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Den otevřených dveří radnice

Den pro Katku

Veřejné osvětlení ve městě
Zimní období je charakteristické nejenom poklesem teplot, ale
i dlouhými nocemi. Mnohdy se nám stává, že do práce i z práce
chodíme za tmy, a proto se snažíme, aby ve ve Vítkově i místních
částech dobře fungovalo veřejné osvětlení. Pokud bychom se
podívali, nejlépe za dne, jaké typy a druhy lamp jsou u nás používány,
nestačily by nám prsty obou rukou. Je to způsobeno zejména tím,
že obnova a rozšiřování veřejného osvětlení probíhalo postupně,
a tudíž byly používány různé typy svítidel.
V loňském roce jsme přistoupili k zásadnímu kroku. Zahájili jsme
plošnou výměnu lamp veřejného osvětlení. Protože se jedná
o ﬁnančně velmi nákladnou akci, využili jsme státní program na
podporu úspor energie „EFEKT“, který vyhlašuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR. Loni jsme realizovali výměnu veřejného
osvětlení ve všech sedmi místních částech. A protože je dotační
program zaměřen na úspory elektrické energie, byla použita
technologie LED. S tou se již nyní setkáváme také v některých
ulicích, kde byla realizována II. etapa energetických úspor, a to opět
za dotační podpory z programu EFEKT. Ve Vítkově jsou instalovány
modernější typy světel. U nich je možno dálkovým způsobem
regulovat intenzitu svícení. Počítá se s tím, že v noci, kdy je pohyb
chodců minimální, bude snížena intenzita osvětlení (např. v době
od 24 do 4 hodin). Tím se úspora elektřiny ještě zvýší.
Chybí dokončit III. etapu, aby nová světla nahradila zbývající původní
lampy. Žádost o dotaci jsme již na příslušné ministerstvo odeslali,

ale až začátkem příštího roku se dozvíme, jestli budeme úspěšní.
Každopádně jsme rozhodnuti modernizaci dokončit, i kdybychom
dotaci nezískali.
Pavel Smolka
starosta města

Krátce z radnice
• Zastupitelstvo rozhodlo ponechat poplatky za odpad ve stejné výši,
tj. 540 Kč na osobu, a to i přesto, že reálné náklady na likvidaci
všech druhů odpadů jsou mnohem vyšší.
• Na prodej osmi parcel v lokalitě na Těchanovické ul. přišlo 26. listopadu pět zájemců, kteří v obálkové metodě nabídli kupní cenu. Tři
parcely zatím zůstaly volné.
• Na prosincovém zastupitelstvu bude projednáván návrh rozpočtu
města pro rok 2019, který je již zveřejněn na úřední desce.
• V místních částech (kromě Nových Těchanovic) byly zřízeny osadní výbory, které mohou čerpat peníze na podporu kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit.

• Výše nedoplatků v městských bytech dosahuje výše 1,2 mil Kč.
Tento dluh je v podstatě stejný již několik let a postupně pracujeme
na jeho vymáhání.
• Přijímáme podklady pro změnu územního plánu.
• Od ledna očekávejte ve schránkách letáček, který bude obsahovat
přehled veškerých akcí, jež se v daný měsíc na Vítkovsku připravují.
Pokud jste organizátory nějaké aktivity a chcete ji zveřejnit, obraťte
se na oddělení kultury.
Martin Šrubař
místostarosta

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

12. prosince 2018 od 15.30 hodin

Připravujeme
otevření kina
Po dlouhé době se konečně blíží očekávané otevření kina. Když
jsem poprvé viděl interiér při kontrolním dni, byl jsem překvapen,
protože se tam nic nezměnilo. Kino je totiž kulturní památka. Proto
pro veškeré úpravy potřebujeme souhlas památkového úřadu
a nemůžeme z něj udělat „moderní kino“. Uvidíte, že je to přesně
tak, jako v době, kdy jsme ještě chodili do kina – vše se renovovalo,
případně vyrobilo v naprosto stejném stylu.

v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

Městská policie
v říjnu 2018
V dopoledních hodinách 4. října přijali strážníci oznámení, že ve
sklepení jednoho z domů v Husově ulici dochází ke každodennímu
kouření marihuany. Hlídka MP Vítkov na místě zjistila, že v jedné ze
sklepních kójí, která je součástí činžovního domu v majetku města
Vítkova, se nachází zbytky sušené marihuany a všude je cítit silný
zápach, typický pro tuto omamnou látku. Strážníci na místě dále
nalezli 13 ks použitých injekčních stříkaček. Z důvodu podezření na
pěstování, přechovávání či užívání omamných nebo psychotropních
látek byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost
převzala k dalšímu šetření. Z důvodu zjištění poškozování majetku
města Vítkova byly zjištěné skutečnosti rovněž předány správci
uvedené nemovitosti.
Obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově byl postoupen spis,
týkající se drobné krádeže v jedné z prodejen v Opavské ulici, kde
10. října kolem páté hodiny odpolední odcizil 20letý muž z Opavy
zboží v hodnotě 70 Kč. Jelikož se jedná o muže s trestní minulostí
a za stejný čin mohl být v posledních třech letech odsouzen nebo
potrestán, hrozí mu v případě prokázání viny a odsouzení trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Kolem osmé hodiny večerní 13. října si hlídka MP Vítkov všimla, že
na Hřbitovní ulici chybí poklop na šachtě kanalizace. Vzhledem ke
skutečnosti, že místo, kde byl poklop zcizen, se stalo nebezpečným
pro občany, strážníci díru v zemi provizorně zajistili a následně věc
oznámili majiteli pozemku, aby došlo k řádnému zajištění místa.
Událost byla zaevidována jako přestupek proti majetku, spáchaný
způsobením škody na cizím majetku krádeží. Pachateli krádeže
v případě jeho zjištění hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč nebo do
výše 70.000 Kč, pokud by se jednalo o opakovaný přestupek.
Z přestupků narušení občanského soužití se bude zodpovídat 40letý
muž z Vítkova, který se pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky 16. října o půl sedmé večer dopustil schválností vůči jinému
ve Švermově ulici a 28. října kolem půl čtvrté odpoledne v jedné
z provozoven na nám. Jana Zajíce jinému ublížil na cti urážkou
a vyhrožováním újmy na zdraví. Strážníci oba případy zdokumentovali
a postoupí správnímu orgánu, kde muži v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 10.000 Kč a v případě opakovaného přestupku
až do výše 15.000 Kč.
Pokutu příkazem na místě ve výši 100 Kč uložili strážníci 20letému
muži z Budišova nad Budišovkou, kterého 18. října v osm hodin
dopoledne přistihli při kouření na nástupišti autobusového nádraží
ve Vítkově, kde je kouření zakázáno zákonem. Za takový přestupek
lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Ne úplně všechno muselo zůstat v původní podobě – a tím mám na
mysli důležitou část – promítací technologii. V projektu bylo původně
2D promítání, ale zastupitelstvo schválilo návrh pořídit 3D projekci,
takže se jen připlatil rozdíl. Další novinkou je rozšíření pódia. Věříme,
že bude hojně využito divadelními a hudebními spolky.

Co nás to stálo? Kromě tří dotací: na střechu (358 114 Kč) na okna
a zateplení stropu (1 189 200 Kč) a na promítací zařízení (450 000
Kč) město platilo z vlastních peněz asi 36 mil. Kč.
Více uvidíte v příloze lednového zpravodaje, kde pro vás
připravujeme fotopřílohu o kině a podrobnější informace ohledně
slavnostního otevření. Termín oznámíme v průběhu měsíce ledna.
Martin Šrubař
místostarosta

Zimní údržba komunikací
ve Vítkově
a jeho místních částech
V zimě 2018/2019 bude na silnicích v majetku Moravskoslezského
kraje provádět zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje,
cestmistrovství Vítkov. Na místních komunikacích budou zimní údržbu
provádět Technické služby města Vítkova.
Dopravní důležitost silnic ve správě SSMSK, cestmistrovství Vítkov:
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov směr Větřkovice, Vítkov směr Melč přes Podhradí, Vítkov směr
Svatoňovice, Opavská ul., Komenského ul., Budišovská ul., Těchanovická ul., Švermova ul., Oderská ul.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VE VÍTKOVĚ
A SRPŠ ZUŠ VÍTKOV SRDEČNĚ
ZVOU NA

VÁNOČNÍ
KONCERT
ÚTERÝ 18. 12. 2018
17 HODIN
KULTURNÍ DŮM VÍTKOV

Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – okružní – Wolkerova ul. Vítkov – směr Klokočov, Klokočov průjezdná směr léčebna,Vítkov směr
Nové Těchanovice a Zálužné, Lhotka – Nové Těchanovice, Vítkov
směr Heřmanice, Vítkov směr Nové Vrbno, Prostřední Dvůr – průtah
(až na Veselku).

DAŇ Z NEMOVITOSTI
ZA ROK 2018

Dopravní důležitost silnic ve správě TS Vítkov, p.o.:

Sdělujeme Vám, že ve čtvrtek 17.1.2019 v době od 8,00 do
15,00 hodin se v budově Městského úřadu ve Vítkově uskuteční
výjezdní den Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní
pracoviště v Opavě. Účelem bude výběr daňových přiznání
k dani z nemovitých věcí. Pracovníci ﬁnančního úřadu poskytnou
informace a tiskopisy k dani z nemovitých věcí.
Po zhodnocení výjezdních dnů, které se uskutečnily v minulých
létech, jsme přistoupili ke zrušení výjezdního dne v Budišově nad
Budišovkou. Občané Budišova nad Budišovkou mohou využít
výjezdní den ve Vítkově.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do
31. ledna mají poplatníci, u kterých došlo ke změně okolností
rozhodných pro stanovení daně ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím, například koupě nebo prodej nemovitosti
v roce 2018.
Úřední dny na Územním pracovišti v Opavě jsou vždy v pondělí
a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin.

Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením. Zmírnění
závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu do služby
zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě:
příjezd k nemocnici z Opavské ul. k bráně, autobusové nádraží celé,
Husova, Dělnická, Lidická, Bezručova).
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu
mezi podniky a provozovnami. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do
4 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě: Vodní celá, Fučíkova, Úvozní, Skřivánčí pole, Selská, Boženy Němcové, U nemocnice, Lesní,
Čermenská).
Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti
Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému (všechny
místní komunikace neuvedené ve stupni důležitosti I. a II.).
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska
nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle nutnosti dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná
v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 – 7 cm, v místních
částech 8 – 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních
komunikacích v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu, na dopravně
důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí v šířce do 1,5
m, na ostatních chodnících v šířce do 1,2 m. S posypem komunikací
se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu a ukončení sněžení.
Připomínky k zimní údržbě místních komunikací je možno podat:
Technické služby Vítkov
556 300 730
tsvitkov@tsvitkov.cz
Jelenice (zajišťuje ZD Dubina Větřkovice)
608 521 765
MěÚ Vítkov
556 312 242
putko@vitkov.info
SSMSK p. o. cestmistrovství Vítkov
556 300 392
cm.vitkov@ssmsk.cz
SSMSK p. o. Opava
553 734 857

NOVÝ KRONIKÁŘ SE PŘEDSTAVUJE
Před nedávnem jsem ve funkci městského kronikáře vystřídal paní Dášu Duškovou, které patří
velký dík za odvedenou práci. Kroniku psala s velkou pílí dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Budu se snažit na její práci navázat a obohatit kroniku o své znalosti. Tímto bych chtěl poprosit
všechny spolky, osadní výbory, městské organizace, místní podniky a další subjekty o vřelou spolupráci a každoroční předání informací o činnosti. O kom se v kronice nepíše, jakoby z pohledu
historie neexistoval. Zároveň budu uchovávat veškeré památky, které nějakým způsobem souvisí
s Vítkovskem. Někteří pamětníci si jistě vzpomenou na pana kronikáře Krestu, který byl plodným
literátem tvořícím pod pseudonymem J. O. Bor. Pokud vlastníte některé jeho knihy, případně
brožury, letáčky, pohlednice či jiné památky související s Vítkovskem, tak je prosím nevyhazujte
a klidně je přineste k nahlédnutí na oddělení kultury MěÚ Vítkov. Chceme-li předat svědectví
o minulosti budoucím generacím, nezbývá nám nic jiného, než pomalu sbírat její drobné střípky.
A z druhé strany psát záznamy do kroniky, které mají vytvářet celkový obraz o životě a změnách
v našem městě a jeho místních částech.
Radek Huška, kronikář města Vítkova
e-mail: kronika@vitkov.eu

Od nového roku v zákaznických
centrech SmVaK Ostrava jen
bezhotovostně
Vodárenská společnost od 1. ledna 2019 v zákaznických
centrech a obchodních místech z důvodů zvýšení bezpečnosti
omezuje platby v hotovosti za vodné a stočné a nabízí celou
řadu dalších možností, jak platby provést.
„Reﬂektujeme současnou dobu, kdy lidé při platbách stále častěji
používají platební karty nebo elektronické bankovnictví. To už
ostatně platí i pro naše zákaznická centra nebo obchodní místa, kam
stále více odběratelů přichází platit vodné a stočné přes platební
terminál. Dalším důvodem je bezpečnost, kterou tím, že budeme
méně manipulovat s hotovostí, zvyšujeme,“ říká generální ředitel
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
„Od nového roku bude možné platit vodné a stočné převodem na
účet, tedy využitím elektronického bankovnictví, platební kartou,
vkladem hotovosti do banky, inkasem nebo poštovní složenkou,“
vysvětluje ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková.
Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK Ostrava
- SmVaK Ostrava provozují pět zákaznických center (v Ostravě,
Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a deset obchodních
míst (v Bílovci, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, Orlové, Třinci,
Vítkově, Jasenné, Bruntále a Velkých Losinách). V souvislosti
s nově uzavíranými koncesními smlouvami je adekvátně rozšiřována
činnost zákaznických center a obchodních míst.
- V zákaznických centrech mohou zákazníci uzavírat smlouvy
a dodatky ke smlouvám o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod kanalizací, provádět změny v agendě vodného
a stočného, řešit záležitosti fakturace, žádat o splátkové kalendáře
v případě neschopnosti hradit své ﬁnanční závazky z titulu dodávky
pitné vody a odvádění odpadních vod, podávat reklamace, žádat
o vydání stanoviska o případném střetu s inženýrskými sítěmi
společnosti, žádat o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky,
objednávat zhotovení nebo opravy přípojky, objednávat speciální
služby, jako jsou například vývoz septiků nebo dovoz pitné vody
v cisterně.
- Prioritní činností zákaznických center je smluvní zajištění dodávek
vody a odkanalizování odpadních vod odběratelům.
- Od 1. října 2016 společnost učinila dalšího krok ke zkvalitnění
svých služeb pro zákazníky a změnila čísla zákaznické i poruchové
linky, které byly dříve zpoplatněné, na bezplatné zelené linky.
K 1. lednu 2017 byla zároveň prodloužena provozní doba zákaznické
linky o dvě hodiny do 20:00.
- K 1. listopadu 2017 byla spuštěna na internetových stránkách
www.smvak.cz nová online aplikace, jejímž prostřednictvím si
mohou zájemci objednávat takřka čtyřicet služeb v sedmi základních
oblastech bez nutnosti osobně navštěvovat zákaznická centra nebo
provozy společnosti.

KOUZLA A ČÁRY
V době podzimních prázdnin proběhla ve Středisku volného času
Vítkov akce pro děti s názvem KOUZLA A ČÁRY. Jednalo se o dva
dny plné her a soutěží s kouzelnickou tématikou. Děti se staly učni
ve škole čar a kouzel. Podle kouzelnického klobouku byly rozděleny
do dvou sekt - Orlodrápi a Kobroději. Nejprve splnili 5 úkolů hodných
budoucích čarodějů - přinést šišku z nejvyššího stromu, potom modré z nebe, pak přinést živé zvíře, nevzácnější drahokam a podpis
nejstaršího občana Vítkova. Záleželo na fantazii a schopnostech,
jak se kouzelníci s úkoly vypořádali. Dětem se nejvíc líbil famfrpál,
hra magické kruhy, tajemná písmena a noční „schovka“. Druhý den
po levitačním kouzlu s vlaštovkami a výrobě amuletu, proběhly souboje v kouzlu „expeliarmus“. Na závěr děti získaly čarodějnický glejt
a byly pasovány na čarodějky a čaroděje s právem kouzlit.
Oldřich Sladkovský, pedagog SVČVítkov

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2019 takto (Cena v Kč/m3):
Vodné: 39,18 Kč/m3 (bez DPH) - 45,06 Kč (vč. 15% DPH)
Stočné: 34,80 Kč/m3 (bez DPH) - 40,02 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 2019, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.

René Adámek - jak šel čas
A kdy přišel ten čas, kdy se záliba začala měnit v něco
vážnějšího?
V roce 1968 jsem měl možnost slyšet na Braunwaldském festivalu
ve Švýcarsku slavné Véghovo kvarteto s pianistou Carlem Engelem.
Pamatuji si, že hráli Brahmsův klavírní kvintet. Jejich výkon mne
ohromil a vlastně ve vteřině rozhodl o mé budoucí koncertní kariéře.
Po studiích na ostravské konzervatoři jsi pokračoval v Brně,
kde, pokud víme, došlo k tzv. osudovým muzikantským
setkáním…
Původně jsem chtěl studovat na AMU ve třídě prof. Ivana Moravce.
Můj pedagog Jan Marcol u něho tehdy dokončoval aspiranturu
a umožnil mi předvést se před ním umělecky. Vážím si dodnes času,
který mi Mistr věnoval. Lekce trvala přes tři hodiny a resumé bylo,
že bych se měl koncertní dráze věnovat. Žel, pan profesor mi sdělil,
že bude pobývat delší čas v USA. Z tohoto důvodu jsem byl nucen
si podat přihlášku na JAMU. Osud zařídil, že jsem měl velké štěstí
a dostal se do třídy doc. Vlastimila Lejska. Tento klavírista, skladatel
a pedagog mi dal obrovský vklad do života a to nejen profesní, ale
především lidský. Po letech jsme se stali přáteli a já mu jako dík
za vše, čím mne obohatil, mohl předat svou nahrávku výběru jeho
klavírních děl na CD i s věnováním. Vážím si také skutečnosti, že
jako bývalý laureát Schubertovy soutěže pro klavírní dua mohu
předsedat mezinárodní jury, která je složená ze zástupců z ČR,
Slovenska, Rakouska, Německa, Polska a Japonska. Na JAMU
i mimo ni jsem se čas od času setkával s profesory Jiřím Doleželem,
Jaroslavem Smýkalem, Františkem Novotným, Ivanem Gajanem,
Alenou Veselou, Janem Jiraským, Alenou Vlasákovou, členy
Janáčkova kvarteta apod.

