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Veselé prožití svátků
vánočních
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
v novém roce 2018
vám přejí
Pavel Smolka
starosta města
Oldřich Huška
místostarosta města
Lenka Sonnková
místostarostka města
Šárka Petrtýlová
tajemnice

Úvodník starosty města
ZIMA PRO NÁS NENÍ JEN ČEKÁNÍ NA
SNÍH
Když se v tomto období podíváme z okna a pro upřesnění
ještě na venkovní teploměr, řeklo by se, že již dávno ustaly
všechny stavební a jiné venkovní práce. Není to však tak úplně
pravda. Chodník na Nové ulici se podařilo dokončit ještě před
výraznějším poklesem teplot, ale před bytovým domem č. p. 178
v Oderské ulici se naopak teprve v závěru měsíce listopadu rozjely
stavební práce na plné obrátky. Vzhledem k tomu, že nám ke konci
roku zůstaly nějaké finanční prostředky na opravy komunikací,
rozhodla rada města o vybudování zpevněné plochy před výše
uvedeným domem. V tomto domě je 18 bytových jednotek. Nevíme,
kolik nájemníků má osobní vozidlo, ale jistě je dost těch, kteří nemají
kde parkovat. Tuto situaci by měla budovaná zpevněná plocha
výrazně zlepšit.
Ačkoliv jsme již několikrát ve Vítkovském zpravodaji psali
o rekonstrukci kina, stále se na nás obracejí občané s dotazy, jak
dlouho bude oprava trvat a co s kinem zamýšlíme. Nebude tedy na
škodu, když zopakuji a upřesním informace. Oprava kina bude dle
smlouvy trvat 12 měsíců. Hotova by měla být v říjnu příštího roku,

pokud se zhotoviteli nepodaří opravu uspíšit. Když jsem mluvil se
zástupci zhotovitele, tak mi sdělili, že v jejich zájmu je dobu výstavby
zkrátit. Budova bude sloužit opět jako kino. Jedná se o účelově
postavenou budovu, kde by se jiné využití hledalo velice obtížně.
Na druhou stranu musím říct, že promítání filmů nebude jediná
aktivita, kterou chceme v této budově realizovat. Protože dojde ke
zvětšení jeviště, bude zde možno pořádat také menší koncerty či jiná
vystoupení. Rekonstrukcí vznikne několik kancelářských prostor,
pro které budeme hledat smysluplné využití. Součástí stavby je
také nákup nového moderního digitálního promítacího přístroje,
který umožní promítání nejnovějších filmů. A vzhledem k nově
instalovanému audio systému budou mít diváci i úžasný zvukový
zážitek.
Ač se to zdá zvláštní, tak na přelomu listopadu a prosince
jsme vysadili stromy a keře ve druhé části aleje mezi Vítkovem
a Prostředním Dvorem. Přesněji řečeno směrem od nemocnice kolem
vodojemu až k odbočce na hlavní cestu, kde začíná alej vysazená
v první etapě. V této souvislosti bych chtěl říct, že intenzivně
jednáme s vlastníky pozemků podél této aleje, protože je zadáno
zpracování projektu na vybudování cyklostezky na Prostřední Dvůr.
Z tohoto pohledu bychom uvítali, kdyby ladovská zima dorazila co
nejpozději. Samozřejmě, že Vánoce se sněhem bychom si přáli jistě
všichni. Už kvůli dětem.
Pavel Smolka
starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Po dlouholetém působení ukončila v redakční radě našeho
Vítkovského zpravodaje svoji činnost paní PaedDr. Stanislava
Suková. Chtěl bych jí na tomto místě poděkovat. Byla velmi
aktivním členem v redakční radě. Nově v tomto orgánu začala
působit paní Mgr. Dáša Dušková.
Pavel Smolka
starosta města

Aktuálně z radnice
V tomto článku je výstup z jednání rady města z 31. října a jednání
zastupitelstva z 1. listopadu.
Na základě doporučení rady města zastupitelé schválili
novelizovanou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Proti
původní došlo jen k drobným změnám. Důvodem je zejména
novelizace zákona o přestupcích. Novelizací prošly také majetkové
zásady. Ke změně došlo například u sjednocení DPH a regulací
pronájmu, ať už reklamních ploch či zemědělské půdy. Taktéž došlo
k úpravě pravidel pro evidenci žádosti o byt a postupu při uzavírání
nájemních smluv.
Každoročně ředitelka SBF předkládá zastupitelům zprávu
o vymáhání nedoplatků na nájemném a škodách způsobených
na majetku města. Ač se město snaží všemi dostupnými právními
prostředky škodu vymáhat, přesto je dlužná částka ve výši přes
jeden milion korun.
V rozpočtu města na rok 2017 v kolonce opravy komunikací zůstala
částka 350 tis. Kč. Rada doporučila použít ji na financování zpevnění
plochy mezi domy 176 a 178 ve Vítkově na Oderské ulici a na další
drobné úpravy chodníků.

Zastupitelé schválili podání žádostí o dotace z programu na podporu
zdravého stárnutí na rok 2018, který vyhlašuje Moravskoslezský
kraj. Jedná se o projekty „Vystoupej na svůj vrchol“ a „Najdi si to
své“.
Vzhledem k tomu, že vyhláškou je zakázáno požívat alkoholické
nápoje i na náměstí ve Vítkově, rada schválila výjimku, a to na 25.
listopad, kdy jsme rozsvěcovali vánoční stromek.
V současné době je již zpracována nová publikace o historii našeho
města. Rada schválila smlouvu na její zhotovení a tisk.
Dále se zastupitelé zabývali vydáním obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za odpad. Ke schválení dojde v prosinci 2017.
Poplatek zůstane v původní výši 540 Kč na osobu a rok s tím, že
děti do tří let věku budou od poplatku osvobozeny. Náklady na svoz
odpadu jsou však vyšší než příjmy a rozdíl hradí město ze svého
rozpočtu.
Jak jsem již v minulosti informoval, byla zahájena oprava kina. V roce
2018 nás také možná čeká budování další etapy skládky odpadu
v Nových Těchanovicích. Rada i zastupitelstvo schválili dodavatele
investičních úvěrů, a to dle nejvýhodnější nabídky bankovních
ústavů. Jedná se o úvěry v celkové výši 47 mil. Kč.
Zastupitelé dále schválili refinancování špatné finanční situace
Technických služeb Vítkov, a to ve výši 300 tisíc Kč formou
provozního příspěvku a 1.350 tisíc formou investičního příspěvku.
Další žádostí TS Vítkov o investiční příspěvek ve výši 3,99 mil. se
budou zastupitelé zabývat na příštím jednání.
Rada města dále schválila odměny členům komisí, které jsou při
městě zřízeny, a zastupitelé pak odměny členům výborů. Jedná se
o odměny pro ty členy, kteří nejsou zastupiteli.
Rada vzala na vědomí zápis z jednání kulturní a bytové komise.
Vzhledem k tomu, že další číslo zpravodaje vyjde až lednu příštího
roku, přeji i jménem celého zastupitelstva hezké Vánoce a vše
nejlepší v novém roce 2018, o kterém jsem přesvědčen, že bude
lepší, než ten letošní.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2017
Poskytovatel
dotace

Stručný popis projektu

Celkové
náklady akce
v Kč vč. DPH

Výše
dotace
v Kč

Náklady
města
v Kč

Propagujeme
Vítkovsko

Moravskoslezský
kraj

V rámci projektu byly pořízeny propagační
materiály – mapa města, turistický průvodce městem, turistický průvodce pro děti a
skládačky: Tipy na výlety, Naučná stezka
Dědictví břidlice, Vítkovskem na kole

53.270

40.735

12.535

Oprava hřbitovní zdi ve
Vítkově, ul. Bezručova

Moravskoslezský
kraj

Byla opravena hřbitovní zeď z betonových
dílců – část zdi na ulici Bezručova od brány
směrem k velkému kostelu a betonová část
hřbitovní zdi na ulici Krátká

762.409

350.000

412.409

Energetické úspory
veřejného osvětlení ve
Vítkově a jeho místních
částech

Ministerstvo
průmyslu
a obchodu

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení na LED
svítidla ve všech místních částech Vítkova

2.148.494

871.913

1.276.581

Modernizace a rozšíření MKDS ve Vítkově

Ministerstvo vnitra

Byla provedena modernizace stávajícího
kamerového systému, kamery byly vyměněny za modernější, aby lépe identifikovaly
pachatele trestné činnosti

266.127

209.203

56.924

Oprava hřbitovní zdi
v Klokočově

Ministerstvo
zemědělství

Bude opravena část hřbitovní zďi v Klokočově. Finance na dokončení celého oplocení
799.489
se budeme snažit získat v příštím roce opět
z tohoto dotačního titulu.

