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Scénické čtení Quo Vadis

Několik slov starosty
Před padesáti lety se obětováním vlastního života pokusili
dva Janové vyburcovat obyvatele tehdejšího Československa
k aktivnímu odporu proti okupantům. Proti těm, kteří 21. srpna
1968 vtrhli do naší vlasti, aby zastavili rozvíjející se demokracii.
Přestože tomu jejich čin nezabránil, jména Jan Palach a Jan
Zajíc se nesmazatelně zapsala mezi významné osobnosti
novodobých dějin našeho státu.

Na závěr bych vás chtěl pozvat na slavnostní udílení letošní ceny,
které se bude konat 22. února. Ve velké výstavní síní kulturního
domu bude v 15.30 zahájena výstava Jan Zajíc. V 16.30 bude pietní
vzpomínka u Janova hrobu a v 17 hodin zahájíme v sále městského
úřadu slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce. Součástí tohoto aktu je
i vystoupení operní pěvkyně Lucie Silkenové.
Pořízení výstavy a program slavnostního dne je spoluﬁnancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Zdroj: Dorko, B.: Jan Zajíc. Opava: Matice slezská, 2012. 169 s.
ISBN: 978-80-86887-18-0
Pavel Smolka
Beznaděj
Jan Zajíc
Jsem jako tráva pod kamenem
ke které nemůže světlo svým zlatým pramenem
a přece živoří a žije,
protože ze země vodu pije.
Všichni jsme stejně na tom,
člověk je ve vesmíru nic, snad méně než atom,
a přece má silnou touhu žít
a celou duší chce tu být.
To k životu ho nutí síla,
síla, co v srdci se narodila,
a tou silou, tou je cit,
pro tu sílu chce se žít.
Jsem snad víc než tráva,
která nemá ani zkušenosti, ani cit, ani práva,
protože mám v srdci nenávist a v duši žal,
jako by mě sám ďábel žhavým železem vykoval.
Stokrát ne! Nemůže to pořád tak být.
Po smrti najdu snad svatý klid.

Jan Zajíc se narodil 3. července 1950 ve Vítkově, kde vyrůstal
společně se starším bratrem Jaroslavem a mladší sestrou Martou.
Janova matka byla učitelka a otec vedoucí prodejny drogerie. Jan
chodil do základní školy v Opavské ulici. Dobře se učil a po jejím
ukončení byl přijat v roce 1965 na Průmyslovou a železniční školu
v Šumperku, kde jej zasáhlo tzv. Pražské jaro, jehož byl nadšeným
příznivcem. O to větší dopad na něj měla okupace sovětskými
vojsky. Následný vývoj ve společnosti a Palachův vzor ho dovedl
v únoru roku 69 k oběti nejvyšší.
Do sametové revoluce nebylo možno svobodně uctít Janovu
památku. Teprve po dvaceti letech od jeho smrti mu mohla být
oﬁciálně projevena úcta, jakou si zasloužil. V neděli 25. února 1990
proběhla důstojná připomínka Janova činu, které se zúčastnily
významné osobnosti. Za přítomnosti rodiny Zajícových, představitelů
města a velkého zájmu občanů proběhlo pietní shromáždění,
v jehož závěru bylo přejmenováno náměstí Rudé armády na náměstí
Jana Zajíce. Následně se na našem hřbitově konalo slavnostní
odhalení Janova náhrobku, který mohl být po letech dokončen podle
původního návrhu s plastikou Olbrama Zoubka.
Od 17. listopadu 1990 každoročně pořádá město Vítkov Memoriál
Jana Zajíce, který bývá zahajován pietním aktem na hřbitově a poté
následuje turistický pochod údolím řeky Moravice, jež měl Jan moc
rád. Loni se uskutečnil již 29. ročník.
Od roku 1993 se vždy v únoru udílejí Ceny Jana Zajíce. Ty získávají
žáci a studenti vítkovského regionu za mimořádné studijní či pracovní
výsledky, vítězství a úspěchy v olympiádách a soutěžích, publikační,
vědeckou, uměleckou a charitativní činnost. V jednom případě byla
Cena udělena i za záchranu lidského života.
Janovu památku si připomínáme i pamětní deskou s jeho bustou na
budově bývalé základní školy, kterou navštěvoval. V roce 2012 byla
za podpory našeho města vydána kniha Jan Zajíc autora Branislava
Dorka. A v letošním roce při 27. ročníku udílení Ceny Jana Zajíce
bude slavnostně představena výstava o Janově životě, která vznikla
za ﬁnanční podpory Moravskoslezského kraje. Následně bude
prezentována v dalších městech.

INFORMACE Z RADNICE
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA KASTRACI
KOČEK A KOCOURŮ V ROCE 2019
Město Vítkov bude v letošním roce opět poskytovat ﬁnanční
příspěvky na kastraci koček a kocourů. Jedná se o preventivní
opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat v souladu
se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která:
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve Vítkově nebo jeho místních částech (Jelenice,
Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2019 vykastrovat
u veterinárního lékaře.
Výše ﬁnančního příspěvku:
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- ﬁnanční příspěvek bude chovateli v uvedeném roce poskytnut
maximálně pro 5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný ﬁnanční
příspěvek města, bude chovateli poskytnut příspěvek pouze ve výši
ceny za provedený veterinární úkon.

Manželství se uzavírá v obřadní síni Městského úřadu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7. Lze jej také uzavřít nejen na kterémkoli
vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov, ale
i mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě
písemné žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových
stránkách města Vítkova: https://1url.cz/EMEXL.
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1.000 Kč.
Bližší informace k této problematice najdete na webových stránkách
města Vítkova: https://1url.cz/oMEXt a rovněž vám je sdělí
matrikářka odboru správních činností a obecního živnostenského
úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského úřadu Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov; telefonní kontakt: 556 312 210.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
ZA ROK 2018

7. a 14. března 2019 v době od 9:00 do 16:00 hod. v místnosti rady
města na Městském úřadě ve Vítkově budou pracovníci ﬁnančního
úřadu přijímat formuláře „Daň z příjmu fyzických osob za rok 2018“.

Způsob platby
O ﬁnanční příspěvek může chovatel požádat u Městského úřadu
Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí.
Předloží svůj průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za provedenou
kastraci kočky nebo kocoura.

MĚSTO VÍTKOV VYHLAŠUJE

Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí
dohodě na služebně Městské policie Vítkov, telefon 556 312 277.

Podmínky výběrového řízení včetně programů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu
rozvoje bydlení města Vítkova.
Formuláře žádosti a bližší informace jsou k dispozici na internetových
stránkách města - Žádost o půjčku z FRB nebo u vedoucího
ﬁnančního odboru Ing. René Kyšáka na Městském úřadě ve Vítkově,
IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými příslušnými doklady je stanovena
na 31. března 2019.

ODDACÍ DNY V ROCE 2019
Vážení snoubenci, odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad Městského úřadu Vítkov by vás touto cestou rád informoval
o oddacích dnech pro rok 2019.
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2019
02. 02. 2019
09. 02. 2019
16. 02. 2019

04. 05. 2019
11. 05. 2019
18. 05. 2019

03. 08. 2019
17. 08. 2019
24. 08. 2019
31. 08. 2019

02. 11. 2019
09. 11. 2019
16. 11. 2019
23. 11. 2019

02. 03. 2019
09. 03. 2019
16. 03. 2019
23. 03. 2019
30. 03. 2019

01. 06. 2019
08. 06. 2019
15. 06. 2019
22. 06. 2019
29. 06. 2019

07. 09. 2019
14. 09. 2019
21. 09. 2019

07. 12. 2019

06. 04. 2019
13. 04. 2019
27. 04. 2019

13. 07. 2019
20. 07. 2019
27. 07. 2019

05. 10. 2019
12. 10. 2019
19. 10. 2019
26. 10. 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
POSKYTNUTÍ PŮJČEK

z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2019

PODĚKOVÁNÍ

Městská policie Vítkov děkuje všem dobrým lidem, již v roce 2018
poskytli krmivo nebo pomůcky pro psy, kteří musí být z jakéhokoliv
důvodu umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov. Jsme rádi, že
existují občané, jimž nejsou opuštění nebo zatoulaní psi lhostejní.
Zvláštní poděkování patří rovněž těm, kteří se dlouhodobě aktivně
podílejí na umísťování nalezených psů k náhradním majitelům
a poskytují další nezištnou pomoc těmto psům. Forma takové
pomoci je a bude vždy vítána!
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA

Současně vám sdělujeme, že si můžete vybrat oddávajícího, kterými
jsou:

4. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

Ing. Pavel Smolka - starosta,
Mgr. Martin Šrubař - místostarosta,
PhDr. Marie Mikulíková - pověřená členka zastupitelstva,
Ing. Václav Říčný - pověřený člen zastupitelstva,
Ing. Ivan Krajcar - pověřený člen zastupitelstva,
Mgr. Blanka Váňová - pověřená členka zastupitelstva,
Olga Burianová - pověřená členka zastupitelstva.

