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Závěr roku v našem městě
V neděli 1. 12. si v mnoha domácnostech zapálili první ze čtyř
adventních svíček. Také jsme společně v sobotu rozsvítili vánoční
strom na náměstí. To jsou jedny z neklamných znamení blížících
se Vánoc a příchodu nového roku.
Přípravy na rok 2014 začaly v našich organizacích a na městském
úřadě již v září, kdy se začaly vytvářet první představy o rozpočtu
na příští rok. Bylo třeba se vážně zamyslet nad sestavením jak
příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu. Mohlo by se zdát, že
to není až tak složité, vždyť rozpočet se sestavuje každý rok.
S trochou nadsázky se dá říci, že každý rok je svým způsobem
trochu výjimečný. Změny a rozdíly přinášejí zejména novely
zákonů. Například při změně sazeb DPH (část vybrané daně je
příjmem obcí), jiný způsob financování školství či přenesení další
povinnosti na obec, aniž by tato nová činnost byla kryta navýšeným
příjmem. Na základě těchto nejasných a neurčitých předpokladů se
vytvoří návrh příjmů. Naopak strana výdajů je zcela jasná a zcela
konkrétní. Nejdříve se stanoví množství financí, které je nutné pro
chod organizací i města. Pak nastává velká diskuse a rozhodování,
jaké investice a opravy se dostanou takzvaně „nad čáru“ a budou se
realizovat a které musíme nechat ještě čekat do dalších let. A jistě

není třeba říkat, že seznamy oprávněných požadavků jsou hodně
dlouhé a součet potřebných financí několikanásobně překračuje
reálné možnosti.
Jak se nám to podařilo, budete moci posoudit a zhodnotit až
v příštím roce, každopádně už teď máme jasno, protože
zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2014 již v říjnu.
Než se však budeme tímto rozpočtem řídit, uplyne několik dnů
a týdnů. Proto se jim ještě budu věnovat. V prosinci jsme pro vás
připravili tradiční akce jako mikulášskou nadílku na náměstí nebo
vánoční jarmark. Asi největší změnu zaznamenal poslední den
v roce. Tentokrát jsme se více zaměřili na děti a mládež, ale to
neznamená, že nejsou vítáni i dospělí, kteří jistě potkají přátele
a známé. Prohodí s nimi pár slov, možná přijde i na něco dobrého
na zahřání a při loučení si nezapomenou popřát vše nejlepší
v novém roce. Také já bych vám chtěl popřát do nového roku
hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů a šťastné vykročení
do roku 2014.
Pavel Smolka
starosta města

Kalendář s tematikou Vítkova
a okolí pro rok 2014!

Veselé prožití svátků vánočních a mnoho
osobních i pracovních úspěchů v novém roce
2014 vám přejí
Pavel Smolka
starosta města

Město Vítkov přichystalo ve spolupráci s Janem Duškem, Jiřím
Mikulou, Romanem Palzerem a Josefem Pruskem nástěnný
kalendář pro příští rok s tematikou města a okolí.
Kalendář je barevný, v rozměru 31 x 44 cm. Pro zájemce bude
v prodeji před vánočními svátky v Informačním centru MěÚ Vítkov.