559.641

23.984,80

Název projektu

Městská policie Vítkov v říjnu
V říjnu zjistili strážníci celkem 6 případů odkládání odpadů mimo
vyhrazená místa. 14. října byla v Opavské ulici zjištěna odložená
matrace, 21. října byla v místní části Podhradí nalezena odložená
stará lednice, 23. října v Budišovské ulici někdo odložil roli linolea,
24. října byl v Husově ulici nalezen odložený starý mrazák,
v Lidické ulici použité pneu a 27. října v Opavské ulici zjistili strážníci
odloženou starou válendu. Společným znakem všech těchto
událostí je neznámý pachatel. Strážníci všechny zjištěné přestupky
zdokumentovali a postoupili správnímu orgánu a rovněž prověřují
kamerové záznamy v místech odložení odpadů. V případě zjištění
pachatele a uznání viny hrozí za přestupek odkládání odpadů mimo
vyhrazená místa ve smyslu zákona o odpadech pokuta až do výše
50.000 Kč. Je s podivem, proč občané města své okolí takto hyzdí,
když ve Vítkově funguje sběrný dvůr, kam je možné objemný odpad
bezplatně uložit.
Tři přestupky, týkající se porušení povinnosti učinit opatření proti
úniku psa, řešila MP Vítkov během října. 10. října kolem jedenácté

Neusnadňujte kapesním
zlodějům práci!
Ke kapesním krádežím dochází prakticky denně zejména tam, kde
se pohybuje větší množství lidí. V předvánoční době je vhodné
na tuto skutečnost upozornit, aby se nikdo nestal snadnou obětí
kapsářů. Tito zlodějíčkové využívají především nepozornosti lidí,
kteří ve snaze vybrat vhodný dárek nebo nakoupit vše potřebné pro
sváteční dny, mnohdy zapomínají na skutečnost, že v nákupním
vozíku nebo košíku nechali bez dozoru odložené věci nebo tašky.
Takové situace tito kapsáři rychle využijí, přičemž používají předem
promyšlené a nacvičené triky a pohybují se mnohdy ve skupinkách.
Doporučujeme:
• Věnujte pozornost svému okolí a nedovolte někomu cizímu, aby se
na vás tlačil. Vyhýbejte se pokud možno početnějším skupinám lidí.
• Tašky nebo jiná zavazadla, kde máte uloženy peníze nebo další
cennosti, noste vždy tak, abyste je měli pod dohledem. Tašky musíte
mít uzavřeny.
• Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti
nenechávejte v tašce nahoře. Pokud nosíte peníze nebo platební
karty v ošacení, uložte si je do vnitřních kapes.
• Peníze noste odděleně od osobních dokladů, u platebních karet
nebo mobilních telefonů nenechávejte přiložený PIN.
• Zvyšte opatrnost při výběru peněz v bankomatu, zejména při
zadávání PINU. V případě možnosti využívejte bezhotovostní
platební styk.
• V nákupních košících nenechávejte bez dozoru již zaplacené
zboží a při ukládání zboží do vozidla mějte své věci a zavazadla
neustále na očích.
• Neodkládejte zavazadla, oděvy ani nákup viditelně ve vozidle,
pokud se od něj hodláte vzdálit. Je třeba si uvědomit, že vaše auto
není trezor!
• V případě zjištění odcizení peněz, platebních karet nebo jiných
cenností vše neprodleně ohlaste policii a kontaktujte vaši banku
k zablokování platební karty. Ohlášením krádeží dokladů zamezíte
případným dalším nepříjemnostem s jejich zneužitím.
Dodržováním výše uvedených rad se vyhnete nepříjemnostem,
stresu a zbytečnému vyřizování nových dokladů nebo platebních
karet.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

hodiny dopoledne přijali strážníci oznámení o volně se pohybujícím
psu v Komenského ulici. Strážníci v místě oznámení odchytili
středně velkého psa neurčité rasy a umístili jej v záchytných
kotcích. Později byl zjištěn 40letý majitel psa z Ostravy, kterému
byla za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání uložena
pokuta příkazem na místě ve výši 1.000 Kč. Pokuta ve výši 500 Kč
za porušení stejného zákona byla uložena 64letému majiteli psa
neurčité rasy, kterého strážníci odchytili 26. října po deváté hodině
v místní části Klokočov. Třetí pes byl strážníky odchycen 26. října
kolem páté hodiny odpolední v místní části Podhradí. Jednalo se
o křížence německého ovčáka, jehož majitele se doposud nepodařilo
zjistit, a proto byla věc postoupena správnímu orgánu. Majiteli volně
se potulujícího psa hrozí v případě jeho zjištění a uznání viny pokuta
až do výše 50.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Tato informace se poskytuje na základě § 14, odst. 1, písm. d)
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro
volby konané ve dnech 12. - 13. ledna 2018.
Volební okrsek č. 1
volební místnost: v prostorách Městského úřadu ve Vítkově, nám.
Jana Zajíce 7
Volební okrsek č. 2
volební místnost: vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
Volební okrsek č. 3 - ZMĚNA MÍSTA!
volební místnost: místnost v sokolovně, Husova 653, Vítkov

Volební okrsek č. 4
volební místnost: místnost v budově Lesů České republiky,
Opavská 97, Vítkov
Volební okrsek č. 5
volební místnost: místnost v sokolovně, Klokočov 32, Vítkov 3
Volební okrsek č. 6
volební místnost: místnost Agitačního střediska v Nových
Těchanovicích
Volební okrsek č. 7
volební místnost: místnost v Kulturním domě v Jelenicích
Volební okrsek č. 8
volební místnost: místnost v budově školícího střediska České
pošty, s.p., Pohradí 2016

Ve Zbirohu byly rozdány medaile HZS ČR
a jedna byla i pro našeho pana starostu
Na zbirožském zámku ocenil generální ředitel Hasičského
záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba osobnosti,
které příkladně reprezentují nebo výrazně podporují Hasičský
záchranný sbor ČR. Celá akce probíhala ve slavnostním duchu,
zaznělo mnoho krásných slov o zásluhách při příkladném plnění
povinností, až po ty zásluhy nejvyšší, a to jsou záchrany lidských
životů. Celkem byly rozdány 3 medaile za statečnost, 19 medailí
za zásluhy o bezpečnost, 19 čestných medailí, 4 plakety HZS
ČR, 49 medailí Za věrnost I. stupně a 1 medaile Za věrnost II.
stupně. Našemu panu starostovi byla udělena „Čestná medaile“
za dlouholetou podporu a spolupráci s hasičským záchranným
sborem u nás. Bylo mi ctí doprovázet pana starostu na této akci.
Tímto bych také ráda zmínila zásluhy našich hasičů, kteří se
starají každodenně o naši bezpečnost. Víme, že se na ně můžeme
kdykoliv spolehnout, že jsou vždy všude včas a s plným nasazením
řeší situace, které sice nevyhledáváme, ale občas nás potkají.
Jejich činnost je pro naše město velmi důležitá, a proto, i když
pro ně nemáme medaile, si jejich práce velmi vážíme a patří jim i
dobrovolným hasičům alespoň slovní poděkování.
Lenka Sonnková
místostarostka

Skleněné obaly do koše nepatří! Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do
tříděného odpadu je možné dát i nevymytý skleněný obal
s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko se
oddělí pomocí magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu k životnímu
prostředí a recyklaci k těm nejšetrnějším. Tříděním a recyklací skla
šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem sebe. Vytříděným sklem
se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou
výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie. Ta může
činit až 90% oproti výrobě ze sklářských písků.
• díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové produkty
• tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřeby
energií při výrobě (až 90%), úspory surovin (65%)
• sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických i nealkoholických nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve na minerálky
a pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí
také tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál,
který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace
pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se
může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů
betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá
omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití
a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou
lahve od piva, vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů,
marmelád, kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků.

DAŇ ZE NEMOVITOSTI
18. ledna 2018 budou v místnosti rady města přítomni
zaměstnanci FÚ Opava, kteří budou v době 8:00 – 15:00
hod. vybírat přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň
z nemovitostí a pozemků).

DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené sklo

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA

72% obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83%)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do kontejnerů zelené barvy,
na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení
je prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné
sklo z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné
nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních
sít se dále dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou
kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo
kousky porcelánu či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit
na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků.

23. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

13. prosince 2017
od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

Klokočov v čase předadventním
Pak už nastal ten hlavní okamžik, kdy děti běžely k vánočnímu
stromečku před sokolovnou a na něj zavěsily vánoční balíčky.
Poté již jen čekaly na to, až se začne stromeček rozsvěcovat. Před
sokolovnou se shromáždili všichni návštěvníci vánoční akce a po
první písni členů Komenského sboru se za odpočítávání rozsvítil
vánoční stromek. Pak přítomné obohatil sbor krásnými písněmi.
Poslední byla koleda „Pásli ovce valaši“, a tu už si zazpívali i všichni
ostatní. Za všechny naše malé i velké občánky, děkujeme všem,
kteří pomohli vytvořit nádhernou předadventní neděli v Klokočově. V
době adventní pak zveme na koncert v místním kostele 9. 12. v 15
hodin. A možná, budete-li procházet Klokočovem 5. prosince, potkáte
Mikuláše s čerty a anděly. Za všechny „Klokočováky“ přejeme i vám
ostatním čtenářům zpravodaje klidný advent, spokojené prožití
vánočních svátků v rodinném kruhu. Do nového roku hlavně zdraví,
rodinné štěstí, rozzářené oči těch nejmenších, hodně lásky, rok bez
zla a nenávisti.
Šárka Petrtýlová
Klokočovský osadní výbor a TJ uspořádali pro naše nejmenší
obyvatele v půlce listopadu pochod světlušek. Měli jsme nejdříve
obavy, jestli na startovní čáře u léčebny bude vůbec někdo čekat.
Jaké bylo naše milé překvapení, když tam postávala řada dětí
s rodiči a rozsvícenými lampiony. Za tmy se všichni vydali
Klokočovem k sokolovně, kde čekal smrkový skřítek se spoustou
odměn. Ty si děti zasloužily, jen pokud přinesly skřítkovi dárek pro
zvířátka. Děti, které zapomněly, slibovaly, že se příští rok polepší.
Potom se u táboráku opekly buřty, děti dostaly sladkou odměnu
a dětský punč.
Následujícího týdne jsme uspořádali již tradiční vánoční dílnu, kde
mnoho úžasných lidí předvedlo, co dokážou rukama vytvořit - nejen
nádherné dřevěné svícny, šité kosmetické taštičky, látkové anděly,
srdíčka, hvězdičky, panenky, adventní věnce, medové výrobky,
bylinné sirupy a čaje a další ručně vyráběné věcí. Děti obsadily
všechna volná místa okolo stolů, kde si vyráběly sněžítka, čajové
ozdoby, pomalovaly si svoje baňky, nazdobily perníčky. Pak si
nechaly namalovat obličeje známých televizních hrdinů a postaviček.
Maminky samy nebo i s dětmi napekly vánočky, vyrobily si z čerstvé
jedle vánoční věnce na dveře i stůl. Během tvoření si děti mohly
odběhnout do jiné místnosti, kde byla překvapením opička, která s
nimi strávila čas tancem, hrami, vánočním povídáním a skotačením.

Ocenění dobrovolníků Křesadlo putuje i do Vítkova
V prvním ročníku Křesadla 2017 se Dobrovolnické centrum Elim
Opava rozhodlo ocenit dobrovolníky ze širokého okolí za jejich
činnost. Dobrovolníci se ve svém volném čase snaží pomáhat
nebo podporovat ostatní, to vše zcela zadarmo. Nominovaní se
věnují práci s nevidomými, mentálně postiženými, se seniory, dětmi,
provádějí canisterapii nebo jsou zapojeni do programu 3G. Věříme
totiž tomu, že: „Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou
bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení“. Přesto bychom jim rádi
poděkovali za to, co dělají.
Od začátku spuštění výzvy k ocenění jsme do 30. září získali celkem
36 nominací. Dokonce ke dvěma dobrovolníkům jsme dostali více
nominací od různých lidí. Nominace byly hlavně z Opavy, ale také
z Vítkova, Kravař, Velkých Hoštic, Dolních Životic, Vlaštoviček,
Bruntálu nebo Hlučína. S kolegyní Ivanou Kramnou jsme nesmírně
vděční za to, kolik nominací občané zaslali. Jsou to neuvěřitelné
příběhy, které člověka velmi potěší, když si je čte. Může si říci, že
přece jen se dobro v lidech nevytratilo.
30. listopadu proběhlo v Obecním domě v Opavě slavnostní předání
ceny Křesadlo z rukou primátora Opavy Ing. Radima Křupaly
a Jiřího Tošnera, zakladatele národní sítě dobrovolnických center
Hestia. Ocenění byli: Marie Mikulíková, Marie Kristková, Vladimír
Herman, Marie Laníková, Jekaterina Navrockaja a Eva Hlaváčová.
Paní Marie Mikulíková je dobrovolníkem ve Vítkově již od roku
2012 a věnuje se především péči o seniory. Byla také zapojena

do programu 3G, jehož smyslem je mezigenerační pochopení
a předávání zkušeností dětem. Jako učitelka místní školy se snaží
propagovat dobrovolnictví i mezi studenty. Organizuje pro ně ale i
cestovní programy a řadu dalších aktivit. Další oceněnou je paní
Marie Kristková z Vítkova, která několik let spolupracuje s několika
domovy seniorů a se všemi aktivními seniory. Organizuje pro ně
výlety a nejrůznější akce. Zapojuje je do projektů, jako např. turnaje
v Člověče nezlob se, do městských akcí - Za plotem, Parky v pohybu
nebo do různých cvičení. Cílem projektů je propojení generací
a předávání zkušeností mladším a budování respektu a úcty ke
starším lidem.
Věřím, že mnoho občanů se mnou bude souhlasit, že paní Marie
Mikulíková a paní Marie Kristková jsou pro řadu lidí vzorem
a osobním příkladem. S kolegyní Ivanou Kramnou si velmi vážíme
jak oceněných dobrovolníků, tak také i těch neoceněných. I když
nezískali cenu, tak by si ji zasloužili za činnost, kterou dělají a za
svůj dobrý příklad ostatním lidem. Jsou Dobrovolníky s velkým D.
Zapojíte se do dobrovolnictví také?
Další informace o dobrovolnictví a jeho výhodách můžete najít na:
www.dobrovolniciopava.cz
Ondřej Smolen

6. prosince 2017 v 16 hodin na náměstí Jana Zajíce
Milé děti, zveme vás na

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Nezapomeňte si připravit pro Mikuláše hezkou básničku, písničku nebo obrázek.
Těšíme se na vás!
10. prosince 2017 ve 13 hodin na náměstí Jana Zajíce

VÁNOČNÍ JARMARK
Vánoční dekorace a ozdoby - vánoční stromky, med, medovina, svíčky, dárečky
pro vánoční čas - bohaté občerstvení…
Program: RK Band hraje nejznámější vánoční písně
... Jsou svátky ... Sliby se maj plnit o Vánocích ... Last Christmas ...
... Skořápky ořechů …
28. prosince 2017 v 18.30 hodin v knihovně

RELAXAČNÍ PODVEČER
s paní Da gmar Snášelo vou
Přijďte se zharmonizovat před koncem roku
Sál Městské knihovny. Zve Město Vítkov.
Těšíme se na setkání s vámi.
S sebou pohodlné oblečení, deku, případně karimatku.

31. prosince 2017 od 16 hodin na náměstí Jana Zajíce

SILVES TRO V SKÝ OHŇOS TROJ
Program: 16.00 hod. – Maxim Turbulenc * 17.00 hod. – ohňostroj * Občerstvení zajištěno!

Adventní
a vánoční
pozvání

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
17. listopadu jsme si připomněli Den boje za svobodu a demokracii.
Na Memoriálu Jana Zajíce se letos sešlo na 80 osob. Program jsme
zahájili pietní vzpomínku u hrobu vítkovského rodáka Jana Zajíce
a společně jsme se vypravili údolím Moravice ke zřícenině hradu
Vikštejn.
Někteří dlouholetí účastníci zůstávají věrni tradici a putují podél řeky
až do Žimrovic.

Pokud víte ve svém okolí o úspěšném nebo statečném mladém
člověku, který splňuje podmínky pro nominaci na ocenění Cenou
Jana Zajíce, zašlete nám, prosím, nominaci na podatelnu Městského
úřadu ve Vítkově nejpozději do 5. ledna 2018.
Podrobnosti najdete na webu města Vítkova http://www.vitkov.
info/o-meste/cena-jana-zajice-/pravidla-pro-udileni-ceny/ nebo si je
můžete vyzvednout v IC Vítkov.