20. února 2019 od 15.30 hodin
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 prosinci 2018
Z přestupků neoprávněného záboru veřejného prostranství a neoprávněného užívání cizího majetku je podezřelý 52letý muž z Vítkova, který 2. prosince na veřejně přístupném pozemku v majetku
města v Husově ulici uskladnil dřevo a jiný materiál, aniž by k tomu
měl patřičné povolení. Vzhledem ke skutečnosti, že místo neuvedl do původního stavu ani přes upozornění, strážníci postoupili věc
k projednání ke správnímu orgánu. V případě uznání viny muži hrozí pokuta až do výše 75.000 Kč.
4. prosince kolem devíti hodin dopoledne byla MP Vítkov přivolána do jedné z provozoven v Opavské ulici, kde došlo k incidentu,
kdy neukázněný mladík vulgárně slovně napadl personál prodejny, přičemž po jedné z prodavaček hodil i kámen, kterým naštěstí prodavačku nezasáhl, ale způsobil drobnou škodu na zařízení
prodejny. Strážníci po příjezdu mladíka na místě již nezastihli,
avšak zjistili, že se jedná o 17letého mladistvého z Vítkova. Událost byla zdokumentována a následně postoupena správnímu orgánu s podezřením na přestupek proti občanskému soužití, spáchaný ublížením na cti jinému zesměšněním, hrubou urážkou a jiným
hrubým jednáním a dále podezřením z přestupku proti majetku,
spáchaného úmyslným způsobením škody na majetku poškozením.
V případě uznání viny hrozí mladistvému za tyto přestupky pokuta
až do výše 5.000 Kč.
Kolem půl jedenácté dopoledne 14. prosince se na služebnu MP
Vítkov dostavila žena, které byla v jedné z prodejen na náměstí Jana
Zajíce odcizena taška s nákupem v hodnotě 400 Kč, již zapomněla
na odkládacím pultu v prodejně. Strážníci z kamerového záznamu
v prodejně zjistili, že tašku s nákupem nalezl a odnesl 61letý muž
z Vítkova, který je MP Vítkov dostatečně znám. Ačkoliv se dotyčného podařilo strážníkům celkem rychle dohledat v jedné z místních
ubytoven, z nákupu potravin v tašce již prakticky nic nezbylo. Za asistence strážníků byla poškozené předána částka 400 Kč v hotovosti za způsobenou škodu. Událost byla zaevidována jako přestupek
proti majetku, spáchaný přisvojením si cizí věci nálezem, za což mu
u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč, případně do
výše 70.000 Kč, pokud byl přestupek spáchán opakovaně.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE

správce
kulturního domu
na dobu neurčitou
Charakteristika práce: Údržba objektu – zodpovědnost za
budovy kulturního domu po stránce provozní – pravidelná kontrola,
odstranování drobných závad, provádění nátěrů, výmaleb, čištění
okapů a svodů apod. Příprava prostor kulturního domu nebo
jiných prostor, ploch pro pořádání kulturních, společenských,
vzdělávacích a podobných akcí. Zajištění přístupu do objektu
kulturního domu (otevření a uzavření objektu, kontrola objektu
po ukončení akcí pořádaných městem i jinými pořadateli).
Zodpovědnost za provoz a pravidelnou údržbu tahů a světelných
ramp v kulturním domě (práce ve výškách). Údržba chodníků
a přilehlých pozemků (zametání, odklizení sněhu apod.).
Vedení evidence spotřeb energií a evidence nakládání s odpady
na úseku kulturního domu. Správce kulturního domu je členem
požární hlídky a pořadatelské služby. Výpomoc při úklidu prostor
kulturního domu (drátkování, mytí oken, osvětlovacích těles, …).
Zajištění výlepu plakátů ve městě a okolí. Samostatné činnosti
s elektrickými zařízeními. Obsluha PC – základní dovednosti
(word, excel).
Předpokládaný nástup: k 1. 4. 2019 nebo dle dohody po
výběrovém řízení.

17. prosince, krátce po druhé hodině odpolední, byli strážníci přivoláni do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde se na zemi povaloval
opilý muž a svým chováním budil veřejné pohoršení. V muži, který
byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, byl zjištěn 58letý muž z Budišova nad Budišovkou, kterému bylo v dechu
naměřeno více než 2 promile alkoholu. Vzhledem ke skutečnosti,
že muž odmítl spolupráci a neuposlechl výzvy k nastoupení do služebního vozidla, byly použity donucovací prostředky a muži byla
z důvodu jeho aktivního odporu přiložena pouta. Jelikož hrozilo další
narušování veřejného pořádku, bylo rozhodnuto o jeho umístění na
PZS v Opavě k vystřízlivění, což bylo po provedení prvotních úkonů
a lékařské prohlídce realizováno. Muž byl obviněn z přestupku proti
veřejnému pořádku, spáchaného vzbuzením veřejného pohoršení
a neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, za
což mu u správního orgánu hrozí pokuta do výše 10.000 Kč nebo do
15.000 Kč v případě opakovaného přestupku.
Krátce před sedmou hodinou večerní 27. prosince byla hlídka MP
Vítkov přivolána do prostor čekárny na autobusovém nádraží ve
Vítkově, kde mělo dojít k fyzickému napadení personálu čekárny
opilým mužem. Po příjezdu strážníků na místo byl v prostorách
čekárny nalezen na zemi ležící 55letý muž z Vítkova, který měl
tržnou ránu na hlavě. Strážníci muži přivolali lékařskou pomoc
a 40letá žena z Vítkova, která zde prováděla úklid, strážníkům sdělila, že muž ji měl obtěžovat, a proto jej praštila smetákem a povalila
na zem. Prověřením kamerového záznamu z místa však bylo zjištěno, že incident se odehrál trochu jinak. Zraněný byl inzultován jiným
mužem, který se v místě již nenacházel, a při pádu na dlažbu si
způsobil krvavé poranění hlavy sám. Událost byla strážníky na místě
vyhodnocena jako možné podezření z přečinu výtržnictví a věc byla
předána Policii ČR.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Požadované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.
Platové zařazení: 5. platová třída, stupeň dle délky praxe
(15880 - 19870 Kč) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě. Možnost přiznání osobního příplatku a příplatku za
pohotovost dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Zaměstnanecké beneﬁty: v souladu s Fondem zaměstnavatele
např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní, důchodové
nebo životní pojištění, příspěvek na kulturu, sport, zdraví
a vzdělávání, příspěvek na vitamíny a další.
Možnost služebního bytu 3+1 v kulturním domě
Uzávěrka přihlášek: do 11. 02. 2019; přihlášky doručené po
tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými
doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu:
Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce
7, 749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ – SPRÁVCE KULTURNÍHO DOMU - neotvírat,
s uvedením adresy podavatele.
Bližší informace: Daniela Olbertová, vedoucí oddělení kultury,
tel.: 556 312 253.
Podrobnosti přihlášky naleznete na webu města
www.vitkov.info.