Zdeněk Hegar
místostarosta města
Šárka Petrtýlová
tajemnice
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Krátce z radnice
Rada města Vítkova na své schůzi 5. listopadu projednala 38 bodů
programu. Mimo běžnou agendu bylo schváleno přijetí technického
vybavení odboru dopravy a živnostenského úřadu darem od
ministerstva vnitra. Rada schválila záměr o vynětí městského kina
ze seznamu památkově chráněných objektů. Dosavadní požadavky
památkářů bránily víceúčelovému využití kina a prodražovaly
cenu rekonstrukce. Vyhlásila záměr na pronájem nebytových
prostor v domě na Budišovské 495 (večerka). Současně navrhla
zastupitelstvu i možnost prodeje těchto prostor. Souhlasila
s uzavřením mateřských škol v době vánočních prázdnin. V době
hlavních prázdnin bude vždy jedna škola otevřená. Informaci
a harmonogram uzavření dostanou rodiče ve školce. Schváleny
byly smlouvy na výkon technického a stavebního dozoru stavby
sběrného dvora ve Vítkově a na zpracování žádosti o dotaci
na rekonstrukci a zateplení čekárny na autobusovém nádraží.
Rozhodla o poskytnutí finančního daru 2 tis. Kč na maturitní ples.
Souhlasila s objednáním znaleckého posudku na posouzení
projektové dokumentace stavby kompostárny. Doporučila
zastupitelstvu přijetí rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového opatření
č. 5.
Zastupitelstvo města na svém zasedání 6. listopadu schválilo
výsadbu jedle na jihovýchodní straně náměstí, která bude
v budoucnosti sloužit jako vánoční strom. Rozhodlo o přijetí daru
- techniky a dotace 168.800,- Kč pro dobrovolné hasiče a 157.500,Kč na vybavení výstavní síně v KD od Moravskoslezského
kraje. Vzalo na vědomí zprávu o přípravě na zimní údržbu
komunikací a chodníků ve Vítkově a jeho místních částech, zprávu
o vyhodnocení provozu koupaliště za rok 2013 a kontrolní zprávu

o přípravě školního roku 2013/2014. Schválilo podání žádostí
o dotaci na zateplení autobusové čekárny, základní školy a
gymnázia na vybavení přírodovědných a technických učeben
a na vybavení dětských hřišť mateřské školy v přírodním stylu.
Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5 a rozpočet na rok 2014.
Rozpočet na příští rok je sestaven jako vyrovnaný, s příjmy a výdaji
ve výši 113 mil. Kč. ZM rozhodlo o prodeji plynovodu v Klokočově
a vyhlásilo záměr na jeho prodej. Schválilo smlouvu o poskytnutí
dotace MSK na vybudování stavebních objektů spojených
s rekonstrukcí silnice II/462 Vítkov – Větřkovice. Letos zaplatíme
1,6 mil. a příští rok dalších 1,6 mil. Kč. Je to podstatně méně, než
byl původní předpoklad. Ten se pohyboval okolo 8 milionů. Ziskem
dotace byl snížen na 5,6 mil. a výběrovým řízením na konečných
3,2 mil. Kč. Dle posledních informací by se v letošním roce měly
zbourat dva domy v ulici spojující Zemědělskou a Opavskou ulici.
Samotné práce zahájí firma Skanska hned, jak to dovolí počasí
na jaře příštího roku. Silnice pro provoz by měla být otevřena
do konce roku 2014 a celá stavba by měla být zkolaudována do
konce roku 2015. Dále bylo rozhodnuto o snížení prodejní ceny
bytu v č.p. 642 na Husově ulici na 250 tis. Kč. ZM souhlasilo
s prodejem nebytových prostor v bytovém domě Budišovská
494 a 495. Schválilo Zásady pro použití fin. prostředků z Fondu
zaměstnavatele a vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního
a kontrolního výboru včetně odměny jejim členům.
Zdeněk Hegar
místostarosta