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ V DOBĚ
ADVENTU
Upozorňujeme řidiče, že parkoviště na celé ploše náměstí bude
v měsíci prosinci z důvodu pořádání kulturních akcí uzavřeno:
9. prosince od 19.00 do 24.00 hod.
10. prosince od 00.00 do 20.00 hod.
30. prosince od 22.00 do 24.00 hod.
31. prosince od 00.00 do 19.00 hod.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s vámi na vánočním
jarmarku a silvestrovském ohňostroji.

OTEVÍRACÍ DOBA IC MEZI SVÁTKY

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ – CYKLOSTEZKA
VÍTKOV – PROSTŘEDNÍ DVŮR

27. prosince 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00 hod.
28. prosince 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00 hod.
29. prosince 8.00 – 11.30 12.00 – 13.00 hod.
Ve dnech svátků je IC uzavřeno.

Město zadalo zpracování projektové dokumentace pro vybudování
cyklostezky spojující Vítkov s Prostředním Dvorem.
Stezka by měla zároveň sloužit pro in-line bruslaře.
Děkujeme všem občanům, kteří se veřejného projednání zúčastnili,
za podněty a připomínky, jež jsme předali k zapracování. Projekt
bude hotov v příštím roce a už dnes hledáme vhodné dotační
prostředky na realizaci.
Zápis je zveřejněn na webových stránkách města http://www.vitkov.
info/o-meste/zdrava-mesta-a-ma21/verejna-projednani/.

ZIMA
Zas cinká mince
zas zvoní podkova
to když zima vrací se
do rodného Vítkova
Zas vídáme
kopce sněhem zaváté
rudé líce,
horkým vínem zahřáté

NOMINACE NA UDĚLENÍ CENY JANA
ZAJÍCE

Dětský smích
rozezní naše náměstí
zapomeneme na sváry
neštěstí i neřesti

S blížícím se koncem roku se pomalu přibližuje také termín pro
podávání nominací na ocenění úspěšných žáků Vítkovska Cenou
Jana Zajíce.

Zas chvíli uvidíme
věci všedně nevídané

Vítkov v zimní kráse
z mých vzpomínek nic
nedostane
Ty zaváté ulice
ty lampy, co tak svítí
ty tváře pod kulichem,
které baví žití
Ty sněhuláky
za našimi domy
všechny ty vůně
a osvětlené stromy
Michal Škrobánek

Vážení spoluobčané, 1. - 14. ledna 2018 proběhne Tříkrálová
sbírka. Znovu budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří do
Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou
možnost uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na
podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi
si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Vítkov

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

„Změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami.“
(Mahátma Gándhí)
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2018
65% připadá na činnost Charity Odry
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

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

DOMOV VÍTKOV
DOPOLEDNE S KLOBOUKEM

Podzimní počasí nás nutí sáhnout do šatníku
a z jeho hlubin vylovit kromě kabátů i nějaké
doplňky. Ať žijou šály, klobouky a brýle! A právě
ony klobouky nás inspirovaly k uspořádání akce
„Dopoledne s kloboukem“. Z prvopočátku jsme
totiž ani netušili, jak úžasnou atmosféru toto téma
rozprostře po celém domově. Naši uživatelé
dobře vědí, že klobouk je určen k různým
příležitostem a ve srovnání s čepicí je větší
a propracovanější. Bývá opatřen nejrůznějšími
ozdobami - stuhou s mašlí, monogramem či
erbem. Sešli jsme se ve vestibulu a o zajímavé
historii klobouků nám vyprávěla praktikantka
p. Gotzmanová. Po odborném náhledu do
historie jsme si dlouho o kloboucích povídali,
např. o tom, jaké nosívali naši uživatelé v mládí, kdo se v klobouku
vdával, nebo jaká známá celebrita je často nosí, jaké klobouky se
nosí k uniformám a z jakých materiálů se vyrábějí. K takovému
skvělému povídání se hodí i něco na zub, tak jsme si vychutnali

PĚVECKÝ SBOR KOMENSKÝ
ZVE NA VÁNOČNÍ KONCERTY
V čase adventním si jistě mnozí z vás najdou chvíli na zklidnění
mysli, rozjímání a hodnocení uplynulého roku - umocněnou zpěvem
a tóny varhan. Smíšený pěvecký sbor Komenský si pro vás připravil
pět adventních koncertů duchovní hudby. Vystoupíme nejen ve
vítkovském kostele (9. prosince), ale také v sudické katedrále
(10. prosince), v Hradci nad Moravicí (16. prosince), Bílově
a Stachovicích. Věříme, že se na některém z nich s vámi setkáme
a společně budeme prožívat vzácné chvíle přicházejících Vánoc...
Přejeme vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém
roce především pevné zdraví. Ať vás tóny našich písní provázejí po
celý rok 2018 a vyčarují ve vašich srdcích pohodu, klid a radost.
Děkujeme za projevenou přízeň.
Marie Čurdová

chlebíčky a lahodnou kávu. Toto téma příjemně ovlivnilo i personál.
Klobouky a kloboučky si donesly pečovatelky, uklízečky, kuchařky,
úřednice a dokonce i vedoucí. Byla to příjemná a veselá akce
s milým povídáním. Už se všichni těšíme na další téma!
Hana Grodová
Odbor sociálních věcí MěÚ Vítkov informuje:

NOVÁ AMBULANCE KLINICKÉHO
PSYCHOLOGA VE VÍTKOVĚ
Informujeme občany o otevření ambulance klinického
psychologa ve Vítkově, která funguje na adrese Vodní 173.
Klienti VZP mají úkony hrazeny pojišťovnou.
Kontakt: PhDr. Ivana Strossová, tel: 722 140 319
Nabízené úkony:
- Psychologické poradenství a základní psychologické vyšetření
potřebné pro další péči.
- Individuální a skupinové psychoterapie.
- Rodinná psychoterapie.
- Nácvik relaxačních technik.
- Krizová intervence.

POCHOD SVĚTLUŠEK
4. listopadu, když Vítkov zaplnila tma, sešly se malé světlušky
v doprovodu svých rodičů v areálu Střediska volného času Vítkov,
aby se zúčastnily pochodu, který pro ně každoročně připravujeme.
Všude na zahradě blikala malá světýlka lampiónků, které si světlušky
přinesly s sebou. A co jsme si pro ně tentokrát připravili? Na zahradě
SVČ šly ještě světlušky podle světýlek ke strašidlu, z něhož si vytáhly
světelnou špejli. V parku děti hledaly obrázky oblíbené pohádkové
postavy krtečka. Ale aby to nebylo tak jednoduché, každý si musel
najít toho, kterého dostal na začátku své cesty parkem. Za splnění
všech úkolů si z kouzelné truhličky děti vybraly sladkou odměnu.
Akce se líbila a všichni odcházeli spokojeně domů.
Květuše Skurková
pedagog volného času

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MÁ
NOVÝ DĚTSKÝ KLUB FRENDS
Dětský klub FRENDS je jedinečným projektem, který umožňuje
dětem do 14 let trávit čas v nově vybudované klubovně, která je
vybavena řadou her, novým nábytkem, projekčním plátnem, herními
prvky XBox, Kinect a dalším. Vybudování klubu bylo podpořeno
Operačním programem pro Zaměstnanost, Výzvou MAS Opavsko
- Prorodinná opatření 2017, pod reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.
0/16_047/0007213, ve výši 567.591,25 Kč (85% z prostředků EU,
15% ze státního rozpočtu.)
Účelem dotace je podpořit rodiče, kteří se podílejí na péči o dítě
ve společné domácnosti, a další pečující osoby, a přispět tak
ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny
a k předcházení sociálnímu vyloučení osob včetně jejich
uplatitelnosti na trhu práce. Dále umožnit rodičům žáků přípravných
tříd MŠ a 1. stupně ZŠ vykonávat práci na plný úvazek, aniž by
nechávali své děti samotné či zajišťovali soukromou nákladnou
péči do doby, než se vrátí ze zaměstnání. Přebudování stávající
klubovny na dětský klub Frends probíhalo již za provozu v měsíci
září a říjnu, což bylo pro všechny zúčastněné náročnější, avšak
peníze z dotace nemohly být čerpány dříve.
Sekundárním cílem projektu je vyplnit volný čas dítěte takovými
aktivitami, které naplní jeho potřeby, zájmy i povinnosti a zároveň
ujistí rodiče o bezpečnosti a vhodné činnosti dítěte v době, kdy
z důvodu zaměstnání nebo hledání zaměstnání nemohou na dítě
dohlížet. Děti mají možnost využívat naši klubovnu každý všední
den, a to od 13.00 do 18.00 hod.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Martina Víchová
geodetické práce
KONTEJNERY NA ODĚVY
Vážení občané, sdělujeme, že kontejnery na textil v letošním
roce a v prvním čtvrtletí roku 2018 nebudou na sběrných
místech k dispozici. Město Vítkov bude opět jednat s firmami,
které dodávají kontejnery na textil, o obnovení jeho odběru.
O dalším řešení situace budete informováni.

