudy), ručník, 10 Kč do šatny. Cena: 220
Kč. Příjezd do Vítkova na vlak. nádraží v 18.00
hod., kde si děti převezmete.

30. 1.
19.30 hod.

PLES MĚSTA
Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 150 Kč
Předprodej prostřednictvím IC Vítkov,

5. 2.
19.30 hod.

ŠKOLNÍ PLES
Pořádá ZŠaG Vítkov
Kulturní dům Vítkov.

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Pořádá ZŠaG Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

16. 1.
PERGAMANO – KURZ
14.00 – 18.00 h. Možnost zapůjčení nástrojů na výrobu papírových
krajek.
Kulturní dům Vítkov – učebna
Cena: 600 Kč
Přihláška a podrobné informace v IC Vítkov.
19.1.

27. 1.
15.00 hod.

BIOSTORY
Divadlo MALÉhRY Brno uvádí ve vítkovském
kulturním domě komedii o tom, jak se, na jedné
straně viditelně prospěšná idea, může v rukou
„nepravých“ stát pastí pro ty slabší, hledající.
Předprodej vstupenek v IC Vítkov.
Vstupné: 170 Kč
Kulturní dům Vítkov
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V SVČ
Pro děti budou připraveny zábavné hry, hádanky,
soutěže a hry na herní konzole, pro vítěze sladké
odměny.

23. 1.
16.00 hod.

POUŤ ZA STUDÁNKOU - TRADIČNÍ SETKÁNÍ
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Kapacita omezena, účast nutno potvrdit na
tel: 556 300 190, e-mail: sosta@vitkov.eu
Vstupné: 10 Kč/dítě

26. 1.
17.00 hod.

INDIE – LIDÉ, MĚSTA A HORY …
Cestopisná přednáška Víta Zaorala
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč

KURZY, KTERÉ ZAČÍNAJÍ V LEDNU
• Kurz společenského tance
• Kurz paličkování

Stále ještě se můžete přihlašovat prostřednictvím IC.
Do tanečního kurzu už přijímáme pouze taneční páry.

LEDEN v NZDM Tunnel
TÉMA MĚSÍCE: KRÁSY SVĚTA
5. 1. 2016 Hudební odpoledne
6. 1. 2016 Filmové odpoledne – Cesta kolem světa za 80 dní
12. 1. 2016 Beseda o INDII
13. 1. 2016 Filmové odpoledne - Eurotrip
19. 1. 2016 Hudební úterý
20. 1. 2016 Filmové odpoledne - Bílá Masajka
26. 1. 2016 Hudební úterý
27. 1. 2016 Filmové odpoledne

Uzávěrka příštího čísla je 20. ledna 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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