Jak se stane, že téměř čerstvý absolvent brněnské JAMU je
najednou ředitelem LŠU ve Vítkově?
Tomu předcházelo období dlouhých sedmi let. Do Vítkova jsem
přišel v roce 1976 a nastoupil na tehdejší LŠU jako učitel hry na
klavír. Postupně jsem zastával funkce předsedy předmětové
komise a okresního metodika. Po absolutoriu JAMU v roce 1981
se mi výhledově naskytla možnost pracovní pozice na ostravské
konzervatoři. Tragický skon ředitele LŠU Jana Vočky, kdy jsem byl
inspektorem Jiřím Vaculou, představiteli města a v neposlední řadě
svými kolegy požádán, abych se ujal jeho postu, oddálila můj návrat
do Ostravy o dalších deset let. V žádném případě toho však nelituji.
Měl jsem skvělé spolupracovníky, se kterými jsme docílili toho, že
se o naší škole začalo psát a hovořit v celostátním měřítku. Vždyť
vedle mnoha koncertů žáků a učitelů se nám podařilo v sále LŠU
přivítat umělce z více než deseti zemí. Naši absolventi se dostávali
na střední a vysoké umělecké školy a obsazovali přední místa
v národních i mezinárodních soutěžích. A tak v mých vzpomínkách
mají své místo osobnosti jako Jan Čermák, Slavomír Křivák, Petr
Planý, Vlasta Ševčíková, Jana Sedláčková, Marie Pluhařová,
Jana Adámková, manželé Jarmila a Milan Kurowští, Naďa a Petr
Hanouskovi, Eva a Miroslav Bučánkovi a mnozí další.
Hudba byla, předpokládáme, součástí Tvého života od raného
dětství…
Pocházím z hudebnické rodiny. Můj děd Vlastmimil Průša byl
primáriem Slezského kvarteta. Maminka Alena Adámková byla
učitelkou klavíru na ZUŠ v Ostravě-Zábřehu a má sestra Marietta má
nádherný alt a absolutní sluch. Bylo proto zcela logické, že jsem se
vydal na hudební dráhu. Začal jsem v sedmi letech. V deseti jsem již
chodil na konzervatoř do třídy prof. Terezie Tröster. Tato dáma byla
absolventkou vídeňské akademie. Jejím učitelem byl žák Ferenze
Liszta a ona sama byla laureátkou Mozartovy soutěže, kdy v porotě
byl mj. Sergej Rachmaninov. Jako Rakušanka hovořila špatně česky
a tak přivítala, že se mnou mohla konverzovat v němčině. Od 13 let
jsem pokračoval až do absolutoria ve třídě prof. Jana Marcola. Byl
skvělým umělcem a dodnes jsme v kontaktu. Minulý měsíc oslavil
80 let.

Vzpomínání na Tvé vítkovské působení by vydalo na opravdu
vydatný spis…
Podařilo se něco, co nebylo v té době tak docela zvykem, a to, že se
z naší hudební školy, později přejmenované na ZUŠ, stala kulturní
instituce nebývalého významu. Zmínil jsem již, že jsme připravovali
pro veřejnost koncerty profesionálních umělců. Z těch českých
jmenujme např. nár. um. Josefa Páleníčka, Věru a Vlastimila
Lejskovy, Jana Marcola, Rudolfa Bernatíka, Františka Novotného,
Víta Mužíka, Antonína Perglera, Moniku Tugendliebovou,
Janáčkovo a Kubínovo kvarteto, Janáčkův komorní orchestr atd.
Ze zahraničních vzpomínám na Tonyho Ackermana (USA), Kioko
Aizawu a Yuko Kimuru (Japonsko), Cecile Fourniér a Martina Poizata
(Francie), klavírní duo Gabriella Láng a Suszane Kolár (Maďarsko),
Drážďanské klavírní duo, Marii Warchol (Polsko) aj.
V minulém čísle VZ byla připomínka 45. narozenin velmi
úspěšného klarinetisty Karla Dohnala, absolventa místní LŠU.
Určitě bys ještě přidal další jména…
Karel Dohnal patří k naší klarinetové špičce. Stejně úspěšná je i jeho
sestra, houslistka žijící v Holandsku. Vít Mužík po studiích v USA
a pobytu ve Španělsku je koncertním mistrem olomoucké ﬁlharmonie.
Spolupracoval jsem s ním tři roky a jsme si blízkými přáteli. Profesně
si dobře vede absolvent JAMU a katovické akademie Jiří Bučánek
a mohli bychom jmenovat další.
A jistě jsou i bývalí kolegové, na které rád vzpomínáš.
Již jsem některé z nich vzpomenul. Je mi moc líto, že mnoho z nich
již není mezi námi. S každým jsem prožil mnoho hezkého. V poslední
době mne velmi zasáhl skon mého přítele Miroslava Bučánka, se
kterým jsem v tandemu ZUŠ řídil. Byl to skvělý zástupce, pedagog
a vzorný pracovník. Několik jeho posluchačů studovalo dál na
konzervatoři a nyní působí v orchestrech či pedagogicky.
Projekt LŠU, později ZUŠ je světově ojedinělý a umění se tak
stalo součástí života tisíců absolventů, u většiny samozřejmě
koníčkem, radostí, ale to není málo…
Je pravdou, že podobný typ škol, které pod jednou střechou vyučují
hudbu, výtvarné a dramatické uměn včetně baletu, v zahraničí
nenajdeme. Hlavní náplní ZUŠ je sice především vychovat vzdělané

budoucí návštěvníky koncertních a výstavních síní, stejně jako
divadel. Nicméně ti, kteří díky svému talentu a píli pokračovali ve
studiu na středních a vysokých uměleckých školách, často zmiňují
právě dobu strávenou na ZUŠ, kdy pod vedením svých učitelů dělali
první nesmělé krůčky ve svých disciplínách.
Domníváme se, že mnozí ve Vítkově rádi vzpomínají na
vystoupení skvělých interpretů právě v době, kdy jsme zdaleka
nebyli zahlceni přemírou nabídky a posléze stresu z převýběru…
Málokdo si však dnes již vzpomene, že jsme začínali svou kulturně
osvětovou činnost v setkáních, která jsme nazvali Večery hudby.
Jednalo se o osm ročníků vždy po osmi večerech. Každý z nich byl
nějak tematicky koncipován jako např. Hudební dílo a jeho forma,
Hudební nástroje a jejich interpreti apod. Na těchto programech jsme
s kolegou Petrem Hanouskem přednášeli, hráli a nechali vystupovat
své známé z ostravské konzervatoře a brněnské JAMU. O mnoho let
později jsme se teprve pustili do projektu profesionálních domácích
i zahraničních interpretů

Jistě se shodneme, že zhrubnutí veřejného prostoru nás
zneklidňuje. Má tu ještě umění dostatek místa?
Měl jsem v životě štěstí, že jsem vyučoval na všech možných typech
školo: ZUŠ, gymnáziu, odborném učilišti a nyní působím již 25 let na
vysokých školách. Byl jsem po habilitaci v roce 1997 proděkanem
a vedoucím katedry na Ostravské univerzitě. Nyní působím již 13
let na Slovensku jako univerzitní profesor na Katolické univerzitě
v Ružomberku a Akademiin umění v Banské Bystrici. Učil jsem
také v zahraničí (Rakousko, Maďarsko, Polsko, Velká Británie)
a všude se setkával s báječnými mladými lidmi. Umění má tu moc,
že zušlechťuje mravy a spojuje národy. Jsem proto optimista, neboť
věřím, že spolupráce rodiny a školy na všech stupních dovede
formovat duši dítěte i adolescenta v budoucího empatického
a vzdělaného jedince.
Marie Mikulíková
Dáša Bejdáková

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA
V zimním období (16. 11. 2018 – 25. 2. 2019) bude sběrný dvůr
otevřen pouze v sobotu.

Registrace: https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
Více informací na
https://www.vitkov.info/mobilni-rozhlas/

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2019 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat 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 předem děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Hedvika Satková, asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov

SOBOTA
8:00 – 12:00 hod
*V případě nutnosti bude v tomto
období možno odevzdat elektro16. 11. 2018 – 22. 12. 2018
odpad a nebezpečný odpad ve
14. 1. 2019 – 25. 2. 2019
středu – platí pouze pro ﬁrmy.
Nutno nejdříve předem domluvit.
Kontakt: Chlachula Miroslav, tel.
733 180 919
23. 12. 2018 – 13. 1. 2018

ZAVŘENO

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2019
65% připadá na činnost Charity Odry, 15% na projekty Diecézní
charity ostravsko-opavské, 10% na humanitární pomoc v zahraničí,
5% na podporu projektu 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

Den pro Katku
Charitativní akce. Dvě slova, za kterými se skrývá mnoho lidí se
srdcem na správném místě. Zaprvé jsou to ti, kteří se dobrovolně
rozhodli věnovat svůj čas, energii a někdy i vlastní prostředky, aby
se podíleli na uspořádání akce ve prospěch někoho potřebného.
Zadruhé to jsou ti, kteří na takovou akci přijdou, aby ﬁnančně
podpořili dobrou věc.
Den pro Katku. Na přípravě a organizaci velkolepé charitativní akce
se podílely stovky lidí v rolích organizátorů, pořadatelů, vystupujících,
návštěvníků a podporovatelů. Měl jsem v úmyslu poděkovat všem,
kteří pomáhali s organizací, jež nebyla jednoduchá. Určitě by si to
morální ocenění zasloužili. Přesto tak neučiním, protože si myslím,
že mnohem lépe to udělali návštěvníci a podporovatelé. Nejenže
přišli v hojném počtu, ale také formou dobrovolného vstupného a
odchodného zásadním způsobem přispěli na zakoupení nového
invalidního vozíčku pro Katku Janečkovou. K této částce byl
připočítán i výtěžek z tomboly, z prodeje cukrové vaty i z bufetu.
Nakonec jsme se dostali na částku 68 432 Kč. Tu organizátoři
předali Katce, která nás svým dojetím ujistila o tom, že jsme všichni
společně pomohli tam, kde je to potřeba.