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

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

Základní umělecká škola Vítkov
Konec roku bývá spojován s hodnocením dosažených výsledků
a úspěchů v různých oblastech našeho života. Také žáci i učitelé
Základní umělecké školy Vítkov se mohou s hrdostí ohlédnout za
pozvolna končícím rokem 2017 také proto, že se prezentují na
mnoha akcích a koncertech pořádaných nejen „zuškou“, ale i dalšími
institucemi, např. naším městem, obecními úřady okolních vesnic,
jinými uměleckými školami nebo místními spolky. Nemůžeme
opomenout také reprezentaci školy i města Vítkova v rámci okresu
i kraje, a to pravidelnou účastí našich žáků na soutěžích a soutěžních
přehlídkách.
V uplynulém roce se žáci a škola prezentovali tradičními školními
koncerty – podzimním, vánočními a jarními, absolventi hudebního,
tanečního a výtvarného oboru zakončili své studium absolventským
koncertem a výstavou absolventských prací. Pravidelně škola
pořádá také vánoční a výchovné koncerty pro děti a žáky mateřských
a základních škol z Vítkova a nejbližšího okolí. Žáci tanečního oboru
předvedli jako každoročně, nacvičené choreografie na závěrečných
koncertech pro žáky škol i pro širokou veřejnost.
Dechový orchestr, který působí na škole více než půlstoletí, úspěšně
reprezentoval nejen školu, ale i město Vítkov na mezinárodním
festivalu dechových hudeb v Prešově.
Vítkovskému publiku se orchestr představil v červnu 2017 v kulturním
domě, kde přivítal mezi hosty i svého bývalého kapelníka a dirigenta
Vojtěcha Bublíka, který letos v květnu oslavil 80 let. Dechový
orchestr pak vystupoval dále na zámku v Raduni, na Vítkovském
komíně nebo ve Větřkovicích.
Pro velký úspěch se v kulturním domě ve Větřkovicích konala
repríza muzikálu „Noc na Karl(a)štejně“, v němž účinkovali žáci

i učitelé Základní umělecké školy Vítkov. 30. května 2017
se ZUŠ Vítkov zapojila do celostátní akce základních
uměleckých škol „ZUŠ Open 2017“. Na slavnostním koncertě
se představili nejen sólisté, ale také menší orchestry, soubory
a seskupení umělecké školy, žáci tanečního oboru a k vidění byly
také práce žáků výtvarného oboru. Tato akce, podporovaná nadací
světoznámé české operní pěvkyně Magdalény Kožené, přispěla
ke zviditelnění podstaty a potřeby uměleckého školství v České
republice. Již v tuto chvíli se připravujeme na druhý ročník, který se
uskuteční v květnu 2018.
Věřím, že stejně jako v uplynulém roce, tak i nadále se budeme
s příznivci Základní umělecké školy Vítkov setkávat na koncertech,
výstavách a dalších kulturních akcích.
Lenka Šimerová
ředitelka školy
Základní umělecká škola ve Vítkově a SRPŠ ZUŠ Vítkov
pořádají

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO
ORCHESTRU A ŽÁKŮ ŠKOLY
PÁTEK 15. PROSINCE V 17 HODIN
KULTURNÍ DŮM VE VÍTKOVĚ

Oprava varhan ve vítkovském velkém kostele
Příští rok 15. října oslavíme stoleté výročí od posvěcení farního
chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově (velký kostel). Tento
kostel slouží nejen pro život římskokatolické farnosti, ale je častým
cílem významných návštěv města i bezejmenných turistů a jsou
v něm pravidelně pořádány kulturní akce, zejména koncerty.
Součástí většiny těchto koncertů je sólová či doprovodná hra na
varhany. Avšak varhany už nějaký čas nebyly v dobrém stavu, neboť
jejich poslední velká oprava byla provedena před více než 20 lety.
V létě se podařilo dohodnout termín opravy s opavským varhanářem
Aloisem Kosterou, který naše varhany už zná.
Oprava začala 11. září a musela být dokončena před slavnostním
udílením svátosti biřmování, tj. do 7. října. Pan Kostera proto
pracoval v pracovní dny i o sobotách. K ruce mu byl denně po celou
dobu pan Jan Jančálek a dle potřeby další farníci. Celkem se jich
vystřídalo devět.
Hned první týden byl rozebrán hrací stůl a přetěsněn spojkový
blok (při zahrání určitého akordu se k němu přidávaly další tóny,
jež pak akord rozlaďovaly), byly vytaženy obě klávesnice, vyčištěny
jednotlivé klávesy, okolí kláves a provedena výměna filců, které
poničily myši. Následně se klávesy vrátily a seřídil se zdvih kláves.
Musely být vyčištěny a seřízeny klapky rejstříků a opraven vypínač
pro režimy hlasitosti. Byl dán do provozu pedál crescendo.
V sobotu prvního týdne byly vyjmuty píšťaly, kovové sneseny dolů
k vyčištění a vyfoukání kompresorem, dřevěné vysáty od prachu
a natřeny prostředkem proti červotočům. Byla vytažena většina
píšťal kromě velkých dřevěných umístěných na levé straně ve skříni
a píšťaly před skříní, kde jsou žaluzie. Tam je ovšem špatný přístup,
proto muselo být postaveno lešení, jinak by práce nebyla hotova do
termínu sv. biřmování.
V dalších týdnech byly vytaženy lavičky, které drží píšťaly, a byl
vyčištěn taktéž prostor ve varhanách od prachu. Následovalo
zprovoznění hraní některých tonů a nefunkčního rejstříku. Byly
zkontrolovány všechny membrány jak u píšťal, tak u rejstříků
a prasklé byly vyměněny. Potom následovalo zpětné umísťování
vyčištěných a ošetřených píšťal zpět do varhan a jejich ladění.
Nakonec byla provedena ještě úprava subbasových registrů

v hracím pultu, proveden nový číselný popis rejstříků a nové
osvětlení nožních pedálů páskovým osvětlením. 5. října bylo vše
zakrytováno a znovu přezkoušeno.
Při předávání díla nám pan Kostera doporučil připravit na jaře
příštího roku na levé straně varhan lehké lešení a umožnit tak přístup
k žaluziím a píšťalám, které jsou před nimi. Tím by bylo možno také
dokončit vyčištění a doladění zbylých píšťal v této části varhan.
Na uvedenou opravu, která stála 37.000 Kč, přispělo město Vítkov
významnou částkou 24.000 Kč, zbytek hradila Římskokatolická
farnost Vítkov.
Děkujeme všem, kteří se na opravách podíleli formou brigády, městu
Vítkov pak za poskytnutý finanční příspěvek. A všechny zveme na
nové koncerty a umělecká vystoupení, nejen za doprovodu varhan.
Jan Jančálek

ŽÁKYNĚ SEPTIMY MEZI
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI ŽÁKY STŘEDNÍCH
ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
9. listopadu 2017 proběhl v Ostravě již 16. ročník slavnostního
„Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních
škol v Moravskoslezském kraji“. Slavnostní ocenění proběhlo
v multifunkčním sále Gong, kde byly žákům předány věcné dary,
dále certifikáty, květiny a prezentační předměty kraje. Z navržených
žáků bylo vybráno a radou kraje schváleno k ocenění 25 žáků a 5
školních týmů. Jsme velmi rádi, že žákyně naší školy Sára Šromová
byla za své úspěchy k tomuto ocenění vybrána.
Jaké úspěchy Sáru k tomuto ocenění přivedly? Jednak 1. místo
v celostátní esejistické soutěži na téma „Koho bych si z Latinské
Ameriky pozval domů a proč“, dále za 2. místo v evropské historické
soutěži EUSTORY s tématem „Místo, osobnost či událost, které
utvářely historii“. Sára také bodovala v minulém roce v celostátní
soutěži, kterou vyhlásil Institut Terezínské iniciativy u příležitosti
vzpomínkové akce „Jom ha-šoa“, jehož téma znělo „Pomoc lidem
v nouzi“. Filmová práce Sáry Šromové „Za plotem“ byla v celostátním
kole vybrána mezi tři nejlepší.