Zpráva o činnosti Městské policie Vítkov za rok 2018
V průběhu roku 2018 sloužilo u Městské policie Vítkov 8 strážníků,
kteří v souladu se zákonem o obecní policii zabezpečovali místní
záležitosti veřejného pořádku na území města a v jeho přilehlých
částech Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí,
Prostřední Dvůr a Zálužné. V březnu a září odešli z řad MP Vítkov
postupně 2 strážníci a ve službě zůstalo 6 strážníků. Město Vítkov
má v souladu se zákonem o obecní policii několik let uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcemi Čermná ve Slezsku a Větřkovice pro
výkon sjednaných úkonů strážníky MP Vítkov. V roce 2018 k těmto
obcím přibyly rovněž Kružberk a Staré Těchanovice a strážníci MP
Vítkov tak působí již ve čtyřech obcích, které nemají vlastní obecní
policii.
Věková struktura strážníků

Z tohoto počtu je 20 psů, což je o 19 psů méně než v roce 2017. Většina psů se vrátila zpět ke svým majitelům a některé psy se podařilo
umístit u náhradního majitele. V současné době jsou v záchytných
kotcích dlouhodobě umístěni 2 psi. Kontrola volného pobíhání psů
na místech, která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří k běžným činnostem strážníků. Společně s touto činností je kontrolováno
také znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy. V roce
2018 strážníci řešili celkem 32 přestupků nezajištění psa proti úniku
a umožnění jeho volného pobíhání na veřejnosti. Oproti roku 2017
došlo k poklesu takových přestupků o 43 %.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov
Pokračování v měsíci březnu 2019.
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Za rok 2018 bylo strážníky zaznamenáno celkem 1191 událostí, to
je o 3 zjištěné události méně než v roce 2017. Celkový objem zjištěných událostí tvoří 88 % přestupků v dopravě, 11 % ostatních přestupků a 1 % podezření ze spáchání trestného činu.
Největší procento událostí bylo zaznamenáváno v centru města
a jeho okolí. Na náměstí Jana Zajíce a dále v ulicích Opavská, Oderská, Budišovská a Husova bylo strážníky zjištěno celkem 652 událostí, což představuje 55 % celkového objemu zjištěných událostí ve
městě a místních částech. Příkazem na místě uložili strážníci v roce
2018 celkem 693 pokut, což je o 92 pokut více než v roce 2017. Objem uložených pokut se zvýšil o 14 % oproti roku 2017 a představuje
celkovou sumu 264.260 Kč. Z celkového objemu pokut bylo uloženo
250.160 Kč za přestupky na úseku dopravy (652 pokut) a 14.100 Kč
za ostatní přestupky (41 pokut).
Pokut na místě bylo uloženo celkem 98 (14 %), přičemž se jednalo
o částku 77.600 Kč. Z této částky bylo v roce 2018 dlužníky uhrazeno celkem 68.600 Kč (88 %), zbylá částka ve výši 9.000 Kč (12 %)
je od dlužníků v současné době vymáhána.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména
v souvislosti se zajištěním větší bezpečnosti dětí a mládeže při dodržování obecných pravidel v chování chodců, hlídkovali strážníci
především u přechodu pro chodce při autobusovém nádraží.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
Městská policie Vítkov pozornost především školním dětem, kdy
se spolupodílí na jejich výchově v rámci těchto aktivit. V roce 2018
Městská policie Vítkov provedla celodenní besedu a ukázku výzbroje pro žáky některých tříd ZŠ a gymnázia ve Vítkově. Mezi aktivity
v oblasti prevence kriminality patří i značení jízdních kol tzv. syntetickou DNA a evidence takto označených kol v lokální databázi
MP Vítkov a v národním registru. Tuto činnost provádějí strážníci na
základě získané dotace z MV ČR zcela zdarma nejen pro zájemce
z Vítkova a jeho místních částí, ale i pro občany Větřkovic nebo
Čermné ve Slezsku. V roce 2018 bylo označeno a zaregistrováno
celkem 12 jízdních kol. Ke konci roku 2018 měla MP Vítkov v evidenci celkem 219 zaregistrovaných jízdních kol v celkové hodnotě
2.993.384 Kč.
Mezi preventivní činnosti, které strážníci prováděli během obchůzek, se rovněž i v roce 2018 řadily namátkové kontroly dodržování
ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno ani
v jednom případě porušení zákazu kouření na zákonem určených
místech, ani podávání nebo umožnění požívání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
Mezi nástroje, které strážníci využívají ke své činnosti, patří i fotopasti. Strážníci tyto využívají na místech, kde dochází k porušování obecně závazných právních norem a odhalení pachatele bývá
většinou velmi ztížené. V roce 2018 bylo prostřednictvím fotopastí
odhaleno celkem 5 přestupků v dopravě.
Městská policie Vítkov disponuje třemi strážníky, kteří jsou speciálně
vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a synantropních zvířat
a k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2018 bylo
v jejich součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 28 zvířat.

Město Vítkov nabízí 2 pracovní místa
na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ
POLICIE VÍTKOV
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2019
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• ukončené střední vzdělání s maturitou,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Podrobnosti přihlášky naleznete na webu města
www.vitkov.info.
Nabízíme: Po absolvování školení odborné způsobilosti
a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka přiznání
7. platové třídy s postupem do 8. platové třídy po zapracování
vč. dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení vlády
a §131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném
znění, a dalších zákonných příplatků. Finanční příspěvek
k důchodovému připojištění, 25 dnů dovolené, možnost
přidělení služebního bytu a další beneﬁty v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
a práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na
podatelnu Městského úřadu ve Vítkově, nebo na adresu
Městský úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do
15. února 2019 nejpozději do 13:00 hod. v zalepené obálce
s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV
– NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele.
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového
řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069,
e-mail: misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova
Mgr. Martin Šrubař, tel.: 556 312 202, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Vážení spoluobčané, předkládáme přehled o Tříkrálové sbírce za
r. 2019.
Je to neuvěřitelné, ale letos byla ve Vítkově překonána hranice 100
tisíc korun! To znamená, že vaše štědrost byla opět větší než vloni,
dokonce meziroční nárůst je vyšší než v předchozích letech. Ve
Vítkově a místních částech jste našim koledníkům darovali celkem
101.305 Kč, z toho:
Vítkov
Klokočov
Prostřední Dvůr
Lhotka

81 680 Kč
15 945 Kč
2 160 Kč
1 520 Kč

Vývoj sbírek ve Vítkově:
r. 2012 = 68 802 Kč
r. 2013 = 71 649 Kč
r. 2014 = 76 755 Kč

Koledníci v Jelenicích

r. 2015 = 78 120 Kč
r. 2016 = 80 826 Kč
r. 2017 = 83 293 Kč
r. 2018 = 90 344 Kč
r. 2019 = 101 305 Kč
Pokladničky byly rozpečetěny a částky spočítány na Městském
úřadě ve Vítkově a vybrané peníze byly odeslány přes Českou
spořitelnu na účet Charity ČR.
Velmi si ceníme vaší štědrosti a dobrodiní a děkujeme vám za to.
Chci poděkovat také všem dobrovolníkům – koledníkům, dětem
i dospělým, kteří obětovali svůj čas a energii pro dobrou věc.
Připojuji se k jejich poselství a přeji vám v novém roce stálé zdraví,
spokojenost a Boží požehnání.
Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov

Koledníci ve Vítkově

CO MOŽNÁ NEVÍTE
O NAŠÍ KNIHOVNĚ?
Věděli jste, že kromě půjčování knih:
• Půjčujeme deskové hry – máme pro vás připraveno 9 deskových
her a nabídku budeme dále rozšiřovat. Hry si mohou půjčit pouze
registrovaní čtenáři knihovny.
• Půjčujeme čtecí brýle – nemáte s sebou brýle a nevidíte na obsah
knihy? Na místě vám brýle půjčíme a usnadníme vám tak výběr knih.
• Půjčujeme deštníky – překvapí vás v knihovně nepřízeň počasí?