9. listopadu jsme tedy v rámci projektu JSEMLASKAVEC uspořádali
„Pochod pro Katku“, který byl jen takovým malým „předskokanem“
velké akce s názvem Den pro Katku, již zorganizovala skupina
dobrých lidí z Vítkova.
Žáci ZŠaG, kterých bylo téměř 400, započali svůj pochod od školy
směrem na stadion, kde je čekala Katka Janečková, pan ředitel,
parlamenťáci i realizační pedagogický tým. Na místě dostali
identiﬁkační náramek, který sloužil jako vstupenka na akci Den
pro Katku do kulturního domu. Čestným kolečkem na stadionu
jsme si všichni uvědomili, jak moc je prostá chůze důležitá. Jak to,
co je pro nás, zdravé lidi, přirozené, je pro handicapované, tedy i
pro Kačku, jen pouhým snem. Částka 22 855 Kč, kterou jsme na
dobrovolné vstupné vybrali, byla sice úžasná, ale společné sdílení
naší laskavosti nás přesvědčilo, že srdcaři v nás jsou a že umíme
pomoci tam, kde je to potřeba. A kde jinde se mají děti laskavostem
učit než doma a ve škole. Hrdě tak můžeme říci JSME LASKAVCI.
Romana Fajmonová, Karína Kopecká

Pavel Smolka

9. listopadu vystoupily děti z vítkovských mateřských škol s krátkým
programem v kulturním domě. Svým vystoupením chtěly pomoci
Katce v její tíživé životní situaci.
Miluše Špoková
JSEMLASKAVEC 2018
Když jsme v letošním roce přemýšleli, co bude naším laskavým
skutkem nebo pro koho jej vykonáme, nečekaně jsme se dozvěděli o
přání jedné naší kamarádky z Vítkova. Katka Janečková, která jezdí
na invalidním vozíčku, nutně potřebuje vozík nový, větší a bohužel
tolik peněz nemá, aby si jej mohla pořídit. Tolik jí nepřispěje žádná
zdravotní pojišťovna. Naše laskavá volba tedy dostala konkrétní
podobu i cíl.

Chtěla bych touto cestou všem – když už nemohu každému
jednotlivě – hodně poděkovat za pomoc z vaší strany při
mé snaze o pořízení nového invalidního vozíčku pro moji
každodenní potřebu. Vaše pomoc ať už v rámci „Dne pro
Katku“ nebo formou individuální, zcela splnila svůj účel a už
vám všem mohu sdělit, že nový vozíček mi byl v minulých
dnech dodán, i díky vám byl zaplacen a nyní mi již slouží k mé
plné spokojenosti.
Ještě jednou vám všem mnohokrát děkuji, vy všichni jste mě
utvrdili v názoru, že i v současnosti dobří lidé se srdcem na
pravém místě stále existují.
Kateřina Janečková
Reportáž klubu KaMeRa SVČ Vítkov - https://1url.cz/@katka

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
SPOLUPRACUJEME…
Součinnost města Vítkova a Střední školy Odry je na rozkvětu. Od
letošního školního roku, jak jsme vás informovali v minulém čísle
Vítkovského zpravodaje, došlo ve spolupráci těchto dvou subjektů
k převratu a nejedná se pouze o poskytnutá stipendia, i když to byl,
řekněme, výborný začátek.

Škola si upřímně váží nabyté spolupráce, a i přesto, že se nachází
ve velmi složité situaci, na jejíž řešení se podstatnou měrou podílí
město Vítkov, věřím, že společnými silami dojdeme ke kýženému
cíli.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

ŽÁCI SLAVILI HALLOWEEN
Pobyt v domově mládeže a hodiny odborného výcviku si žáci Střední
školy Odry koncem října zpestřili oslavou Halloweenu. Dlabali
dýně, uspořádali strašidelnou párty v děsivých kostýmech, hráli
„děsné“ hry, povídali si o rozdílech mezi Halloweenem a Dušičkami
a děsuplný večer zakončili „nechutnou“ večeří.

Dalším
krokem
byla stále probíhající spolupráce
se Základní školou a gymnáziem
Vítkov,
jejichž
deváté třídy navštívily praxe naší
školy a dostaly podrobné informace
o
vyučovaných
oborech a chodu
školy. Pozvání přijala také Základní
škola,
náměstí
Jana Zajíce, jejíž
závěrečné
ročníky byly milými
hosty našeho dne
otevřených dveří.
Spolupracujeme
také s vítkovským
Centrem inkluze,
se kterým jdeme
jako partner do
projektu Inkluzivní vzdělávání pro
KPSVL II.
Nejvýznamnější podporou výše zmíněného partnerství školy
a města jsou ale přímo odborná pracoviště, kde se o zákazníky starají
žáci naší školy. Pod náměstím na Oderské ulici vás v kadeřnickém
salóně přivítají začínající kadeřnice, ve Vítkově-Podhradí vám opraví
auto naši automechanici a přímo v hlavní budově vás na Opavské
ulici nasytí mladí kuchaři. Všechna pracoviště odborného výcviku
fungují a jsou k dispozici široké veřejnosti.
Za zmínku také stojí pravidelná prezentace školy na náborových
třídních schůzkách v základních školách v Melči, Budišově, Vítkově
a také na prezentaci středních škol na Informě v Opavě.

Kdo zavítal 29. října do novojičínského kadeřnictví, musel u dveří
sebrat všechnu svou odvahu, aby překročil práh, protože děsivé
masky byly ten den i tady. Kdo se nezalekl, byl odměněn pohledem
na úžasné kreace a učesán nadpozemsky stylově.
Lenka Tymráková

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
Memoriál Jana Zajíce Pořádáte
17. listopadu jsme si připomněli Den boje za svobodu a demokracii.
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.

akci?
… dejte o
sobě vědět!
Potěšily nás kladné reakce na přehled akcí,
který jsme pro vás připravili na období
adventu a Vánoc.
Pokud připravujete ve Vítkově nebo
místních částech kulturní, společenskou,
vzdělávací nebo sportovní akci a chcete ji
do každoměsíčního přehledu přidat, zašlete
nám, prosím, tyto údaje:
- název akce,
- datum,
- čas (začátek),
- pořadatel (název, odkaz na web, kde
zájemce získá podrobnější informace).

Nominace na udělení
Ceny Jana Zajíce
S blížícím se koncem roku se pomalu přibližuje také termín pro
podávání nominací na ocenění úspěšných žáků Vítkovska Cenou
Jana Zajíce.
Pokud víte ve svém okolí o úspěšném nebo statečném mladém
člověku, který splňuje podmínky pro nominaci na ocenění Cenou
Jana Zajíce, zašlete nám, prosím, nominaci na podatelnu Městského
úřadu ve Vítkově nejpozději do 5. ledna 2019.
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.

Otevírací doba IC mezi svátky
27. prosince 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00 hod.
28. prosince 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00 hod.
31. prosince 8.00 – 11.30 hod.
Ve dnech svátků je IC uzavřeno.

Kopírování pro vítkovské
spolky a zájmová sdružení
Rada města Vítkova každoročně schvaluje pro spolky a zájmová
sdružení působící na území města a v jeho místních částech
zvýhodněné podmínky pro kopírování prostřednictvím IC Vítkov. Tato
nabídka se nevztahuje na školská a podobná zařízení zabývající se
volnočasovými aktivitami dětí a dospělých.
Pro rok 2019 byly stanoveny tyto počty bezúplatných kopií:
- 50 stran formátu A4 – plnobarevné kopie,
- 150 stran formátu A4 – černobílé kopie.
Podrobnosti vám sdělí pracovnice IC Vítkov.

Podmínkou je, že akce bude přístupná
veřejnosti a bude realizována ve Vítkově
a jeho místních částech (mimo poznávací
zájezdy určené pro občany města). Na
těchto plakátech nebudou zveřejňovány komerční akce (např. dny
nejrůznějších kuchyní, ochutnávky, prodejní a předváděcí akce
apod.).
Plakáty budou zhotoveny ve dvou velikostech A2 (určené pro
plakátovací plochy) a A4 (určené do schránek občanů města a MČ).
Distribuci bude zajišťovat město.
Akce bude zároveň zveřejněna v kalendáriu Vítkovského zpravodaje.
Služba je bezplatná a slouží k podpoře kulturního, společenského
a sportovního života ve městě.
Pokud jste ve výše uvedeném článku nenašli odpověď, kontaktujte
nás, prosím. Kontaktní osoba Jan Dušek, tel. 556 312 256, e-mail:
dusek@vitkov.info – na tuto adresu zasílejte vždy do 15. dne
předchozího měsíce, ve kterém má být akce pořádána, požadované
informace.
Upozornění: Termín uzávěrky pro lednový přehled je již
ve středu 12. prosince!!!