Blížící se změny v živnostenském právu
Vážení občané, odbor správních činností a obecní živnostenský
úřad Městského úřadu Vítkov by vás touto cestou rád informoval
o podstatné změně, kterou přináší rok 2014.
Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník, který
upravuje jednotlivé oblasti života, jako např. vztahy v rodině, nájem
a pronájem věcí, bytů, nebytových prostor, podnikání a mnoho
dalších. Účelem zákona je upravit soukromá práva osob vzniklá
z jejich styku mezi sebou, zároveň však ponechává velký prostor
pro to, aby tyto osoby projevily svou svobodnou vůli.
Občanský zákoník zavádí nové pojmy, jež se týkají fyzických osob.
Např.:
• právní osobnost (dosud to byla způsobilost k právům
a povinnostem) – způsobilost mít v mezích právního řádu práva
a povinnosti, přičemž trvá od narození až do smrti;
• svéprávnost – způsobilost vlastním právním jednáním nabývat
pro sebe práva a zavazovat se k povinnostem, přičemž se člověk
stává plně svéprávným zletilostí, tj. ve většině případů dovršením
věku 18 let.
Občanský zákoník také stanoví obecné principy fungování
právnických osob, zvláštní úprava je pak stanovena v zákoně
o obchodních korporacích, který taktéž nabývá účinnosti od 1. ledna
2014. Právnickou osobu lze založit ve veřejném nebo soukromém
zájmu, což se posuzuje podle její hlavní činnosti. Asi nejčastěji
zakládané právnické osoby tedy budou obchodní korporace (s.r.o.,
družstva apod.) a spolky (dosud to byla občanská sdružení).
Spolek mohou založit alespoň tři osoby vedené společným
zájmem. Jde o samosprávný a dobrovolný svazek členů, jehož
hlavním účelem je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž
naplňování byl spolek založen. Podnikání může být vedlejší
činností spolku, pokud bude sloužit k podpoře hlavní činnosti nebo
k hospodárnému využití majetku.

Společnost s ručením omezeným je kapitálová společnost, za jejíž
dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili
své vkladové povinnosti. Zakládá se společenskou smlouvou nebo
zakladatelskou listinou (v případě jediného společníka) a v obou
případech musí mít formu veřejné listiny (notářský zápis). Základní
rozdíl oproti současnému stavu je ve výši základního kapitálu.
Ten bude nově souhrnem všech vkladů, jejichž minimální výše je
1 koruna (zatímco dosud takovou společnost musel tvořit základní
kapitál ve výši minimálně 200 tis. Kč).
Dále upozorňujeme, že v případě stávajících společností je rovněž
potřeba seznámit se s přechodnými ustanoveními, která zákon
o obchodních korporacích přináší, neboť bude nutno přizpůsobit
ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od
1. 1. 2014, společenské smlouvy a zakladatelské listiny příslušným
ustanovením občanského zákoníku. V opačném případě totiž
může soud společnost zrušit a nařídit její likvidaci.
Případné dotazy k této problematice vám zodpoví Bc. Bronislava
Balnarová, referentka odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu Městského úřadu Vítkov, kancelář č. 301,
budova MěÚ Vítkov, nám. Jana Zajíce 4, telefonní číslo: 556 312
236.