Rádi vám pomůžeme a půjčíme deštník na cestu domů.
• Čistíme brýle pomocí ultrazvuku – tato služba je zdarma a pouze
pro registrované čtenáře knihovny.
• V knihovně si můžete zakoupit kávu, čaj či vodu a v příjemném
prostředí si tyto nápoje vychutnat.
• Doneseme knihy domů - občanům se sníženou pohyblivostí
doneseme knihy domů. Po telefonické domluvě knihy vybereme
a doručíme.
• Můžete vrátit knihy do biblioschránky – nestihnete otevírací dobu
knihovny? Nevadí, knihy můžete vrátit do biblioschránky umístěné
před brankou knihovny.

Festival muzejních nocí - 17. května 2019
Město se Vítkov se letos poprvé přihlásilo do festivalu
muzejních nocí.
Fenomén muzejních nocí patří v Evropě již řadu let ke stálým
a atraktivním prezentacím kulturního dědictví. Muzea a galerie
nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic
a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se
místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
Protože si tuto jedinečnou noc chceme užít společně s vámi, rozhodli
jsme se vaše úsilí podpořit soutěží a vybrali jsme téma otevřené
amatérským umělcům – fotografům, malířům a sochařům.
A co budeme vystavovat? Fotky, obrazy a sochy, které budou
posuzovány v rámci soutěže „Jak to vidím já“.
PODMÍNKY SOUTĚŽE
Název soutěže: Jak to vidím já
Téma: Pohled na Vítkov a jeho okolí očima Vítkovanů a jeho
návštěvníků
Územní vymezení: Vítkov, Klokočov, Prostřední Dvůr, Podhradí,
Jelenice, Zálužné, Nové Těchanovice, Lhotka.
Komu je soutěž určena: amatérským fotografům, malířům
a sochařům.
Věk: bez omezení.
Fotograﬁe
Formát odevzdaných fotograﬁí: min. A4.
Fotograﬁe mohou být barevné i černobílé.
Maximální počet fotograﬁí, které může fotograf do soutěže odevzdat:
2 kusy.
Každá fotograﬁe musí být na zadní straně označena: jménem,
příjmením, adresou (ulice, číslo popisné, PSČ) a věkem autora.

Obrazy
Formát odevzdaných obrazů: bez omezení.
Technika: libovolná.
Maximální počet obrazů, které může malíř do soutěže odevzdat:
2 kusy.
Každý obraz musí být na zadní straně označen: jménem, příjmením,
adresou (ulice, číslo popisné, PSČ) a věkem autora.
Sochy, plastiky
Velikost odevzdaných soch: váha max. 25 kg, délka 1 metr.
Technika: libovolná.
Maximální počet soch, které může autor do soutěže odevzdat: 1 kus.
Každá socha musí být na zadní straně označena: jménem,
příjmením, adresou (ulice, číslo popisné, PSČ) a věkem autora.
Pro všechny společně
Termín pro odevzdání soutěžních děl: do 30. dubna 2019 na adresu
Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov
nebo osobně v informačním centru.
Odevzdáním soutěžního díla autor prohlašuje, že je autorem
a vlastníkem díla.
Každý účastník soutěže souhlasí s tím, že jeho dílo bude zařazeno
do společné výstavy, kde bude zveřejněno jméno, příjmení a místo
bydliště autora (např. Vítkov, Klokočov).
Vernisáž: 17. května 2019 ve 20.00 hod.
Díla budou vrácena účastníkům po skončení výstavy v týdnu od 20.
do 25. 5. 2019 prostřednictvím IC Vítkov.

Občané mohou do konce února nominovat výjimečné osobnosti,
ale i společensky odpovědné organizace, firmy či obce
Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost a anketu
Osobnost Moravskoslezského kraje vyhlásil hejtman Ivo
Vondrák koncem minulého roku. Nominace může veřejnost
zasílat do konce února, slavnostní vyhlášení je plánováno na
květen tohoto roku.
Anketa Osobnost Moravskoslezského kraje upozorňuje na
výjimečné osobnosti severní Moravy a Slezska už druhým rokem.
Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost budou letos předány
podesáté.
„Těším se na nominace. Každý z účastníků soutěže přináší do života
našeho kraje nový příběh plný lidskosti jako protiklad rezignace
nebo planého kritizování. Dokud totiž dokážeme uvažovat o dobrých
věcech a přinášet je do života, aby sloužily nejen nám samotným,
ale také těm kolem nás, pak jsme na správné cestě a dokážeme se
vyrovnat s problémy, které život přináší,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.
Je přesvědčen o tom, že je důležité vyzdvihnou jednotlivce i celé
týmy a poděkovat jim za to, že dělají pro kraj, pro občany více, než je
jejich povinnost a než jim ukládá zákon. „To je podstata společenské
odpovědnosti. Klíčem k úspěchu jsou lidé vzdělaní, pracovití,
motivovaní, altruističtí,“ dodal hejtman s tím, že samotná nominace
a úspěch v soutěži mohou jejím účastníkům pomoci zviditelnit se
v konkurenci a motivovat ostatní.
„V době, kdy jsou všichni nastaveni především na výkon a zisk, a kdy
je čím dál těžší prosazovat zájmy společenské, je to příležitost, jak se
společensky odpovědné ﬁrmy mohou zviditelnit jak mezi konkurencí,
tak u potencionálních uchazečů o zaměstnání. Zaměstnance je
náročné si získat a udržet, a tím, že má o ně ﬁrma zájem, a dává
to dostatečně najevo, se stává žádaným zaměstnavatelem,“ dodal
hejtman Ivo Vondrák.
Soutěž Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pořádá
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR již od roku

2009 – letos je vyhlášen 10. jubilejní ročník. Moravskoslezský kraj
je průkopníkem této soutěže v Česku a inspiruje ostatní. Soutěž
je rozdělena do tří hlavních kategorií - podnikatelské subjekty,
obce, organizace veřejného sektoru. Ty se dále člení podle počtu
zaměstnanců nebo působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících
posuzuje řadu sociálních, environmentálních i ekonomických
ukazatelů. Zaměřuje se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho
sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin,
handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností a další.
Hejtman Ivo Vondrák vyhlásil i druhý ročník ankety Osobnost
Moravskoslezského kraje. Loni měla tato anketa velký úspěch
a překvapil vysoký počet přihlášených. Hlavním cílem je upozornit
veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji,
které mohou být pro druhé ohromnou inspirací.
„Znáte ve svém okolí někoho, kdo je ve vašich očích hrdina?
Nominujte ho. Může to být politik, lékař, umělec nebo třeba ‚jen‘
babička odvedle, mimořádná celou svojí duší a činy,“ vyzval hejtman
Ivo Vondrák.
Osobnost Moravskoslezského kraje se bude vybírat ve dvou kolech.
V prvním kole bude osobnost nominovat veřejnost. Lidé budou mít
k dispozici anketní lístek, který odešlou elektronicky nebo poštou na
moravskoslezský krajský úřad. Nominace budou přijímány do konce
února. Z těchto návrhů pak pětičlenná komise v čele s hejtmanem
vybere vítěze.
Loni občané kraje nominovali celkem 53 osobností, hodnotící
komise z nich vybrala vítěze - českého herce, režiséra, divadelního
ředitele, scenáristu, publicistu, moderátora, pamětníka holocaustu
a bojovníka za svobodu Luďka Eliáše.
Informace a podmínky přihlášení do soutěží - https://1url.cz/SMEcT

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

přehlídka ve stylu diska, fantazijní tanec zombiů, ukázka masáže,
promenáda plesových rób, vtipné vystoupení lišek i rozhovor
s automechanikem a kuchařkou - číšnicí, již prezentovali výhody
svého studia. Závěr patřil karnevalu, neboť na pódium vtrhla plejáda
nádherných masek, která za rytmu bubnu celou přehlídku ukončila.
Akce se konala v Dělnickém domě v Odrách, který nám již tradičně
poskytl své prostory. Pozvání přijaly základní školy z Fulneku,
Vítkova, Budišova a samozřejmě z Oder.
Organizátorkou celé akce byla Mgr. Ludmila Homolová, díky níž se
přehlídka stala výstavou kreativity, fantazie, úsměvů, pracovitosti
a krásy, jež zaujala, pobavila, poučila a zvedla náladu svou
mladistvou energií všem přítomným.