Vstupenku pod stromeček
Přemýšlíte o vhodném vánočním dárku pod vánoční stromeček?
Máme pro vás tip.
Prostřednictvím IC můžete svým blízkým zakoupit vstupenku
na divadelní představení „Hledám milence, zn. spěchá!“, které
připravujeme na leden příštího roku.
Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech
manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza,
a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou,
která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl,
ale pak by ztratil dobré ﬁnanční zázemí. A mladé milenky, Anetka
vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné
a vynalézavé.
Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje
s humorem a ironií, co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné
vztahy ochotni udělat.

Začátkem listopadu se otevřely dveře naší radnice pro veřejnost.
Vedle prohlídky běžně nedostupných prostor si návštěvníci mohli
také vyzkoušet tisk na starobylém lisu, prolistovat staré kroniky,
dozvěděli se zajímavosti z ekologie, něco o penězích, prohlédli si
starou kancelářskou techniku nebo zavzpomínali u starých fotograﬁí
a pohlednic. Ve druhé budově na ně čekali strážníci městské policie
s ukázkou techniky, na dvoře nechyběli vítkovští hasiči...

Půjčovní doba městské knihovny
v době vánočních svátků
27. prosince 2018 (čtvrtek)
28. prosince 2018 (pátek)
31. prosince 2018 (pondělí)

9:30-11:30 12:00-18:00
zavřeno
zavřeno

Provozní doba městského úřadu
v době vánočních svátků
27. prosince 2018 (čtvrtek)
28. prosince 2018 (pátek)
31. prosince 2018 (pondělí)

8:00-11:30 12:00-14:00
8:00-11:30
8:00-11:30

Parkování na náměstí
v době adventu
Upozorňujeme řidiče, že parkoviště na náměstí bude v měsíci
prosinci z důvodu pořádání kulturních akcí uzavřeno.
1. prosince 2018
9. prosince 2018
31. prosince 2018
Děkujeme za pochopení.

12:00-18:00
0:00-20:00
11:00-19:00

Nejúspěšnější
středoškoláci
Moravskoslezského
kraje převzali
ocenění za loňský
školní rok
Ve středu 7. listopadu se v prostorách Krajského úřadu v Ostravě
uskutečnilo předávání ocenění nejúspěšnějším žákům a týmům
středních škol, mezi nimiž byli i studenti naší školy. V kategorii
jednotlivců se mezi 25 nejlepších dostal Alexandr Pisani, studující
septimy, který se prosadil v řadě soutěží včetně mezinárodních.
O jeho mimořádných aktivitách jsme vás pravidelně informovali na
stránkách zpravodaje.
Kraj uděloval i ocenění 5 nejúspěšnějším školním týmům.
V kategorii Společenská odpovědnost jsme byli vyznamenáni za
dobrovolnickou činnost se seniory v místním domově, s dětmi
v dětských domovech, školách apod. Ceny - dárky, certiﬁkáty,
květiny i poukázky na nákup zboží pro volný čas - převzali Alexandra
Zemanová, Lenka Miková, Adéla Kalužová, Jan Kundrát, Marie
Stecová, Tereza Škutová a rovněž Alexandr Pisani.

o studiu na jednotlivých školách a diskutovat o kvalitě přednesených
studentských prací. Této akce se účastnila rovněž veřejnost.
Konference završila dvoudenní aktivity (25. - 26. 10. 2018), během
nichž měli zástupci všech tří škol možnost společně navštívit zámek
v Hradci nad Moravicí, Slezské zemské muzeum, projít si společně
Opavu i Vítkov, a také debatovat o problémech školství.
Samotný projekt Mezinárodní studentské vědecké konference
gymnazisté uskutečnili díky dotačnímu programu Miniprojekty
mládeže Krajského úřadu MSK a také díky podpoře našeho města.
Věříme, že se akce účastníkům líbila a rády bychom jménem
realizačního týmu poděkovaly všem, kteří nám s její přípravou
a samotnou realizací pomohli.
Adéla Kalužová, Adriana Štěpánková
oktáva
„Talentovaní a nadaní mladí lidé jsou těmi, kteří budou zanedlouho
formovat náš region. Je třeba, aby k Moravskoslezskému kraji cítili
sounáležitost a chtěli být jeho součástí. Ocenění, která jsme dnes
těmto středoškolákům předali, mohou tento vztah posílit. Je bohužel
nešťastným trendem, že ti nejlepší mají tendenci od nás utíkat do
hlavního města nebo do zahraničí. Snad se nám to podaří zastavit,“
těmito slovy uvedl předávání náměstek hejtmana kraje pro školství
a sport Stanislav Folwarczny, který ocenění středoškolákům osobně
předal.
Slavnostní udělení vyznamenání bylo zakončeno malým rautem,
který byl příležitostí k neformálnímu setkání všech vyznamenaných.
Lenka Miková
oktáva

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ VĚDECKÁ
KONFERENCE
26. října se v prostorách reprezentačního sálu Městského úřadu ve
Vítkově uskutečnila Mezinárodní studentská vědecká konference,
kterou pořádali žáci oktávy ve spolupráci se žákovským parlamentem
gymnázia.
Hlavním záměrem konference, které se zúčastnili i zástupci
partnerských škol ze zahraničí, a to Gymnázia J. B. Magína ve
Vrbovém (Slovensko) a Zespółu Szkół Chemiczno-Medycznych
i Ogólnokształcących v Tarnowskich Górach (Polsko), bylo umožnit
studentům i učitelům zúčastněných škol vyměnit si zkušenosti

STŘEDOŠKOLSKÁ EKOLOGICKÁ
KONFERENCE
V pátek 9. listopadu se žákyně oktávy Adéla Kalužová a Lenka
Miková zúčastnily jubilejního 15. ročníku Středoškolské ekologické
konference, která se konala v prostorách konferenčního sálu
MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení a uvítání odborné poroty,
následovaly prezentace s badatelsky orientovanou činností celé
řady škol České republiky. Pro letošní rok vybírali žáci ze čtyř témat:
- Přírodní dědictví regionu (ČR)
- Kulturní dědictví regionu (ČR)
- Lípy republiky (1918)
- Lípy svobody (1968)
Poslední dva okruhy zahrnují hlavní téma UNESCA pro rok 2018
Magické osmičky.
Oktavánky zvolily téma Lípy republiky s prací Po stopách lípy
velkolisté – památného stromu města Vítkov. V práci se zaměřily
nejen na historii, ochranu a ekologii vítkovské lípy, ale i na monitoring
památných stromů v regionu. Jejich práce porotu velmi zaujala,
sklidila samé pozitivní ohlasy a získala vysoké hodnocení. Z témat
ostatních škol zmíním např. První poděbradský quest, Léčivé
rostliny v zájmové lokalitě, Vliv popadaných stromů na mikroklima
lesa, Rychlost dekompozice v různých typech prostředí, Vodní
a odpadové hospodářství obcí Moravského krasu a Monitoring
nepůvodních druhů raků.

Téma našich oktavánek bych ráda doporučila ostatním žákům
gymnázia k rozpracování na kvalitní práci SOČ z oboru Biologie.
Milena Mačáková

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST - ZÁKLAD
MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Škola se stala úspěšným žadatelem o dotaci z 3. výzvy MAS
Opavsko - IROP - Vzdělávání 2017 na projekt „Přírodovědná
gramotnost - základ moderního vzdělávání“ (registrační číslo CZ.0
6.4.59/0.0/0.0/16_075/0005887), který je zaměřený na modernizaci
výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální techniky.

od náměstka hejtmana MSK Mgr. Stanislava Folwarczného, který
měl nad celou soutěžní přehlídkou záštitu.
Výhercům moc blahopřejeme, obstáli v široké konkurenci 20 týmů
základních a středních škol.
Milena Mačáková

Celková výše způsobilých výdajů uznaných řídícím orgánem činila
1.422.868 Kč, dotace byla ve výši 1.351.724,59 Kč. Z projektu
vznikly v průběhu srpna a září tohoto roku tři nové odborné učebny
- polytechnická učebna na 1. stupni základní školy, přírodovědná
učebna a matematicko-fyzikální učebna na 2. stupni základní školy.
Smyslem projektu je rozšíření a modernizace výuky, její zkvalitnění
a vznik nových možností pro případné zájmové a volnočasové
aktivity žáků školy.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

Dvojí vítězství v krajské soutěži
Ekoenergie 18 – Chytrý region
Ve středu 21. listopadu odjela čtveřice žáků Jan Leher, Dominik
Nedzbala, Valerie Šavrdová a Magdaléna Tomešová na ﬁnále
krajské soutěže Ekoenergie 18 – Chytrý region, která se konala
ve Střední škole teleinformatiky v Ostravě-Porubě. Žáci měli dva
měsíce na zpracování prezentací s ekologickou problematikou.
Tým ze 6.G si zvolil téma Smart regiony – regiony budoucnosti.
Neváhal kvůli práci kontaktovat i starostu města Vítkov Ing. Pavla
Smolku, který chlapcům pomohl s monitoringem smart prvků ve
městě, např. mobilního rozhlasu (rozhlas formou SMS či e-mailu),
Vítkovského
zpravodaje formou e-mailového předplatného
a kogenerační jednotky (odpadní teplo je používáno k ohřevu
vody, či vytápění bytových jednotek). Pan starosta prozradil
i plány města do budoucna, např. veřejné toalety u Rákosníčkova
hřiště s dobíjecí stanicí pro elektrokola, parkoviště s dobíjecími
stanicemi, wiﬁ pokrytí náměstí a autobusové stanice, smart lavička
- wiﬁ + nabíjení mobilních zařízení apod.Tým 6.G zmapoval situaci
v celém MSK, dokázal práci obhájit před odbornou porotou a získal
krásné 2. místo. Výhrou byla částka 3000 Kč do obchodního centra
Forum Nová Karolina. Děvčata ze 4.G prezentovala práci Úspory
zdrojů aneb kdo šetří, má za tři. Zaměřila se na možné úspory vody
a energií nejen ve škole, ale i v domácnostech. Uvedla přehled
ﬁrem působících v našem kraji a na základě dotazníkového šetření
vytvořila soubor rad pro úspory v domácnostech. Ve své kategorii
obdržela 3. místo a poukázku v hodnotě 2000 Kč. Ceny žáci převzali