ZÁPIS DĚTÍ DO
ŠKOLY

Základní škola a gymnázium Vítkov
Zápis děti do 1. tříd základní školy proběhne 31. ledna
2014 od 13 do 18 hodin.
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MP VÍTKOV V MĚSÍCI ŘÍJNU
Při pochůzce okolo opuštěného objektu vedle vlakového nádraží
ve Vítkově 2. října zaslechla hlídka MP Vítkov kolem jedenácté
hodiny dopolední rány vycházející z objektu. Na místě bylo zjištěno
několik osob, které se rozutekly. Strážníkům se podařilo dvě osoby
zadržet. Jednalo se občany Vítkova, muže ve věku 48 let a ženu
ve věku 23 let. Obě osoby byly vykázány a obviněny z přestupku
proti majetku, který byl spáchán neoprávněným vstupem do cizího
objektu a pokusem o přisvojení si cizí věci krádeží. U správního
orgánu, kam byla věc postoupena, hrozí oběma pokuta až do výše
15.000 Kč.
Z přestupku narušování občanského soužití a neuposlechnutí výzvy
úřední osoby byl obviněn 32letý muž z Vítkova, z jehož bytu se 5.
října v odpoledních hodinách ozýval hluk, který obtěžoval ostatní
nájemníky. Přivolaní strážníci se pokusili s mužem komunikovat,
což dotyčný odmítal. Věc byla po zdokumentování postoupena
správnímu orgánu, kde muži v případě uznání viny hrozí pokuta až
do výše 20.000 Kč.
V půl páté odpoledne 7. října byla do PennyMarketu v Opavské ulici
přivolána hlídka MP Vítkov z důvodu zadržení osoby při drobné
krádeži. Strážníci na místě zjistili, že 36letý muž z Vítkova se
v prodejně pokusil pronést bez placení přes pokladnu zboží
o celkové hodnotě 113 Kč. I přes skutečnost, že vrácením
neporušeného zboží do prodejny nevznikla žádná škoda na
majetku, muž se ze svého jednání bude zodpovídat. Strážníci věc
postoupili Policii ČR pro podezření z přečinu krádeže, jelikož muž
má za sebou kriminální minulost.
Během 14 hodin dne 11. až 12. října umístili strážníci do PZS
Opava k vystřízlivění 4 osoby, které se dopustily narušení
veřejného pořádku pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. V prvém případě byl na PZS Opava dopraven 53letý muž
z Budišova nad Budišovkou, který se kolem poledne povaloval
po zemi na nám. Jana Zajíce ve Vítkově s 2,807 promile alkoholu
v dechu. V průběhu zákroku byl v jednu hodinu po poledni rovněž
na nám. Jana Zajíce ve Vítkově zajištěn další podnapilý muž,
který se s 3,807 promile alkoholu v dechu dokonce pokoušel
použít jízdní kolo. 36letý občan Klokočova skončil na služebně MP
Vítkov, kde byl umístěn v čekárně před převozem na PZS. Krátce
před druhou hodinu téhož dne byl zjištěn na nám. Jana Zajíce ve
Vítkově další, již třetí podnapilý muž. Jednalo se o 45letého občana
Budišova nad Budišovkou, kterému bylo naměřeno 3,476 promile
alkoholu v dechu. Oba podnapilí muži byli odvezeni na PZS Opava
k vystřízlivění společně. Za přestupky vzbuzení veřejného

pohoršení hrozí mužům u správního orgánu pokuta až do výše
5.000,- Kč. Čtvrtou osobou, kterou strážníci dopravili na PZS Opava
k vystřízlivění, byl 24letý muž z Vítkova, který byl zajištěn kolem
druhé hodiny ranní u jedné z provozoven na autobusovém nádraží
ve Vítkově, kam byla MP přivolána v souvislosti s rvačkou. Muž,
jemuž bylo naměřeno 2,086 promile alkoholu v dechu, je podezřelý
z výtržnosti na veřejnosti. Posledním případem se zabývá Policie
ČR, která na místě společně se strážníky zasahovala.
K vystřízlivění na PZS Opava bylo v průběhu měsíce října
odvezeno dalších 7 osob. 3. října kolem páté hodiny odpolední
se jednalo o muže z Vítkova ve věku 65 let, který se s 2,609
promile alkoholu v dechu povaloval na zemi v Komenského ulici.
7. října ve stejnou dobu se v Opavské ulici povaloval 45letý muž
z Budišova nad Budišovkou, kterému strážníci v dechu naměřili
2,512 promile alkoholu. K dalšímu podnapilému muži byli strážníci
přivoláni 9. října v půl dvanácté dopoledne. Jednalo se o 66letého
muže z Radkova, který se povaloval na veřejně přístupném místě
v Těchanovické ulice ve Vítkově s 2,528 promile alkoholu v dechu.
Vůči tomuto muži museli strážníci použít i donucovací prostředky,
jelikož se aktivně bránil. 17. října zasahovali strážníci proti dvěma
mužům z Budišova nad Budišovkou ve věku 45 a 53 let, kteří se
kolem čtvrté hodiny odpoledne povalovali v autobusové zastávce
v Budišovské ulici. Strážníci jim v dechu naměřili od 2,420 do
3,253 promile. Ve všech těchto případech se jednalo o přestupky
narušující veřejný pořádek pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky, za které všem mužům hrozí u správního orgánu pokuta až do
výše 5.000 Kč.
25. října před půlnocí byla do jednoho z domů na Skřivánčím poli
přivolána hlídka MP Vítkov k 37letému muži, jenž slovně a fyzicky
napadal další obyvatele domu. Strážníci museli muže, kterému
naměřili v dechu 2,281 promile alkoholu, odvézt k vystřízlivění
na PZS V Opavě, jelikož ve svém jednání pokračoval i v jejich
přítomnosti. Muž byl obviněn z přestupku proti občanskému soužití,
za který mu u správního orgánu hrozí pokuta až do výše 20.000
Kč. Naposledy zasahovali strážníci již potřetí vůči 45letému muži
z Budišova nad Budišovkou, který se 29. října v půl sedmé večer
v jedné z ubytoven ve Vítkově pod vlivem alkoholu dopustil
přestupku proti veřejnému pořádku. Muž byl s 3,057 promile
alkoholu v dechu převezen k vystřízlivění na PZS Opava.
Roman Mišáček
MP Vítkov