NÁVŠTĚVA SENÁTORKY JITKY
SEITLOVÉ
Dne 10. ledna navštívil naši střední školu významný host - senátorka,
politička, geoložka a specialistka na ochranu životního prostředí Jitka Seitlová.
Paní senátorka krátce pohovořila s vedením školy a vydala se za
našimi žáky. Čekaly ji maturitní třídy: KO4 – kosmetičky, N1, N2 –
nástavbové podnikání, které doplnili vybraní žáci z učebních oborů
kadeřnic a masérů.
Na začátek se paní senátorka představila, promluvila o svém
vzdělání, zaměstnání a politické kariéře a poté s našimi studenty
otevřeně hovořila o zajímavých tématech. Na řadu přišlo samozřejmě
životní prostředí, především problematika třídění a recyklace
odpadů. Posléze se debata nesla v politickém duchu. Dotazy se
týkaly práce ombudsmana, mediátora, pravomocí prezidenta, tady
bylo nejzajímavější právo veta, a hlavně senátu. Žáci chtěli vědět, jak
se stát senátorem a nechali si vysvětlit volební systémy. Zájem obou
stran byl potvrzen, neboť diskuze naplánovaná původně na hodinu
se protáhla a všichni z ní odcházeli s úsměvem či zamyšlením.
Paní Jitku Seitlovou jsme u nás uvítali s nadšením, chceme, aby
naši žáci měli možnost rozšířit si rozhled, nakouknout do různých
oblastí života a přemýšlet a diskutovat o různých tématech.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKOVÉ TURNÉ 2019
Už tradičně pořádala v tomto období naše škola Módní přehlídkové
turné pro žáky základních škol. Letošní ročník se nesl v duchu plesové
sezóny, takže nechyběly krásné šaty, kreativní účesy a karnevalové
masky. Studenti prezentovali obory nejen ukázkami své práce, ale
také zajímavostmi a radami, týkajícími se jejich budoucího povolání.
Celou show zahájili bubeníci z oderské základní umělecké školy,
v každém případě upoutali pozornost! Na pódiu je pak vystřídala

OBJEKTIV 2018 / 2019
Před koncem roku 2018 byla Střediskem volného času Ostrava
vyhlášena krajská soutěž. Soutěžilo se v kategoriích fotograﬁe,
krátký ﬁlm, řemeslná tvorba, 3D tisk a 3D pero ve skupinách
rozdělených podle věku (1. stupeň, 2. stupeň a střední školy). Se
skupinou vybraných dobrovolníků jsme před Vánocemi vyrazili
fotit do Ostravy, protože tato moravská metropole byla tématem
soutěžních prací. Do soutěže mohly být odeslány tři práce. Z fotek,
pro které jste měli možnost hlasovat na facebooku v naší školní
soutěži, byly vybrány práce Karolíny Minarčíkové (ve spolupráci
s Klárou Sadílkovou), Sandry Kamenovské a Petry Bačkové.

NA LEZECKÉ ZDI TENDON
HLUBINA V OSTRAVĚ

Ve středu 16. ledna proběhlo v Ostravě vyhlášení výsledků soutěže.
PRVNÍ MÍSTO v kategorii fotograﬁe získala Karolína Minarčíková za
svou fotku Kouř z Dolních Vítkovic. Pro přihlášené účastníky byly
připraveny zajímavé workshopy týkající se moderních technologií,
propagačních prostředků, ale i tradičních řemesel. Po obědě se
účastníci přesunuli do oblasti Dolních Vítkovic, kde byl připraven
další program (exkurze, projekce apod.) Organizátorkou, poradkyní
i pedagogickým doprovodem byla po celou dobu soutěže paní
učitelka Lenka Tymráková, která přispěla k vynikajícímu výsledku
a zasloužila se o výbornou propagaci školy.

Komu se nelení, tomu jde lezení… Tak lze nazvat další akci SVČ
Vítkov, která proběhla 12. ledna na umělé lezecké zdi Tendon
v Ostravě.
Akce se zúčastnilo 11 lezců z řad dětí i rodičů z Vítkova. Nejprve
jsme si vyzkoušeli jednodušší lezecké cesty obtížnosti 3 až 4.
Perličkou byla 22 metrů dlouhá lezecká cesta obtížnosti 3+
a hlavně lezecká cesta s mírným převisem obtížnosti 5+. Lezení
si vyzkoušeli i ti, kteří byli na zdi poprvé. Akce proběhla zdárně
bez úrazu, všichni jsme se domů vraceli se skvělým sportovním
zážitkem.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

Jana Kellnerová
ředitelka školy
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VÍTKOVSKÉ
GYMNÁZIUM DOBRÝ ZÁKLAD
DO ŽIVOTA
Vítkovské gymnázium má za sebou polovinu školního roku, kterou
lze bezesporu označit za velmi bohatou nejen proběhlými akcemi,
ale také výraznými úspěchy jeho žáků.
Už během letních prázdnin se někteří z gymnazistů zúčastnili
studijních pobytů v zahraničí a o získaných zkušenostech
a nevšedních zážitcích se v září podělili s ostatními spolužáky.
Alexandr Pisani prožil v červenci pět nezapomenutelných dní
v Izraeli za vítězství v soutěži CEMACH a pár dnů poté za nejlépe
napsanou esej v rámci ekonomické olympiády na téma „Jak by svět
vypadal bez centrálních bank“ odcestoval do Alabamy v USA na
letní školu Mises University.
Počátek školního roku se kromě tradičních akcí, jako imatrikulace
nebo adaptačních pobytů, nesl především v duchu příprav dvou
projektů v rámci Miniprojektů mládeže Krajského úřadu MSK, které
zrealizovali sami studenti. Školní pěvecký sbor na dvoudenním
výjezdním soustředění připravil program na několik předvánočních
vystoupení v domovech seniorů na Vítkovsku a na Městském úřadě
ve Vítkově. Na konci října vyvrcholil druhý z projektů Mezinárodní
vědeckou konferencí. V reprezentačním sále městského úřadu
prezentovali své práce nejen naši žáci a absolventi, ale i zástupci
partnerských škol ze zahraničí – Gymnázium J. B. Magína (Slovensko)
a Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach (Polsko).
Ve středu 7. listopadu se v prostorách Krajského úřadu MSK
uskutečnilo „Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů
středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2017/2018“.
K naší velké radosti uspěly oba námi podané návrhy. Za jednotlivce
byl oceněn Alexandr Pisani v kategorii Humanitní obory a kultura.
Za tým v kategorii Společenská odpovědnost získalo ocenění sedm
gymnazistů, kteří se pravidelně věnují dobrovolnictví ve spolupráci
se společností Elim.
Z mnoha úspěchů v oboru biologie a ekologie je nutné zmínit
alespoň druhé a třetí místo našich žáků sexty a kvarty v krajské
soutěži Ekoenergie 18 – Chytrý region v kategoriích „Smart regiony
– regiony budoucnosti“ a „Úspory zdrojů, aneb kdo šetří, má za
tři“. Tým tří studentů septimy se zúčastnil pětidenního pobytu
v předvánočním Bruselu, který získal za 1. místo v celostátní soutěži
Spotřeba pro život.
Nejen studiem a soutěžemi žije naše gymnázium. Počátkem
prosince se uskutečnil reprezentační ples školy, na němž byli
slavnostně šerpováni maturanti. Sami se taktéž z velké části podíleli
na jeho organizaci. Nadšenci pro zimní sporty z řad našich žáků se
před Vánocemi vydali na lyžařský a snowboardový kurz do italských
Alp. Nasát předvánoční atmosféru jsme vyjeli do polské Wroclawi.
Velmi si ceníme všech úspěchů a aktivit našich žáků a věříme,
že jejich další snažení a motivace budou podpořeny i zavedením
prospěchového stipendia, které vzniklo díky podpoře Zastupitelstva
města Vítkova, a bude vypláceno ve dvou úrovních na konci každého
klasiﬁkačního období už letos.
Lenka Zychová
zástupkyně ředitele školy pro gymnázium

GYMNÁZIUM MÁ STIPENDIJNÍ ŘÁD
Od 1. února 2019 vstoupil v účinnost nově zavedený Stipendijní
řád gymnázia, který ﬁnančně podpořilo naše město a schválila ho
školská rada.
Prospěchové stipendium má motivovat žáky gymnázia ve čtyřletém
(1. - 4. ročník) a osmiletém (5. - 8. ročník) oboru k dosahování
výborných výsledků a ocenit i ﬁnančně ty nejlepší.