KONFERENCE
ŽÁKOVSKÝCH
PARLAMENTŮ
8. 11. 2017 se vybraní žáci Horní komory Žákovského parlamentu
zúčastnili konference Žákovských parlamentů Moravskoslezského
kraje v Krnově. Naši školu reprezentoval Kryštof Wojnarowský,
Marie Pavlíčková a Adam Barbořák. Žáci museli předem připravit
plakát o projektu realizovaném Žákovským parlamentem. Plakáty
všech zúčastněných 28 škol našeho kraje byly vystaveny v předsálí
a sloužily jako inspirace pro ostatní. Po společném uvítání pořádající
školou byli zástupci parlamentu rozděleni do skupin, ve kterých
společně pracovali. Koordinátoři – učitelé mezitím pracovali společně

na stejném tématu a předávali si zkušenosti ze svých škol. Poté
jednotlivé skupiny žáků své myšlenky prezentovaly. Konference byla
pro všechny velice přínosná a rádi se jí zúčastníme i příští rok.
Michaela Hasalová

PUTOVNÍ VÝSTAVA
„SVĚT, ENERGIE A MOBILITA“

Žákyně kromě slavnostního ceremoniálu, zajímavého programu
Science Show či bohatého rautu ocenila zejména možnost
povykládat si s ostatními oceněnými žáky MSK, sdílet s nimi jejich
zájmy i úspěchy v různých oborech.
Sáře gratulujeme a přejeme mnoho podobných úspěchů a naší
škole do dalších let mnoho stejně zapálených a úspěšných žáků.
Helena Kozlová

KRAJSKÁ SOUTĚŽ POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY
Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje vyhlásilo
celokrajskou soutěž s preventivní tématikou v návaznosti na vydání
didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“,
které se konalo 7. listopadu v Městském kulturním centru ve Fulneku.
Soutěžila čtyřčlenná družstva žáků čtvrtých tříd z 15 základních škol
v Moravskoslezském kraji. Naši školu reprezentovali žáci Kryštof
Kořenek, Lukáš Vícha, Radek Gřešek a Jan Kokoř. Ve finále se
naši žáci umístili na krásném druhém místě.
Cílem soutěže bylo přispět ke zvýšení efektu výchovně vzdělávací
práce, ke správnému a bezpečnému chování v každodenních
situacích a zvýšit znalosti o práci Policie České republiky.
Ludmila Šromotová

Od 13. do 22. listopadu hostila naše škola zajímavou výstavu „SVĚT,
ENERGIE A MOBILITA“, kterou nám v rámci vzájemné spolupráce
zapůjčila Místní akční skupina Opavsko. Poutavou formou
informovala žáky o aktuálních problémech životního prostředí.
Milena Mačáková

Žákovská a středoškolská ekologická
konference
13. listopadu se žáci naší školy zúčastnili 14. ročníku Středoškolské
ekologické konference a poprvé i 12. ročníku Žákovské ekologické
konference. Celorepublikové setkání se konalo v prostorách
konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení a uvítání
hostů následovaly prezentace s badatelsky orientovanou činností
celé řady škol České republiky. Naše škola měla dvě zastoupení.
Jako první vystoupili se svou prací Račí S. O. S. Adam Hýl z 8.
B a Ondřej Hýl z 8. C. Prezentace o záchraně raka říčního slavila
úspěch již na loňských Globe Games. Gymnázium reprezentoval
žák kvinty Jan Leher s prací Klokočov v proměnách času.

vychovatelka, která míček ušije na šicím stroji. Ale to zdaleka není
vše, je třeba ještě z míčku vypárat stehy, tady nastupují PÁRAČI.
A blížíme se do finále PLNIČI – jejich cílem je naplnit míček tak, aby
bylo dutého vlákna tak akorát. V samotném cíli se zašije otvor, který
sloužil k plnění a je HOTOVO.

Není to tak jednoduché, ale když se k šití pustí pěkná hudba, upeče
se dobrá buchta a proberou se všechny starosti, které s sebou
přináší pubertální svět, jsou z takovéto práce velmi příjemné chvilky.
Pro nás je ovšem největší odměnou nadšení lékařů a hlavně dětí,
které v ambulancích či v nemocnicích dostávají za statečnost míčky.
Paní doktorky nám občas pošlou fotku spokojených malých pacientů
a to je potom pro nás motor, šít dál, dělat „míčkovou laskavost“.
Karína Kopecká

Ve své práci se zaměřil na historii své obce, demografický vývoj,
turistické a přírodní zajímavosti. Obě prezentace vysoce ocenila
i odborná porota.
Milena Mačáková

AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU
V rámci Světového dne laskavosti jsme se zapojili do projektu
JSEMLASKAVEC. A protože tento projekt měl své datum 13. 11.
2017, uspořádali jsme ve školním klubu velkou Šicí dílnu.
Zamýšleli jsme se s dětmi nad tím, co je vlastně LASKAVOST.
Myslíme si, že Laskavec je každý, kdo vykoná jakékoliv dobro pro
druhého. A někdy stačí jen dobré slovo, úsměv či podpora. A tak jsme
zjistili, že i my KLUBÁCI konáme vlastně laskavost, aniž bychom si
to uvědomili. Již více jak 4 roky šijeme míčky z flísu pro děti do
nemocnic a pediatrických ambulancí. Ani nepočítáme, kolik jsme jich
už ušili, ale určitě by to bylo bezmála 2000. Zbytkový materiál nám
s velkou laskavostí zdarma dodává firma EMITEX z Ostravy. My pak
každé ráno od 6,30 hodin usedáme k šití, pokud v klubu po hrách
a soutěžích vyjde čas, šijeme také v pozdních odpoledních hodinách.
Občas si uspořádáme Šicí dílnu, to když nám z ambulancí, nebo
nemocnic volají, že už jim míčky došly a že by pro malé pacienty
uvítali další.
A jak vypadá naše malá „šicí manufaktura“? Děti si jednotlivé
kroky výroby popsaly po svém: v prvé řadě je zde sekce ŠKUBAČI
– starají se o výplň do míčků, aby bylo duté vlákno nadýchané
a jemné, pak následují OBKRESLOVAČI – ti pomocí osmičkové
šablony obkreslí tvar na flís, nedílnou součástí naší mini výroby jsou
STŘIHAČI a ŠPENDLÍKÁŘI – jejich úkolem je vystřihnout míčkový
polotovar a řádně jej zkompletovat. Pak nastává šicí fáze, přichází
na řadu STEHAŘI – míček nastehují a předávají ŠIČCE – to je paní

PROBĚHL 5. ROČNÍK SOUTĚŽE
VÍTKOVSKÝ BOYARD
14. listopadu se na naší škole konal další ročník soutěže Vítkovský
Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých
gymnázií, které se letos zúčastnilo 34 žáků.
Šest týmů plnilo úkoly z jazyka českého i anglického, matematiky,
zeměpisu, tělesné výchovy, dějepisu, fyziky, hudební výchovy,
chemie a biologie. Za každý splněný úkol získali jednu indicii, která
jim měla pomoci nalézt klíčové slovo, které sloužilo jako heslo pro
otevření naší pokladnice.
Lze jen doufat, že i v příštím roce se soutěž setká s takovým
pozitivním ohlasem a opět se nalezne řada žáků, kteří chtějí naplnit
odkaz Jana Ámose Komenského: „Škola hrou“.
Miroslav Bučánek

ŠKOLNÍ FÓRUM V RÁMCI NÁRODNÍ
SÍTĚ ZDRAVÝCH MĚST ČR
7. 11. 2017 se členové Žákovských parlamentů základní školy
a gymnázia zúčastnili Školního fóra v rámci Národní sítě Zdravých
měst ČR, kam patří i město Vítkov. Cílem projektu bylo zapojit
mladé do rozhodování o akcích a plánech města i školy, a dát jim
možnost svobodně se vyjádřit.
V šestičlenných, věkově různorodých skupinách, ve kterých
nesměli být oba zástupci stejné třídy, měli žáci nejprve napsat,
co se jim na škole líbí, v čem jim přijde zajímavá a co je na škole
baví. Poté vytvořili obdobný seznam věcí, které jim ve škole chybí
- co by chtěli například opravit, zrenovovat nebo zakoupit nové.
Následně došlo k hlasování, přičemž každý účastník fóra měl
2 hlasy, které mohl věnovat těm návrhům, které mu připadaly
nejdůležitější. Dva nejvíce zastoupené návrhy z každé skupiny
se pak napsaly na společný papír a znovu se hlasovalo. Nejvíce
hlasů obdrželo školní hřiště, které by potřebovalo zrenovovat,
a na druhé místo se umístily výjezdy do zahraničí. V závěru
se paní ředitelka, Mgr. Blanka Váňová, vyjádřila k jednotlivým
návrhům a zodpověděla případné dotazy.
Ve druhé polovině akce se účastníci Školního fóra zaměřili na
město Vítkov, sepisovali, co se jim líbí, ale také co by chtěli
změnit. Nejvíce hlasů získala oprava nemocnice, rekonstrukce
kina, vybudování cyklostezky a oprava parků. Během hlasování
dorazil k žákům pan starosta, ing. Pavel Smolka, který opět k
jednotlivým návrhům něco málo řekl, objasnil nejasnosti a taktéž
zodpověděl případné dotazy.
„Během Školního fóra jsme zjistili, jak fungují výběrová řízení na
jednotlivé projekty, i jak se pracuje s rozpočtem školy a města.
Byli jsme obeznámeni s akcemi a projekty, které se budou na
naší škole nebo ve městě konat v následujících měsících či letech
a mohli jsme se zapojit do rozhodování. Celá akce se nám velice
líbila a přáli bychom si, aby se na naší škole stala tradicí, která
pomůže v rozvoji školy i města.“