NEMÁTE DOMA ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ RADON?
Radon vychází z půdního podloží volně do ovzduší. Problém
nastane, když je v místě se zvýšeným výskytem radonu umístěn
objekt, ve kterém se bydlí, pracuje apod.
Státní ústav radiační ochrany poskytuje měření radonu u stávajících
budov bezplatně na požádání (měření radonu zdarma se netýká
přípravy území pro novostavby).
Měření radonu je na požádání prováděno Státním ústavem
radiační ochrany, Piletická 57, 500 03 Hradec Králové.
Kontaktní údaje:
- na tel. číslech Státního ústavu radiační ochrany: 495 211 487,
498 652 713
- mailem na adrese radon@suro.cz
V dotazníku zaslaném na dožádání se m.j. uvádí, zda byl již
objekt v minulosti měřen, zda je celoročně obýván, rok kolaudace
(přibližně), rok poslední provedené rekonstrukce, počet osob
užívajících objekt apod.

Další informace k měření radonu v ČR:
Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu
ČR. Důvodem je okolnost, že díky půdnímu podloží má Česká
republika v porovnání s ostatními zeměmi jedny z nejvyšších
koncentrací radonu v budovách. Proto i průměrné dávky ozáření z
radonu pro obyvatele významně převyšují úroveň z dalších zdrojů
ionizujícího záření (ve srovnání s přírodními radionuklidy v těle,
zářením gama Země, spad z Černobylu, kosmické záření, lékařské
přístroje, apod.).
Cílem průzkumu je za pomoci obyvatel vyhledat stávající budovy,
u nichž koncentrace radonu převyšuje doporučené hodnoty. Na
základě měření pomocí detektorů je majitel informován o výsledcích,
případně o možných opatřeních ke snížení koncentrace radonu.
Upozornění: Městský úřad Vítkov, odbor výstavby a ÚP o této
možnosti občany pouze informuje - samotné měření neprovádí,
ani nezprostředkovává.
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Nový mobilní průvodce
Město Vítkov ve spolupráci s Galileo Corporation připravilo
pro občany a návštěvníky mobilní turistickou aplikaci. Ta
jen určena pro „chytré“ telefony a tablety s operačním
systémem Android.
Aplikace mobilního průvodce poskytuje turistům okamžité
informace o zajímavých lokalitách, o kulturním a přírodním
bohatství a aktuality z dění v regionu. Je jednoduchým
kapesním průvodcem, který vás bude provázet po území
města Vítkova a okolí. V kombinaci se zapnutou lokalizací
GPS sama rozpozná, kde se uživatel nachází, a upozorní
na zajímavost poblíž. Je vybavená syntézou řeči, takže
veškeré informace stačí jen poslouchat. Informace jsou
rovněž doplněny fotografiemi.
Mobilní průvodce je zdarma a můžete jej získat
prostřednictvím aplikace
GooglePlay ve svém
zařízení. Po instalaci je
nutné stáhnout aktuální
data,
doporučujeme
připojit telefon či tablet
k
internetu,
nejlépe
prostřednictvím wifi sítě.
Po instalaci mapových podkladů již nebude třeba v terénu využívat mobilní internet.
Více informací o Mobilním turistickém průvodci získáte na webu města Vítkova nebo na oddělení kultury
MěÚ Vítkov.