Dovolte mi poděkovat všem, kteří se zasadili o tento dokument,
a popřát našim gymnazistům hodně sil, neboť překonat sám sebe je
mnohdy těžší, než radit a pomáhat druhým.
Miroslav Bučánek
ředitel školy
Odkaz na stipendijní řád: https://1url.cz/WMEDM

ŠIFRA JANA ÁMOSE 2019
Je 10. leden, za okny naší školy je úžasná zimní atmosféra a 17 dětí
z pátých tříd s velkým nasazením soutěží v již tradičním klání Šifra
Jana Ámose. Jsme rádi, že můžeme být v teple, bavit se a vzdělávat
hrou tak, jak si to přál Jan Ámos Komenský.

Na devíti stanovištích děti plní úkoly z různých výukových předmětů
a při správném řešení obdrží část skládačky, kterou musí v závěru
hry sestavit. Páťáčci vše v limitu zvládají a za svou snahu jsou na
závěr odměněni velkou čokoládou a pamětním listem.
Jana Repková, Jitka Složilová

ZÁVĚR ROKU NA ZŠaG VÍTKOV
VÁNOČNÍ JARMARK
Pravou vánoční atmosféru jsme na naší škole navodili v pátek 14.
prosince, kdy školní klub ve spolupráci s žákovským parlamentem
II. stupně uspořádal vánoční jarmark. Po několika týdnech plných
příprav jsme konečně mohli vystavit k prodeji svá vánoční díla.
K zakoupení byly plovoucí svíčky, výrobky ze dřeva, přírodních
materiálů, textilu a mnohé další. Nechyběl ani vánoční punč, perníčky
a pro naše nejmenší také budka přání s andělem Petronelem.
V odpoledních hodinách se v rámci jarmarku uskutečnil projektový
den „Vánoční tradice – muzicírování“, který vedl Ing. Leoš Váňa,
bývalý učitel hudby v Základní umělecké škole ve Vítkově. Seznámil
přítomné s tradičními i netradičními hudebními nástroji, dechovým
orchestrem a nejznámějšími českými i zahraničními koledami,
z nichž některé také naživo zahrál a my jsme měli možnost posedět
a zazpívat si u vánočního stromečku, který nazdobili naši klubáci. Se
zpěvem a hudebním doprovodem pomohly také paní učitelky Mgr.
Jana Brožová a Mgr. Romana Fajmonová. Poděkování patří všem,

kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu našeho
klubového jarmarku.
Školní klub a žákovský parlament II. stupně

VÁNOČNÍ DÍLNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ V OPAVĚ

Na našem městském úřadě 6. prosince již účinkoval celý pěvecký
sbor. 14. prosince jsme navštívili LDN Klokočov a 17. prosince zase
Domov Vítkov. 19. prosince jsme „zkolaudovali“ zrekonstruovaný
Domov Letokruhy v Budišově nad Budišovkou. Všude nás vlídně
přivítali. Věříme, že jsme jim zpříjemnili předvánoční čas a obohacení bylo vzájemné.
Helena Kozlová

MATURITNÍ PLES OKTÁVY

Je již dlouholetou tradicí, že poslední školní den v roce navštěvuje
skupinka dětí pod vedením vychovatelek školního klubu Základní
školu pro zdravotně postižené v Opavě. Předvánoční den 21. prosince, který u našich opavských přátel začal zpěvem koled a přáním
do nového roku, pokračoval vánočním tvořením. Naši žáci si připravili letos výrobu plyšových trpaslíků. Mile nás překvapila radost
a nadšení ze společného vyrábění. Opavští kamarádi si své trpaslíky
pojmenovali a odnášeli s takovou láskou, že nás to dojalo k slzám.
Těšíme se na další společná setkání.
Karína Kopecká a Jana Franková

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ
PĚVECKÉHO SBORU
Předvánoční zpívání zahájily už 30. listopadu sólistky sboru, které
vystoupily s hudebním pásmem při slavnostním rozsvícení vánočního stromu ve Svatoňovicích.

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9.00 - 16.00
Čt
9.00 - 16.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Konec roku v Klokočově
V minulém čísle zpravodaje jste si mohli prohlédnout fotograﬁe
z adventních akcí, které jsme pro děti a dospělé uspořádali. Byl to
pochod s lampiony za skřítkem, kdy děti plnily odvážné úkoly na
stezce odvahy, kde se setkaly s velkým medvědem. Za odměnu pak
zbytek večera strávily u táboráku s opékáním párků. Druhá fotograﬁe
byla z naší vánoční dílny, kterou pořádáme každoročně na první
adventní neděli a zároveň za zpěvu koled rozsvítíme klokočovský
vánoční strom. Ten zdobí prostranství kolem sokolovny až do Tří
králů.
Poslední vánoční kulturní akcí byl svatoštěpánský koncert, který se
konal v kostele svatého Ondřeje. Byl to již druhý vánoční koncert,
jenž jsme pořádali. V loňském roce u nás vystupoval v adventním
čase pěvecký sbor při kostele svatého Antonína Paduanského
z Vřesiny a Martička Kučerková. Byli jsme moc rádi, že vystoupila
skupina Desperádo, jejíž tři členové jsou z Klokočova. Skupina
vystoupila bez nároku na honorář a dobrovolné vstupné bylo
věnováno na opravy našeho kostela. Koncert měl název – Je to
chůze po tom světě. Nádherná píseň skupiny Spirituál kvintet
s verši Františka Ladislava Čelakovského byla působivým úvodem
k poslechu i k zamyšlení ve vánočním čase. Na závěr jsme si všichni
dohromady zazpívali tradiční vánoční koledy a obohaceni krásným
kulturním zážitkem se vraceli domů.

předvedli výkon, který potěšil každého diváka. Po posledním zápase
se ke stolům postavily malé děti, které si zkusily zahrát ping pong,
kdy pálku držely v ruce poprvé. Ostatní se sešli ve společenské
místnosti a doplnili energii vydanou ve sportovním klání. Říká se, že
stolní tenis je sport pro každého, a tak doufám, že se k nám přidají
další rekreační hráči. Vždyť si tak můžeme zlepšit fyzickou kondici
i zdraví. Sportu zdar!
Výsledky:
mladší žáci: 1. Martina Riedlová, 2. Kryštof Černý, 3. Marie Riedlová
starší žáci: 1. Filip Leher, 2. Pavel Dobocký, 3. Alexander Veselý
ženy: 1. Linda Kudlová, 2. Veronika Ditrichová, 3. Jarmila Oborná
muži: 1. Jiří Válek, 2. Dominik Oborný, 3. Stanislav Válek
Šárka Petrtýlová

A jak slavili konec roku sportovci, vyplývá z příspěvku Pavla
Kučerky: V sobotu 29. prosince se v klokočovské sokolovně konal
již tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise. Byl to již šestý ročník,
na který se sjelo z okolí celkem 20 dospělých a 10 dětských hráčů,
kteří tento sport dělají rekreačně nebo v různých oddílech pravidelně
trénují. Mládež si svoji část turnaje odehrála dopoledne a dospělí
se do sebe naplno pustili po obědě. Změnili jsme oproti minulosti
herní systém tak, že nejprve se odehrály základní skupiny, které
určily pořadí do ﬁnálového pavouka. Tam již šlo o všechno a každý
bojoval jako lev, protože postupovali jen vítězové. Poražení se utkali
ještě mezi sebou, aby bylo úplně jasné celkové pořadí. Každý musel
odehrát minimálně pět zápasů a to už dá zabrat! Finále mužské
dvouhry sledovala zaplněná tělocvična a bylo se na co dívat. Borci