ZÁVĚRY ŽÁKŮ SI ROVNĚŽ SE ZÁJMEM POSLECHLI
RADNÍ MĚSTA
Některé problémy nás všechny pálí stejně, ovšem mnohdy
není uspokojivé řešení v možnostech města. Vysvětlili jsme si
samozřejmě i důvody, ale jsou věci, které můžeme společně
řešit a leccos je v rukou každého z nás...Jsme rádi, že i mladé
generaci záleží na prostředí, ve kterém žijeme.

Adriana Štěpánková (septima), Ivona Marie Repková,
Anežka Šrubařová (sexta),
Miroslav Bučánek

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
15. listopadu proběhlo školní kolo 47. ročníku Dějepisné olympiády,
určené žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých
gymnázií. Téma znělo „To byla první republika aneb Československo
v letech 1918 – 1938“.
Účastnilo se 64 žáků z tercie, kvarty, 9. A a 9. B. Na prvních třech
místech se umístili Denis Přikryl (kvarta), Kryštof Wojnarovský (9. A)
a Tomáš Gros (kvarta). Ti budou navrženi na postup do okresního
kola.
Miroslav Bučánek

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZA ÚČASTI TV
POLAR
9. listopadu se otevřely dveře již téměř 65leté střední školy v Odrách,
která své vzdělávání po celou dobu své existence orientuje na oblast
služeb. Návštěvníci, společně s televizí Polar, nakoukli pod pokličku
dění na všech budovách, dostali se i do běžně nepřístupných
prostor a společně s okouzlujícími průvodkyněmi navštívili domov
mládeže a všechna odborná pracoviště, od kosmetiky, kadeřnictví,
přes masérnu, kuchyň až do automobilových dílen.
Široké veřejnosti, ale především žákům 9. tříd základních škol jsme
nabídli kompletní informace o vyučovaných oborech, seznámili je
s organizací výuky, s chodem školy, ukázali jednotlivé třídy i odborné
učebny a samozřejmě předvedli práce a úspěchy našich žáků.
Veškeré prostory školy budou zpřístupněné opětovně 7. prosince
2017. Těšíme se na vaši návštěvu.

MUZEUM PATOLOGIE A
OŠETŘOVATELSTVÍ JE „PRO
VŠECHNY“…
V rámci předmětu Zdravověda navštívili žáci oboru masér
a prodavač 2. listopadu Muzeum patologie a Muzeum ošetřovatelství
v Opavě. Patologická sbírka je jediná svého druhu v České republice
a prostřednictvím preparátů představuje různé nemoci a stádia
onemocnění. Muzeum ošetřovatelství přibližuje práci sester před
desítkami let. Mezi nejstarší exponáty patří tlakoměr z roku 1911
a lékárenská váha vyrobená v New Yorku v roce 1937.
Naši studenti zhlédli exponáty, které nejsou zrovna přitažlivé
a pohled na ně může být i značně odpudivý. Přesto všichni přítomní
hýřili nadšením a zájmem. Ty ovšem částečně opadly při pohledu
na nádory mozku, cirhotická játra, ledvinové kameny, pokožku
napadenou pravými neštovicemi a mnoho dalšího… a když pak
přidáte ještě rakovinu plic, tak polevili i nejotrlejší a před vchodem
zmačkali a vyhodili do koše krabičku cigaret.
V prostorách opavského muzea také viděli opravdu nevídané věci,
různá střelná poranění z období první světové války, zkřivené
kosti anebo část amputované lidské ruky a nechyběly ani orgány
napadené různými chorobami. To vše v našich žácích zanechalo
stopu, vzpomínku, neopakovatelný zážitek, jenž je bude ještě
dlouho provázet.
Jana Kellnerová
tisková mluvčí SŠ Odry

OČNÍ OPTIKA
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM
•
•
•
•
•
•

PŘIJÍMÁME RECEPTY NA BRÝLE OD VŠECH OČNÍCH LÉKAŘŮ
V měsíci LISTOPADU A PROSINCI NABÍZÍME AKCI 1+1 (PŘI KOUPI DVOU OBRUB DRUHÉ
ČOČKY ZDARMA)
PRODEJ VÁNOČNÍCH POUKÁZEK
OPRAVY BRÝLÍ VŠEHO DRUHU, KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
VELKÝ VÝBĚR BRÝLOVÝCH OBRUB A ČOČEK
Prodejní doba: Po – Pá … 8.30 – 16.15 hodin

OPTIKA A + D
Nám. Jana Zajíce 135, Vítkov, 608 476 075

SMVaK
Ostrava
informuje
ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD
VE VÍTKOVĚ BUDE
EFEKTIVNĚJŠÍ
Na Opavsku Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v létě
a na podzim modernizovaly nebo
modernizují například čistírny odpadních vod v Dolním Benešově,
Háji ve Slezsku nebo ve Vítkově. Za
více než sedm milionů korun bude
ve Vítkově kompletně zrekonstruována dosazovací nádrž, která na
konci čistírenského procesu slouží
k oddělení vyčištěné vody a aktivovaného kalu. Díky tomu bude čistírna fungovat ještě efektivněji než
doposud.
„Podélná
dosazovací
nádrž
s pojezdovým mostem má délku
třicet a šířku šest metrů. Modernizaci si vyžádalo její opotřebení
související s dobou, po kterou je
v provozu. Demontujeme stávající zařízení a provedeme nezbytné
úpravy potřebné k instalaci nové
technologie. Sanačními hmotami
také ošetříme poškozené části
betonových konstrukcí,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan
Tlolka.
Čistírna odpadních vod ve Vítkově
byla vybudována v roce 1988,
poslední komplexní rekonstrukcí
prošla v roce 2006. V roce 2013
ale došlo v provozu čistírny
k výstavbě nové dosazovací nádrže.
Právě tato stavba za více než 16
milionů korun umožňuje realizaci
současného projektu tím, že starší
nádrž bude moci být odstavena
a
modernizována.
Přitékající
odpadní voda bude v průběhu
rekonstrukčních prací čištěna v té
novější a bude zajištěna potřebná
kontinuita provozu. V důsledku
projektu dojde ke zlepšení kvality
vyčištěné vody zpět do přírody.
Dosazovací
nádrž
slouží
k oddělení vyčištěné odpadní vody,
která směřuje zpět do přírody,
od aktivovaného kalu. Ten se
částečně vrací do aktivační nádrže
a v tomto pomyslném srdci každé
čistírny odpadních vod sehrává
klíčovou roli. Aerobní bakterie zde
za přístupu vzduchu, který je do
nádrží vháněn, odstraňují většinu
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organického znečištění vody, ale také sloučeniny
dusíku a fosforu.
Nová dosazovací nádrž ve vítkovské čistírně bude
vybavena plastovým řetězovým shrabovacím
zařízením se souproudým shrnováním kalu.
Kal bude odváděn pomocí čerpadel, vyčištěná
voda pak pomocí ponořeného děrovaného
potrubí. Čistírna odpadních vod ve Vítkově je
projektována pro zpracování 730 tisíc metrů
kubických odpadních vod ročně, což představuje
ekvivalent pro šest tisíc obyvatel.

ZMĚNA CENY VODNÉHO
A STOČNÉHO OD 1.1.2018
Na základě usnesení představenstva akciové
společnosti byly v souladu s platnou legislativou
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schváleny nové ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2018 takto (cena v Kč/
m3):
Voda pitná (vodné) 37,08 Kč/m3 (bez DPH) 42,64 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 33,42 Kč/m3 (bez DPH)
- 38,43 Kč (vč. 15% DPH) *)
*) Jedná se o cenu vody odvedené systémem
SmVaK Ostrava a.s. Cena stanovená na základě
modelu OPŽP bude sdělena samostatným
dokumentem.
Nové ceny budou uplatněny vůči našim
odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.