KŘÍŽEM KRÁŽEM PŘÍRODOU
JESENICKA
„Tento projekt je spoluﬁnancován Státním fondem životního
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
www.mzp.cz, www.sfzp.cz

V pondělí 15. 10. odjelo v rámci projektu Křížem krážem přírodou
Jesenicka 80 žáků čtvrtých a pátých ročníků na pětidenní ozdravný
pobyt do hotelu Neptun v Malé Morávce. Finanční prostředky
pro vzdělávací program byly získány ze Státního fondu životního
prostředí České republiky. Žáci každý den absolvovali formou
zážitkového učení jednu z pěti hlavních oblastí ekologie:
1.
2.
3.
4.
5.

Přírodní rozmanitost/biodiverzita
Voda v krajině
Klimatická změna
Odpady aneb kam s ním
Pěšky nebo na kole

V průběhu týdne žáci bádali, počítali, měřili, zhotovovali myšlenkové
mapy, vymýšleli příběhy, diskutovali nad ekologickými problémy,
popisovali jednotlivé ekosystémy a zúčastnili se hlavní soutěže Malý
ekolog. Program byl velmi pestrý. Z celé řady environmentálních aktivit
zmíním alespoň některé: pozorovali jsme změny krajiny vyvolané
činností člověka, mapovali přirozená místa výskytu organismů,
spočítali si spotřebu vody a navrhli možnosti úspor, vyrobili jsme si
kreativní zahrádku z nalezených přírodnin, vysvětlili si princip vzniku
skleníkového efektu, seznámili se s uhlíkovou stopou a v terénní
hře Koloběh uhlíku se proměnili v atomy, putovali po stanovištích
a pochopili důsledky neekologického chování. Skládali jsme potravní
řetězce a pyramidy, prováděli jednoduché chemické experimenty
s oxidem uhličitým, v pohybových hrách Co do lesa nepatří
a Třídíš, třídím, třídíme jsme se naučili správně zacházet s odpadem.
V Plastohraní jsme vytvořili celou plejádu kreativních výrobků. Touto
cestou bych ráda poděkovala všem malým badatelům za jedinečné

už nikdy nepřijde. Když Jack zemřel, nemohl se dostat do nebe,
protože byl velký hříšník, ale nemohl se ani dostat do pekla, neboť
měl ďáblův slib. Musel se tedy vydat na věčnou cestu světem. Na
svoji pouť dostal od ďábla žhavý uhlík. Vložil ho do vydlabané řepy
a od té doby ho provází.
Irové původně používali jako „Jackovu lucernu“ řepu. Ale když přišli
do Ameriky, zjistili, že tam je dýně mnohem hojnější než řepa. Tak
vznikla Jackova lucerna z vydlabané dýně s řeřavými uhlíky uvnitř.
Mezi symboly Halloweenu patří kromě dýně také oheň, kostlivci,
sovy, netopýři, kočky, čarodějnice a démoni.
Ve středu 31. října byl velký „rej“ v maskách také na 1. stupni.
V kostýmech učily také paní učitelky a udělaly žákům velkou radost.
V některých třídách se dlabaly dýně, tvořilo se, malovalo, jinde se
hrály zábavné hry, žáci plnili úkoly halloweenské matematiky a mlsali
sladkosti, které napekly paní učitelky nebo samotní žáci s pomocí
svých maminek. Netradiční den se velmi vydařil.
Dáša Kalužová

nápady a vzorné chování. Zvláštní poděkování za skvělou spolupráci
náleží celému týmu organizátorů, jmenovitě Karíně Kopecké, Mgr.
Petru Molkovi, Mgr. Zuzaně Víchové, Mgr. Sylvě Doleželové, Blance
Sedlaříkové, Janě Tvrdé a Veronice Řehounkové.
Milena Mačáková

HALLOWEEN NA 1. STUPNI
Jistě víte, že Halloween je lidový svátek, jehož oslavy připadají na
31. října. Vznikl v Irsku a odtud se rozšířil zejména do Velké Británie,
Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.
Oslavy Halloweenu pocházejí přibližně z období 5. století, kdy jej
slavili Keltové jako konec léta a příchod zimy. Střídalo se tak období
hojnosti s časem zimy a hladu. K původu Halloweenu se vztahuje
stará legenda, která vypráví o muži jménem Jack. Byl to velký
podvodník, lhář a opilec. Proto si pro něj přišel ďábel, ale Jack tak
chytračil, až se mu podařilo na ďáblovi vymámit slib, že si pro něj

Zprávičky z Mateřské školy Vítkov
Vítání občánků
Začátkem listopadu proběhlo na Městském úřadě ve Vítkově vítání
nových občánků. Při této příležitosti si děti připravily krátký kulturní
program a nově narozená miminka přivítaly. Při slavnostním uvítání
nových občánků spolupracuje naše mateřská škola s městským
úřadem dlouhodobě. Jsme rádi, že můžeme svým vystoupením
přispět k příjemné atmosféře a být součástí těchto svátečních
okamžiků.
Pohádkové spaní ve školce
15. listopadu se konalo dětmi oblíbené spaní v mateřské škole.
Společně jsme podnikli pohádkovou cestu s úkoly, které byly
motivovány několika známými pohádkovými postavami, například
vílou Amálkou, krtečkem, Makovou panenkou atd. Pohádková cesta
směřovala do knihovny, kde pro nás měla paní Šostá připravený
program. Děti si vyrobily loutky, se kterými následně zahrály krátké
divadelní představení. Poté jsme se přemístili na zahradu mateřské
školy, kde byl schován poklad. Děti jej za pomocí baterek úspěšně
našly. Ve třídě si děti připravily bohatou večeři a nachystaly postýlky
na spaní. Dalšího dne se po snídani děti odebraly do svých tříd
a začal nový den.
Miluše Špoková

1. prosince - 8.00 hod.
Dílna tradičních řemesel – Vánoce
Kulturní dům Vítkov
https://volnycas.vitkov.info
1. prosince - 16.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
https://volnycas.vitkov.info
2. prosince - 14.00 hod.
Vánoční dílna s rozsvícením stromku
Sokolovna Klokočov
https://1url.cz/NMWLu
3. prosince - 18.00 hod.
Vánoční koncert – Petr Bende
a Smíšený pěvecký sbor Komenský
Vítkov
Novogotický farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Vítkově
https://volnycas.vitkov.info
5. prosince - 16.30 hod.
Setkání s Mikulášem
Městská knihovna Vítkov
https://knihovna.vitkov.info
6. prosince - 16.00 hod.
Čertovské hrátky
Základní škola, náměstí Jana Zajíce ve
Vítkově
Hry a soutěže pro děti
bývalé kryty CO
www.vimejaknato.estranky.cz

6. prosince - 16.00 hod.
Mikulášská nadílka
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
https://volnycas.vitkov.info
7. prosince - 16.00 hod.
Výroba perníkových stromů
Středisko volného času ve Vítkově
www.svc-vitkov.cz
9. prosince - 13.00 hod.
Vánoční jarmark
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
https://volnycas.vitkov.info
9. prosince - 15.00 hod.
Posíláme přání Ježíškovi
Středisko volného času ve Vítkově
www.svc-vitkov.cz
12. prosince - 10.00 hod.
Česko zpívá koledy
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
www.vimejaknato.estranky.cz
14. prosince - 17.00 hod.
Vánoční čas
Kulturní dům Vítkov
Vánoce s Jů a Hele
https://volnycas.vitkov.info
14. – 15. prosince - začátek v 18.00
hod.
Vánoční víkendovka
Středisko volného času ve Vítkově
www.svc-vitkov.cz

16. prosince - 17.00 hod.
Společný koncert Dechového orchestru
ZUŠ Vítkov a SPS Komenský
Kulturní dům Vítkov
www.facebook.com/SPSKomensky
www.zus-vitkov.cz
18. prosince - 17.00 hod.
Vánoční koncert
Kulturní dům Vítkov
www.zus-vitkov.cz
26. prosince - 18.00 hod.
Je to chůze po tom světě
Koncert skupiny Desperádo
Kostel sv. Ondřeje v Klokočově
https://1url.cz/NMWLu
27. prosince - 17.00 hod.
Vánoční koncert
Folkové rodinné trio Marian & ÚLETY
z Velkých Bílovic
Modlitebna Českobratrské církve
evangelické ve Vítkově
https://volnycas.vitkov.info
28. prosince - 18.00 hod.
Relaxační podvečer
Městská knihovna Vítkov
https://knihovna.vitkov.info
31. prosince - 16.00 hod.
Silvestrovský ohňostroj
Koncert a ohňostroj k ukončení roku
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
https://volnycas.vitkov.info