Scénické čtení Quo Vadis
Rozhodli jsme se letos s Quo Vadis začít brzy. Už v prosinci jsme
s Městskou knihovnou ve Vítkově dohodli termín našeho prvního
vystoupení v roce 2019. Datum padlo na 15. ledna v 18 hodin
večer. Úplně poprvé jsme hráli nikoli o víkendu, ale v týdnu. A úplně
poprvé nešlo o naši vlastní tvorbu, ale o scénické čtení. Večer
jsme rozdělili do dvou částí. Ta první se nesla v duchu romance
a tragédie z pera mistra Williama Shakespeara. V Sonetech zazněl
i odkaz a vzpomínka na herce Jana Třísku, jenž sám ztvárnil nejednu
roli tohoto velikána světového dramatu. Druhá část se ukázala býti
sázkou na jistotu. Připravili jsme si výběr ze sbírky Kytice. Jak bylo
později vidět, je Karel Jaromír Erben stále v kurzu i u mladých
čtenářů, což nás upřímně potěšilo. Během večera zazněla Kytice,
Vodník, Zlatý kolovrat a Svatební košile. Pro mnohé přítomné se
jednalo o neznámý a zcela nový formát přednesu. Herci v kostýmech,
velmi jednoduchá scéna, role rozděleny dle textu a čtení s prvky
dramatizace. To vše pomohlo dostat posluchače do děje a přiblížit
jim tragičnost a trudnost hlavních postav Erbenova vyprávění.

Jsme rádi za fungující spolupráci s městkou knihovnou a děkujeme
za podporu i realizaci. Martina Šostá je pro náš soubor během
večerů v knihovně stejně nepostradatelná jako samotný scénář.
A my tímto ze srdce děkujeme. Rovněž děkujeme paní Mikulíkové,
která v řadách diváků sedává již tradičně. Rádi bychom vás všechny
pozvali znovu. Divadlo děláme především pro Vítkov. A budeme moc
rádi, když na další čtení přilákáme ještě více mladých lidí a studentů.
Z názorů přítomných letošních maturantů soudíme, že to mělo smysl
a pokud si u maturity vytáhnou Kytici, mají vyhráno.
Michal Škrobánek
principál QUO VADIS Vítkov

Pro pořadatele
kulturních,
společenských
a sportovních akcí
Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech
kulturní, společenskou nebo sportovní akci
a chcete ji zveřejnit ve společném měsíčním
přehledu akcí?
Pošlete nám vždy do 10. dne v měsíci na adresu
dusek@vitkov.info název akce, datum a čas konání,
stručnou charakteristiku (např. divadelní představení
pro děti, šachový turnaj), kontakt na webové stránky
nebo jiný kontakt na pořadatele.

OCEŇOVANÁ
VZDĚLÁVACÍ
HRA O
VÝZNAMU VODY
STROM ŽIVOTA
MÁ DRUHOU
VERZI PRO
STARŠÍ ŽÁKY
Program vytvořený SmVaK
Ostrava a experty na inovativní formy vzdělávání ze spolku
EduLudu přichází od druhého
pololetí s novou verzí, která
se výrazněji zaměřuje na společenský kontext a odpovědné
zacházení s odpadní vodou.
V dubnu 2016 odstartoval v základních školách v Moravskoslezském kraji vzdělávací program
o významu vody pro člověka
a životní prostředí Strom života.
Od té doby se hra dočkala zhruba 90 realizací a zúčastnilo se
jí zhruba 2 200 žáků pátých až
sedmých tříd základních škol.
V minulém období si získala ve
školách takovou popularitu, že
byly všechny termíny pro daný
školní rok beznadějně obsazeny.
Kvalitu Stromu života ocenili také
odborníci, když program postoupil
mezi dvanáct nejlepších a nejinovativnějších vzdělávacích programů u nás v prestižní soutěži Eduina (www.eduina.cz).
Nyní přichází vodárenská společnost a odborníci na interaktivní formu vzdělávání s variantou
pro nejvyšší třídy základních škol
a víceletá gymnázia, která výrazněji akcentuje společenskou odpovědnost při nakládání se zdroji,
kdy si kolonizátoři Planety Oxidan
uvědomují, že rozvoj společnosti není možný bez spolupráce
a udržitelného zacházení s vodními zdroji a produkovanou odpadní
vodou.
„Dobrodružný příběh Strom života, díky němuž žáci formou
hry a původního soupeření, které přeroste v kooperaci nutnou
pro zachování vodních zdrojů
na planetě, vstřebávají základní informace o chemických
a
fyzikálních
vlastnostech
vody, je nadále aktuální. To
ukazuje probíhající společenská diskuze o dostatku vodních
zdrojů v naší zemi a měnící se
společenské, mediální i politické postoje k této problematice
Téma si zaslouží, abychom ho
posunuli o úroveň výše a mysleli i na žáky posledních tříd
základních škol a studenty víceletých gymnázií. Proto jsme
se rozhodli připravit pro školy
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v lokalitách, kde naše společnost působí, další hru,“ říká
generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Vzdělávací hra využívá metodu Edularp (z anglického educational live action role playing
– hraní rolí na živo). Výhodou
pro školy je to, že realizátoři
přijedou přímo za dětmi do škol
a program je poskytovaný bezplatně. Tento moderní způsob
výuky je všechno jiného než
pouhé memorování suchých
dat. Klade naopak důraz na
aktivitu každého žáka ve vzdělávacím procesu, který navenek
jako vzdělávání vlastně ani nepůsobí.

XXXTFNQFSMFYDPNDT
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„Účastníci nové hry se stávají
kolonizátory Planety Oxidan.
Ta je velmi bohatá na zdroje
a poskytuje nevídaný blahobyt. K planetě vyrazily dvě
expedice, mezi nimiž začne
probíhat ostrý konkurenční boj o ovládnutí zdrojů
a v důsledku celé planety.
Začíná závod o co nejrychlejší a nejefektivnější využívání
zdrojů a budování co nejbohatší společnosti. Začínají se
ale objevovat první problémy
se znečištěním – především
vody. To má přímý dopad na
množství a dostupnost použitelné vody. Právě to nutí
oba týmy, aby hledaly každý

zvlášť řešení této zapeklité situace. Protože jen to zajišťuje přežití celku. Svou roli ale
hrají také peníze, bohatství,
dezinformace a manipulace
veřejností a průzkumů veřejného mínění ze strany lídrů,“
nastiňuje základ příběhu Josef
Kundrát ze spolku EduLudus.
Od druhého pololetí se tak budou hrát v moravskoslezských
základních školách dvě vzdělávací hry, které se budou koncentrovat na vodní tematiku.

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI
– NÁVŠTĚVA KINA CINEMA V OPAVĚ
Začátek akce od 7.00 – 8.00 hod. v SVČ Vítkov.
Cena: 170 Kč. Je nutné přihlásit se na tuto akci
předem, ať osobně na SVČ Vítkov, telefonicky
732 607 373, nebo na www.svc-vitkov.cz.
Pro více informací sledujte naše facebookové
stránky - https://www.facebook.com/SVCVitkov/

1. 2.
20.00 hod.

PLES MĚSTA VÍTKOVA
K tanci i poslechu bude pro vás hrát skupina TNT.
Taneční vystoupení Maria Isabel + Hanser Raúl
(Kuba). Miniškola salsy a dalších latinskoamerických rytmů. Fotokoutek. Půlnoční slosování vstupenek. Bohaté občerstvení. Vstupné: 150 Kč
http://ples.vitkov.eu
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov.

2. 2.

BASEBALL MIX DAY
SVČ Vítkov zve všechny zájemce, příznivce a
akční sportovce na sobotní baseballové
odpoledne. Akce je zdarma. Tel: 553 038 200,
732 607 373. Program: 13:00 - 15:00 - soustředění,
trénink a sehrání se družstva dětí (10 -18 let),
15:00 - 17:00 - baseballový zápas - rodiče vs. děti.
Sokolovna Vítkov.

5. 2.
15.30 hod.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
rodičů budoucích prvňáčků, týkající se zápisu
a odkladu dětí do 1. třídy.
Budova 1. stupně ZŠaG Vítkov.