ZEMNÍ PRÁCE POBLÍŽ
VODOVODNÍCH
ŘADŮ SE MOHOU
PRODRAŽIT
Při stavbě je potřeba respektovat
základní podmínky a zjistit si, kudy
prochází vodohospodářská infrastruktura.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava každý rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím
vodovodních řadů nebo přípojek uložených v zemi. Ve většině případů je
zdrojem problémů fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního vedení na
daném pozemku.
Více informací na www.vitkov.info

NOVÝ NÁSTROJ PRO
NABÍDKU SLUŽEB
Kromě dodávek kvalitní pitné vody
a odvádění a čištění vody odpadní nabízejí SmVaK Ostrava řadu
dalších služeb souvisejících s péčí
o vodu a jejím využíváním. Proto,
aby byl přístup k potenciálním zákazníkům ještě vstřícnější než doposud,
vyvinula společnost novou internetovou aplikaci, jejímž prostřednictvím
si mohou lidé vybírat z téměř čtyř
desítek poskytovaných služeb.
Více informací naleznete na
www.smvak.cz
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Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v IC Vítkov

Knihovna Vítkov informuje
SOUTĚŽÍME S BARTEM
SIMPSONEM
V rámci akce Den pro dětskou knihu, který připadá
každoročně na 2. prosinec, byla vyhlášena SOUTĚŽ o deset předplatných časopisu Barta Simpsona.
Naše knihovna se do projektu v letošním roce
připojila poprvé. Co to tedy znamená?
1. Po celý prosinec 2017 mohou děti v knihovně
vyplnit pracovní list na téma Bart Simpson a odměnou
dostanou zdarma jedno číslo komiksového časopisu
Bart Simpson. Jedno komiksové číslo čeká také na
každého nově zaregistrovaného dětského čtenáře.
2. Děti mohou namalovat obrázek ze světa
Simpsonů, který do 31. prosince odevzdají
v knihovně. Na obrázku musí být uvedeno jméno,
příjmení a věk soutěžícího a název knihovny, ve
které obrázek odevzdali. První lednový týden
pak knihovna odešle obrázky k vyhodnocení do
nakladatelství CREW. Deset nejlepších soutěžících
získá roční předplatné časopisu Bart Simpson.

PŮJČOVNÍ DOBA
KNIHOVNY VE VÍTKOVĚ
V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
27. prosince 2017

zavřeno

28. prosince 2017

9.30 – 11.30
12.00 – 18.00

29. prosince 2017

zavřeno

KALENDÁŘ AKCÍ
5. 12.
8.00 - 16.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠG VÍTKOV
Budova školy.

5. 12.
15.00 hod.

TURNAJ V LUKOSTŘELBĚ
SVČ zve všechny holky a kluky bez ohledu na
věk, aby si přišli vyzkoušet svou střeleckou mušku
na turnaji v lukostřelbě. Všichni účastníci budou
sladce odměněni.
Sokolovna.

5. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
16.30, 17.30 hod. Účast nutno přihlásit v knihovně. Informace na:
sosta@knihovna.eu. Vstupné: 20 Kč/dítě
Knihovna Vítkov - sál.
6. 12.
16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Nezapomeňte si připravit pro Mikuláše pěknou
básničku, písničku nebo obrázek.
Mikuláš, anděl i čerti se těší na všechny děti.
Náměstí Jana Zajíce.

7. 12.
14.00 hod

XBOX KINECT ANEB HRAJEME
CELÝM TĚLEM
Přijďte si zasoutěžit do SVČ - klubovny na XBoxu.
Čeká na vás turnaj v bowlingu, střelbě a spousta
dalšího. Vyzkoušíte si tak počítačovou hru,
kterou ovládnete celým svým tělem. Nejlepší
„kinekťáci“ budou odměněni.

7. 12.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - sál.

8. 12.
17.00 hod.

FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním
lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snowkitingu a dalších zimních radovánkách přinese
SNOW FILM FEST 2017. Tento festival je
bratrský festival Expediční kamery. Vstupné: děti
do 15 let zdarma, ostatní 50 Kč. Občerstvení
zajištěno.
Sál Střediska volného času Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
9. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT V KLOKOČOVĚ
Kostel sv. Ondřeje.

31. 12.
17.00 hod.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Náměstí Jana Zajíce.

9. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO
PĚVECKÉHO SBORU KOMENSKÝ

11. 1. 2018
8.00 - 16.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠG VÍTKOV
Budova školy.

10. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
Náměstí Jana Zajíce.

11. 1. 2018

ŠIFRA JANA ÁMOSE
ZŠG Vítkov pořádá soutěž pro žáky školy.

11. 12.
16.00 hod.

VÍTKOV – HISTORIE MĚSTA
Křest nové publikace autorů Branislava Dorko a
Zdeňka Kravara. Novou knihu si můžete zakoupit
ihned na místě. Program zpříjemní vítkovská
skupina ApenDixi
Městská knihovna Vítkov.

20. 1. 2018
14.00 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLY
Pořádá ZŠG Vítkov.
Kulturní dům Vítkov.

2. 2. 2018
20.00 hod.

PLES MĚSTA VÍTKOVA
Hraje: Kapela TNT
Předprodej vstupenek od ledna 2018 v IC
Vítkov.
Vstupné: 150 Kč
Kulturní dům Vítkov.

15. 12.

ZÁJEZD DO VÁNOČNÍHO KRAKOVA
Pořádá ZŠG Vítkov. Informace na webu školy.

15. – 16. 12.

VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA
Pro děti 1. tř. – 5. tř. jsou připraveny předvánoční
a zimní hrátky se spaním, pečením cukroví,
zdobením stromečku a možná, že přijde i ….
Sraz v pátek 15. 12. v 18. 00 hod. v sokolovně.
S sebou spací pytel, pyžamo, hygienické potřeby.
Zvlášť do batohu dejte přezůvky, jídlo a pití na
pátek. Sobotní snídaně zajištěna. Ukončení v
sobotu v 11.00 hod. v sokolovně. Cena: 65 Kč
Přihlášky nejpozději do 13. 12. v SVČ Vítkov.

19. 12.
16.00 hod.

20. 12.
18.00 hod.

TURNAJ O VÁNOČNÍ POHÁR VE STOLNÍM
TENISE
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce turnaj ve
stolním tenise. S sebou sportovní obuv (ne s
černou podrážkou), svou pálku. Na vítěze čeká
vítězný pohár, diplom a na všechny zúčastněné
sladká odměna.
Sokolovna.
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují: Martin Chodúr – zpěv, Vlastimil Šmída –
klávesy a Pěvecký sbor při ZŠaG ve Vítkově
Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie ve Vítkově.
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

28. 12.
18.30 hod.

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

31. 12.
16.00 hod.

SILVESTR S MAXIM TURBULENC
Náměstí Jana Zajíce.

PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC V NZDM TUNNEL
4. 12.
6. 12.
7. 12.
11. 12.
13. 12.
14. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
27. 12.

Filmové odpoledne
Mikulášská besídka
Zkušebna
Tunnel má talent (ukaž, co umíš)
Filmové odpoledne
Zkušebna
Vánoční čas – povídání o Vánocích s programem
Filmové odpoledne
Zkušebna
Vánoční diskotéka

SVČ připravuje:
16. – 18. 2. 2018
S CHUTÍ DO VŠEHO
První společný víkend s polskými partnery. Akce je určena široké
veřejnosti, rodinám s dětmi ve věku od 6 let, seniorům. Bližší
informace najdete na našich webových stránkách a FB. Aktivity a
jídlo během víkendu zdarma.
17. 2. 2018
3. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ
Společenský večer pro širokou veřejnost, začátek v 19,30 hod.,
bohatý program a občerstvení, vstupné: 150 Kč. V ceně: program,
welcome drink a malé občerstvení.
24. 2. 2018
DĚTSKÁ MAŠKARNÍ SHOW S KLAUNEM
Zábavný program s klaunem, který od prvého okamžiku vtáhne
děti do karnevalového reje masek na poutavé písničky proložené
soutěžemi, losování deseti masek, odměny pro všechny masky,
tvarování balónků… Občerstvení zajištěno. Vstupné: dospělí 40 Kč,
dítě bez masky 30 Kč a dítě s maskou 20 Kč.

Uzávěrka příštího čísla je 1 4 . p r o s i n c e 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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