Hledáme posily pro náš tým
Operátor/ka skladu
Středisko:
Místo výkonu práce:
Min. dosažené vzdělání:
Nástup:

Sklad
Vítkov
Základní/výuční list
Ihned nebo dohodou

Operátor/ka skladu
výpomoc do 31.1.2019
Středisko:
Místo výkonu práce:
Min. dosažené vzdělání:
Nástup:

Sklad
Vítkov
Základní/výuční list
Ihned

Elektrotechnik
Středisko:
Místo výkonu práce:
Min. dosažené vzdělání:
Nástup:

servis a reklamace
Vítkov
Výuční list/maturita
ihned nebo dohodou

Servisní technik
Středisko:
Místo výkonu práce:
Min. dosažené vzdělání:
Praxe:
Nástup:

Servis a reklamace
Vítkov
výuční list
podmínkou
ihned nebo dohodou

Pokud máte zájem pracovat a rozvíjet se v naší společnosti, zašlete nám svůj životopis společně
s průvodním dopisem na emailovou adresu personálního oddělení zivotopisy@insportline.cz.
Nebudeme-li Vás kontaktovat do dvou týdnů od přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jiným uchazečům, kteří na základě zaslaného
životopisu lépe splňovali požadavky na předmětné pracovní místo. Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do společnosti
SEVEN SPORT s.r.o. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí
až do jeho odvolání písemnou formou.

www.inSPORTline.cz/kariera

Obce budou mít důležitou roli v dalším kole kotlíkových dotací
Další vlna kotlíkových dotací bude vstřícná i k rodinám s nižšími příjmy,
důležitá bude pomoc obcí. Díky bezúročným půjčkám si budou moci
vyměnit kotel i ti, kteří si to v minulých kolech nemohli dovolit. Půjčky
budou zájemcům zprostředkovávat obce Moravskoslezského kraje.
V úterý 20. listopadu 2018 se proto starostové jednotlivých obcí sešli
na krajském úřadě s náměstkyní hejtmana kraje pro životní prostředí
Jarmilou Uvírovou.
„Moravskoslezský kraj je v čerpání kotlíkových dotací v republice
nejúspěšnější. Rádi bychom v tomto trendu pokračovali i v příštím
roce. Pomůže nám i skvělá novinka, se kterou přišlo ministerstvo
životního prostředí. Stát si právě náš region vybral pro pilotní projekt
bezúročných půjček rodinám s nízkými příjmy. Takže když žadatel
splní určené podmínky, nebude muset mít vstupní investici, která
byla nutná v minulých výzvách,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje
pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že ve výsledku se
může v některých případech stát, že žadatel za nový ekologický
kotel ze svého nezaplatí ani korunu. „Veškeré náklady na splacení
půjčky mohou kromě státní dotace pokrýt i příspěvky obcí a krajský
příspěvek, který bude pro každého žadatele stejně jako v minulém
kole 7 a půl tisíce korun.“
Moravskoslezský kraj dostane od státu na výměnu starých kotlů za
ekologické půl miliardy korun. Dokonce je pravděpodobné, že pokud
se podaří celý obnos vyčerpat a budou další zájemci, stát příspěvek
navýší.
„Dnes jsme se na krajském úřadě sešli se starosty a zástupci
obcí a měst Moravskoslezského kraje. Celý proces jsme jim
vysvětlili a zdůraznili jsme, že jejich spolupráce bude při vyřizování
bezúročných půjček v dalším kole kotlíkových dotací klíčová.
Je totiž jen na jejich vůli, zda se rozhodnou občanům vyjít vstříc
a budou bezúročné půjčky zprostředkovávat,“ řekla náměstkyně
hejtmana kraje Jarmila Uvírová. Pokud se vedení obcí do tohoto
projektu nezapojí, mohou si zájemci o bezúročnou půjčku zažádat
přímo u Státního fondu životního prostředí. „Dnes jsme na starosty
obcí apelovali, aby do toho šli a o peníze pro své občany si u státu
požádali. Čím jednodušší bude pro lidi celý proces, tím je větší
šance, že se konečně podaří nevyhovující kotle, které znečišťují
ovzduší, nahradit těmi ekologickými. Také jsme starosty požádali
o aktivní spolupráci při motivaci a informování občanů o dalším kole
kotlíkových dotací a novinkách, které s sebou přinesou,“ dodala
náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a dodala, že kraj bude
i v příštím kole proškolovat obecní úředníky a opět pořádat semináře
pro občany přímo v jednotlivých městech a obcích.

V Moravskoslezském kraji bude výzva vyhlášena v dubnu roku 2019,
a to v případě, že ministerstvo životního prostředí svou výzvu vydá
na začátku příštího roku. Díky dotaci si budou moci občané pořídit
kotle na biomasu splňující nejvyšší emisní třídu, tepelná čerpadla
a plynové kotle. Kotlíkové dotace nebude možné využít na nákup
kotlů, které spalují uhlí.
Moravskoslezský kraj celkově od roku 2016 přijal 15 268 a schválil
13 225 žádostí o kotlíkovou dotaci. Ve druhém kole výzvy kraj
registroval 10 tisíc žádostí, z toho je možné vyhovět přibližně 8 300
žadatelům. Aktuálně už stihlo v našem kraji vyměnit kotel asi 50%
domácností, celkově už byla vyplacena více než 1 miliarda korun.
Pro občany jsou k dispozici speciální webové stránky s informacemi
o kotlíkových dotacích, poradní kotlíková linka (595 622 355), e-mail
pro dotazy a poradní místo (kotlíková kancelář na krajském úřadě).

Rodinný dům v Budišově na prodej.
Telefon: 724 670 588

HALLOWEEN VE ŠKOLE NA NÁMĚSTÍ

Halloweenské strašení začalo 2. listopadu v dopoledních hodinách pro žáky školy, ale jen krátce, na zkoušku. Odpoledne se vše rozjelo
naplno a pro všechny, kteří si chtěli vyzkoušet, zda se bojí, či mají pro strach uděláno.
Od 16 hodin se náměstím rozléhaly podivné tísnivé zvuky a tajemný hlas zval všechny kolemjdoucí do podzemí. Chodby, šatny, bývalé
kryty civilní obrany.... to vše se na pár hodin změnilo na temnou kryptu plnou příšer, strašidel a přízraků. Každou skupinku návštěvníků
si u vchodu převzal průvodce. Měl na starosti, aby se
v podzemí nikdo neztratil, aby všichni prošli všechna zákoutí
a nic jim neuniklo a aby se v bezpečí dostali z podzemí ven
na dvůr. Nikdo totiž nemohl tušit, zda v temných koutech
a uličkách na ně číhá nějaká strašidelná příšera či nikoliv.
Děsivá zvuková kulisa, hororová projekce a barevná světla
umocňovala již tak strašlivé zážitky.
Jsme velmi rádi účasti široké veřejnosti a slibujeme, že příští
rok se budeme snažit vylepšit, co se dá a také návštěvní
hodiny v podzemí pokud možno prodloužit.
První část školního projektu „Strašidel se nebojíme“ byla
touto akcí naplněna. Ve druhé části, kterou chystáme na
6. prosinec, pozveme veřejnost s menšími dětmi do
podzemního „pekla“ na Čertovské hrátky. Celý projekt
ﬁnančně podpořilo město Vítkov, a tak se mohou občané opět
těšit na zvukové i světelné efekty, krásné masky, kostýmy
a na neopakovatelný zážitek. Videoprojekce z akce je možno
zhlédnout na webových stránkách školy.
Lenka Urbanová

PLATBA KARTOU NA INTERNETU, JAK SE CHRÁNIT?
Platby kartou na internetu jsou
dnes stále populárnější, přináší totiž větší pohodlí, rychlost,
ale i řadu dalších výhod. Klíčovou otázkou pro tyto transakce ovšem zůstává bezpečnost
a obava ze zneužití karty. Pokud
zákazníkovi nedorazí objednané zboží, je odkázán na běžný
reklamační proces. Pokud obchodník nekomunikuje, může využít mimosoudního řešení sporů
a pokud nebude úspěšné, pak
pomůže jen soud. Pokud však
zákazník platil kartou, jeho šance
na vrácení ﬁnančních prostředků se rapidně zvyšují. Může totiž zažádat o pomoc svou banku
a požadovat navrácení svých prostředků.
Stejně jako například paní Marie, která navštívila naši poradnu Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s. s žádostí
o pomoc. Paní Marie se rozhodla
zakoupit boty na německém e-shopu. Tento internetový obchod
vypadal velmi důvěryhodně, našla
na něj i kladné recenze. Vybrané
boty zaplatila kartou a očekávala jejich dodání. Čekala trpělivě
několik týdnů na objednanou
a zaplacenou zásilku, bohužel
boty nedorazily. Přes formulář na
stránkách e-shopu se snažila prodejce kontaktovat, přičemž požadovala dodání zboží nebo vrácení
peněz, vše však marně. Prodejce
nereagoval.
Po bližším prozkoumání e-shopu zjistila, že nikde nejsou uvedeny žádné identiﬁkační údaje
o prodávajícím ani žádná konkrétní adresa.
Jaké má paní Marie nyní možnosti? Pokud prodávající není ochoten či schopen svou povinnost
splnit, může spotřebitel od kupní
smlouvy odstoupit a domáhat se
vrácení zaplacené kupní ceny.
V případě, že prodejce nereaguje,
může se obrátit na soud. Existuje ale i další cesta jak se domoci
vrácení zaplacené částky. Zažádat u banky – vydavatele platební
karty, jejímž prostřednictvím bylo
za zboží placeno, o službu Chargeback. Tato služba má nejvyšší
využití právě při problémech s nepoctivými provozovateli e-shopů
a to i s těmi zahraničními.
CHARGEBACK
Chargeback jistí platby kartou
Platili jste také při nákupu platební
kartou a obchodník vám nedodal
objednané zboží či službu nebo
jste obdrželi odlišné, či neoriginál-

ní zboží? Pak i vy můžete využít
chargeback (tj. zpětné zaúčtování). Tento nástroj je jednou z
hlavních výhod platebních karet. Ovšem pozor, této možnosti
lze využít opravdu jen při platbě kartou, nikoli když zaplatíte
bankovním převodem.
Co je Chargeback?
Chargeback je bankovní služba, která vzešla z iniciativy
Evropského spotřebitelského
centra. V současné době ji poskytují prakticky všechny banky.
Tento bankovní nástroj umož-