7. 2.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
https://knihovna.vitkov.info/
Knihovna Vítkov.

8. 2.
15.00 hod.

9. 2.
17.00 hod.

12. 2.
17.00 hod.

KURZ VAŘENÍ – WORKSHOP PALAČINKY
Můžeš se naučit základní recepty. Experimentuj
v kuchyni. Nauč se svá oblíbená jídla. Kurz vaření
je určen pro všechny od 9 – 99 let, kteří mají chuť
naučit se, jak se dělá základní těsto na palačinky.
Cena: 25 Kč (2-3 palačinky). Nutno se přihlásit
ve SVČ Vítkov nebo telefonicky: 732 607 373.
V ceně jsou zahrnuty ingredience na těsto +
ingredience na palačinky (marmeláda, kys.
smetana, šlehačka) a energie. Pokud máte rádi
palačinky s dalšími ingrediencemi, doneste si je
podle chuti.
SVČ Vítkov.
PRVNÍ DÁMY MASARYKOVY
Vystoupení Doležalova kvarteta a Valérie Zawadské v programu ke 100. výročí založení
Československého červeného kříže. Předprodej
vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
Vstupné: 120 Kč
https://volnycas.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov.
A L Ž B Ě TA B AT H O RY A N O V É O B J E V Y
V ČACHTICKÉM PODZEMÍ
Přednáší Milan Zacha Kučera
Vstupné: 30 Kč
https://knihovna.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mkvitkov/
Knihovna Vítkov.

15. 2.
19.30 hod.

IV. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ
Společenská akce pro širokou veřejnost.
Od 19.30 welcome drink, ve 20.00 zahájení
plesu. Cena: 150 Kč. V ceně je zahrnut program
(stepová a taneční vystoupení), welcome drink,
fotokoutek. Možné dokoupit večeři v ceně 90 Kč
(kuřecí řízek s bramborovým salátem nebo hovězí
guláš), v průběhu celé akce je zajištěno bohaté
občerstvení, hudební skupina Expres, moderátor
a DJ Honza Gavelčík. Dobrá zábava na vás čeká!
Pro více informací sledujte naše facebookové
stránky - https://www.facebook.com/SVCVitkov/
Kulturní dům Vítkov.

21. 2.
19.00 hod.

BIANCA ROSE TRIO
Koncert britsko-jamajsko-nigerijské písničkářky
Biancy Rose. Při zpěvu svých originálních písní
o životě a lásce se buď doprovází sama na
akustickou kytaru nebo ukulele, nebo využívá
služeb hudebníků. Na desetidenním českém
turné vystoupí v doprovodu českého kytaristy
a kontrabasisty.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
Vstupné: 100 Kč
https://volnycas.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov.

22. 2.
15.30 hod.

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY JAN ZAJÍC
Začátkem letošního roku vznikla nová putovní
výstava mapující život Jana Zajíce.
Poprvé bude představena právě ve Vítkově.
https://volnycas.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň.

22. 2.
16.30 hod.

PIETNÍ VZPOMÍNKA U HROBU JANA
ZAJÍCE
https://volnycas.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Městský hřbitov ve Vítkově.

22. 2.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
Slavnostní udílení Ceny Jana Zajíce úspěšným
žákům Vítkovska. Součástí programu předávání
ocenění je vystoupení operní pěvkyně Lucie
Silkenové, která se představila v mnoha operních
rolích. Je stálým hostem Národního divadla v
Praze a Státní opery Praha, hostovala i v operních
domech v Liberci, Plzni či Ostravě.
Místenky budou k dispozici v IC Vítkov od 18. 2.
https://volnycas.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Sál Městského úřadu ve Vítkově.

23. 2.
15.00 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Čeká vás zábavný program s Pepinem Prckem,
který vtáhne děti do karnevalového reje masek.
Bude se tančit, soutěžit, malovat na obličej a
odměňovat za nejkrásnější masky našeho plesu.
Čeká vás i bohatá tombola. Občerstvení je
zajištěno. Vstupné: dospělí 40 Kč, dítě bez masky
30 Kč, dítě s maskou 20 Kč. Pro více informací
sledujte naše facebookové stránky - https://
www.facebook.com/SVCVitkov/nebo www.svcvitkov.cz
Kulturní dům Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
25. 2.
18.00 hod.

KVALITNÍ KOMUNIKACE - ZÁKLAD
ZDRAVÉHO VZTAHU
Obsah přednášky: Pět stupňů v komunikaci.
Důležitost naslouchání. Co vyjadřujeme beze
slov. Přednáší dlouholetý a zkušený lektor Klubu
Zdraví Petr Pimek.
Učebna kulturního domu ve Vítkově.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV
7. 7. – 13. 7.

HARRY POTTER
TZ Klokočov. Cena: 2 300 Kč
Vedoucí: Klára Ligocká

14. 7. – 20. 7.

JAPONSKO II - 85 TISÍC KROKŮ ZA
KRÁSAMI OSTROVA HONŠÚ
Cestopisná přednáška Dáši Remešové
Vstupné: 30 Kč
https://knihovna.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mkvitkov/
Knihovna Vítkov.

KOVBOJSKÉ PRÁZDNINY ANEB SVĚT ZE
SEDLA KONĚ
TZ Klokočov. Cena: 2 350 Kč
Vedoucí: Květuše Skurková

4. 8. – 11. 8.

ZÁŽITKOVÁ BOMBA 5 ČESKO-SLOVENSKÝ
TÁBOR
Planá nad Lužnicí. Cena: 2 900 Kč
Vedoucí: Šárka Medunová

2. 3.

MASOPUST V KLOKOČOVĚ

18. 8. – 25. 8.

11. – 17. 3.

JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
Pro děti bude připravený bohatý program soutěže, hry, výlety a mnoho dalšího. Bližší
informace od 20. 2. na našich webových stránkách
www.svc-vitkov.cz a na www.Facebook.com/
SVCVitkov

POKLAD NÁČELNÍKA ATACAMŮ
Areál Setina. Cena: 2 950 Kč
Vedoucí: Oldřich Sladkovský a Pavlína
Steschnerová

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:

26. 2.
17.00 hod.

22. 3.
17.00 hod.

EXPEDIČNÍ KAMERA
Promítání adrenalinových TOP ﬁlmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč od 15 let,
losování o ceny.
Velká klubovna SVČ Vítkov.

22. 7. – 26. 7.

HRAVÝ TÝDEN I.
Cena: 550 Kč

29. 7. –

HRAVÝ TÝDEN II.
Cena: 550 Kč

2. 8.

12. 8. – 16. 8.

HRAVÝ TÝDEN III.
Cena: 550 Kč

Podrobné informace o táborech budou upřesněny na webových
stránkách SVČ Vítkov.

PROGRAM NZDM TUNNEL – ÚNOR 2019
Klienti 6 – 14 let
4. 2. - Komunitní sezení – téma vztahy a rodina
5. 2. - Volnočasové aktivity – hudební zkušebna
11. 2. - Výtvarné dílny – výroba valentýnek (placky)
12. 2. - Volnočasové aktivity – hudební zkušebna
18. 2. - Preventivní program – Drogy 21. století
21. 2. - Filmové odpoledne – Výchovný tábor
25. 2. - Skupinové aktivizační činnosti – pohybové
26. 2. - Výtvarné dílny - enkaustika (abstrakt)
Klienti 14 – 26 let
6. 2. - Preventivní program – bezpečný sex
7. 2. - Volnočasové aktivity – hudební zkušebna
13. 2. - Výtvarné dílny – výroba valentýnek (placky)
14. 2. - Volnočasové aktivity – hudební zkušebna
20. 2. - Mezinárodní den mateřského jazyka
19. 2. - Filmové odpoledne – Past na rodiče
27. 2. - Komunitní sezení – téma vztahy a rodina
28. 2. - Volnočasové aktivity – hudební zkušebna

Registrace:
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
Více informací:

https://www.vitkov.info/mobilni-rozhlas/

Uzávěrka příštího čísla je 18
18.. ú n o r a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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