Kdy můžete službu Chargeback využít!
Službu Chargeback můžete
využít hned v několika případech. Jedním z nich je dodání poškozeného či odlišného
zboží, které jste si u daného
obchodníka objednali. Samozřejmě také při nedodání zboží
v řádné lhůtě. Mezi další případy patří i technické problémy, např. když vám bankomat
nevydá požadovanou hotovost
a přesto vám ji banka naúčtuje,
při násobném naúčtování jedné
a té samé částky nebo když se

ňuje spotřebitelům za jistých
podmínek získat zpět peníze za
uskutečněnou platbu u nedodaného zboží. Má funkci jakési “pojistky“ a je zcela zdarma!
Kdo vám vlastně peníze vrátí?
Nemusíte složitě získávat peníze od nepoctivého obchodníka,
vrátí vám je přímo vaše banka.
Chargeback je univerzální služba a funguje po celém světě.
Můžete ji tedy využít nejen pro
reklamaci nákupů v České republice, ale například i při cestách do zahraničí.
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stanete obětí podvodu a vaše
karta je zneužita.

a požádá o vrácení peněz z jeho
účtu.

Co musíte udělat a jak to funguje?
Je potřeba vyplnit žádost o provedení Chargebacku a dodat
i veškerou dokumentaci k případu, to znamená objednávku, výpis z platební karty a také komunikaci nebo pokus o komunikaci
s podnikatelem, od kterého žádáte vrácení peněz. Banka předá všechny získané dokumenty
bance nepoctivého obchodníka

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Web: www.sos-msk.cz
Tel/fax: 596 111 252,
mobil: 606 832 280
e-mail: ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová,
předsedkyně, tel. 602 722 584
reichelova@sos-msk.cz,

VÍTKOVSKÝ ODDÍL BOXU
oznamuje, že se 17. listopadu zúčastnil ligy severomoravské oblasti
v Karviné, kde byl zároveň uspořádán memoriál pro našeho bývalého
kamaráda, trenéra a rozhodčího Rudolfa Štajera.
Náš oddíl reprezentovali Daniel Krátký a Daniel Slepánek. Oba
předvedli pěkné zápasy, kdy D.Krátký obsadil 1. místo a D. Slepánek
2. místo. Poděkování patří oběma sportovcům za reprezentaci
města i oddílu.
Turnaj byl jako obvykle na velice dobré úrovni, podobně jako u nás
ve Vítkově, kdy jsme pořádali oblastní kolo v kulturním domě, kde
byly zastoupeny také všechny oddíly severomoravské oblasti.
Ivan Deszkás, předseda oddílu a trenér
Ivo Deszkás, trenér

Čtverce pro Afriku
– poděkování
Všichni víme, jak nepříjemné je, když nám je zima, ale jen málokdo
z nás zažil, co znamená cítit zimu celou noc, každou noc. …být
k tomu hladový a možná i nemocný.
Mnohé z dětí jsou inﬁkovány virem HIV nebo mají AIDS.
Když budete číst vánoční číslo Vítkovského zpravodaje, čtverce
z hřejivé a hebké vlny budou již na cestě k dětem, které na jejich
teplo již netrpělivě čekají.
Děkujeme všem ženám a dívkám, které čtverce upletly a dětem
věnovaly.

KALENDÁŘ AKCÍ
3. 12.
18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Petr Bende a Smíšený pěvecký sbor Komenský
Vítkov. Novogotický farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Vítkově.

4. 12.
16.00 hod.

LEZENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte si vyzkoušet lezení na umělé stěně. Zveme
všechny příznivce lezení. Vezměte si boty do
tělocvičny, ostatní věci zapůjčíme. Akce je
zdarma. Pořádá SVČ Vítkov.
Malá tělocvična ZŠaG Vítkov.

5. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
16.30 a 17.30 h. Informace: sosta@knihovna.eu
Účast nutno přihlásit v knihovně
Vstupné: 20 Kč/dítě
Knihovna Vítkov.
6. 12.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 12.
16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Připravte si pro Mikuláše pěkný obrázek, básničku
nebo písničku.
Náměstí Jana Zajíce.

31. 12.
16.00 hod.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
16.00 hod. – koncert skupiny FiHa
17.00 hod. – Ohňostroj
Náměstí Jana Zajíce.

7. 12.
16.00 hod.

VÝROBA PERNÍKOVÝCH STROMŮ
Přijďte si do SVČ vyrobit perníkové stromy a
udělat si tak krásnou vánoční výzdobu nejen pro
svou domácnost, ale i pro potěšení jiným. Na
tuto akci je nutné se nahlásit v SVČ Vítkov, nebo
na telefonním čísle 732 607 373.
Stromečkovné: 15 Kč

8. 1.
19.00 hod.

HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ!
Kulturní dům Vítkov.

8. 12.

TURNAJ V BADMINTONU VÍTKOV– ODRY
V sokolovně SVČ Vítkov. Program soutěže: 12:00
– 13:00 prezentace, 13:00 – 18:00 turnaj Odry –
Vítkov. V 18.00 vyhlášení vítězů a předání cen.
Od 18:30 do 20:00 hry v tělocvičně.

9. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
Náměstí Jana Zajíce.

9. 12.
15.00 hod.

POSÍLÁNÍ PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Vánoce se blíží a je třeba dát vědět Ježíškovi, co
si děti, ale i dospělí, přejí pod stromeček. Druhou
neděli adventní si rozsvítíme stromeček i v SVČ
Vítkov a pošleme přání a vzkazy Ježíškovi, aby se
k němu dostaly včas. Jste všichni srdečně zváni.

14. 12.
17.00 hod.

VÁNOČNÍ ČAS – VÁNOCE S JŮ A HELE
Kulturní dům Vítkov.

14. – 15. 12.

VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA PRO DĚTI 1. – 5. TŘ.
Sraz v 18.00 hod. v sokolovně Vítkov a ukončení
akce v 11.00 hod. v sokolovně Vítkov.
Přijďte s námi strávit vánoční víkendovku s
tematikou ledového království. Co na vás čeká?
Plnění různých úkolů, výroba vánočních ozdob a
zdobení vánočního stromečku. Nebude chybět
ani stezka odvahy a diskotéka s barevnou hudbou.
S sebou spací pytel, pyžamo, hygienické potřeby.
Zvlášť do batohu dejte přezůvky, jídlo a pití na
pátek. Sobotní snídaně zajištěna. Cena akce: 80
Kč. Přihlášky ve Středisku volného času Vítkov,
nebo na čísle: 732 607 373, 553 038 200.

SVČ PŘIPRAVUJE:
15. 2. 2019
VI. REPREZENTAČNÍ PLES STŘEDISKA
VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Místo konání: Kulturní dům Vítkov, vstupné:
150 Kč, bohatý program a tombola, živá
i reprodukovaná hudba. Vstupenky v předprodeji
v IC Vítkov.
Program NZDM Tunnel – PROSINEC
Klienti 6 – 13 let
3.12.
Soutěžní odpoledne – skupinové hry a soutěže
4.12.
Hudební zkušebna
10.12. Výtvarné dílničky - výroba vánočních přání a dekorací
11.12. Hudební zkušebna
17.12. Vánoční beseda – výzdoba, výroba, koledy a diskotéka
18.12. Hudební zkušebna
Klienti 14 – 26 let
5.12.
Talentová soutěž
6.12.
Hudební zkušebna
12.12. Komunitní kruh - téma vztahy, svátky v rodinném kruhu
13.12. Hudební zkušebna
19.12. Vánoční beseda – výzdoba, výroba, diskotéka
20.12. Hudební zkušebna
Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Komenský
v prosinci
1. 12.
16.00 hod.

Vánoční koncert - barokní kostel sv. Jiří
Vrchy

3. 12.
18.00 hod.

Vánoční koncert s Petrem Bende
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Vítkov.

15. 12
17.00 hod.

Vánoční koncert - kostel sv. Kateřiny
Stachovice

27. 12.
17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Folkové rodinné trio Marian a ÚLETY
Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově.

16. 12.
17.00 hod.

Společný koncert dechového orchestru ZUŠ
Vítkov a SPS Komenský
Křest CD SPS Komenský
Kulturní dům Vítkov.

28. 12.
18.00 hod.

RELAXAČNÍ PODVEČER
Informace: sosta@knihovna.eu
Vstup zdarma.
Knihovna Vítkov.

19. 12.

Vánoční zpívání
Domov Vítkov.

Uzávěrka příštího čísla je 12
12.. p r o s i n c e 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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