Začala rekonstrukce vítkovské dominanty
Už z náměstí je vidět, že malá věž velkého kostela je obestavěna
lešením. Mnozí se ptají, cože se to teď před zimou chystá. Tady
jsou vysvětlující informace.
Římskokatolické farnosti Vítkov se podařilo získat dotaci z Úřadu
regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na opravu
farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově ve výši 85%
z celkových předpokládaných způsobilých výdajů, tj. z částky
9.725.000,- Kč. Vlastní podíl farnosti činí 15%, tj. 1.458.750,Kč. Jde o jedinečnou příležitost zajistit rozsáhlou opravu kostela
s výraznou podporou dotace z evropských fondů. Bez této dotace
by se farnost nemohla do tak rozsáhlých oprav pustit.
Vlastní realizace stavebních prací byla zahájena právě v listopadu.
Stavební práce zahrnují opravu nebo výměnu střechy na lodi,
bednění krovu a výměnu eternitových šablon za šablony imitující
břidlici, opravu malé věže (sanktusníku) včetně pokrytí mědí,
hlavní věže kostela, vč. bednění a nové pokrytí z mědi, dále opravu
balkónového zábradlí a venkovních žaluzií, ciferníku a ručiček
věžních hodin, okapového systému a hromosvodu, celé venkovní
fasády včetně restaurování zdobných kamenných prvků a také
podlahy a omítek v levé sakristii, kde bude vybudováno nové WC
a zázemí např. pro účinkující na kulturních akcích.
Hlavním dodavatelem stavebních prací se na základě provedeného
výběrového řízení stala firma H&B delta ze Vsetína. Cena
stavebních prací zakotvená ve smlouvě o dílo činí 8.865.059,- Kč.
Práce budou probíhat, pokud počasí dovolí, po celou zimu a budou
ukončeny do 30. července 2014.
K partnerství na tomto projektu se přihlásilo také město Vítkov.
Na svém červnovém zasedání zastupitelstvo města schválilo naši
žádost a přes napjatý městský rozpočet rozhodlo poskytnout dotaci
na spolufinancování oprav ve výši 500.000 Kč. Zastupitelstvo
svým rozhodnutím vyjádřilo přesvědčení, že realizace tohoto
projektu bude pro občany i návštěvníky města Vítkova významným

přínosem a dlouhodobá spolupráce při využití kostela bude
i nadále pokračovat. Důležité je pro nás zlepšení stavu této
městské dominanty a jedné z nejatraktivnějších staveb Vítkova,
kterou vnímáme nejen jako prostor pro duchovní aktivity farníků,
ale také jako významné historické a kulturní dědictví všech občanů
města Vítkova.
O průběhu oprav vás budeme informovat na webových stránkách
farnosti www.farnostvitkov.cz S poděkováním za vaši podporu
i dary na spolufinancování
P. Miroslav Ševiola
farář Římskokatolické farnosti Vítkov
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DEN POEZIE

14. listopadu se v městské knihovně uskutečnil Den poezie, který má připomenout
výročí narození slavného básníka K. H. Máchy. Příjemné posezení s poslechem
pěkných veršů si nenechali ujít nejen milovníci literatury, ale i ostatní čtenáři, kteří třeba
cestu ke slovu vázanému teprve hledají. Tuto akci městská knihovna pořádala s velkým
úspěchem již minulý rok.
Úvod podvečera patřil vážné hudbě, která nás slavnostně naladila, a potom už
odstartoval opravdový večer poezie. Recitátoři všech věkových kategorií přednesli
básně dle vlastního výběru. Mile působily hlavně recitující děti, jejichž vystoupení si
zaslouží ocenění a mnohé z nás opravdu dojalo.
Určitě je třeba zmínit vystoupení paní Anny Dudové a studenta gymnázia Michala
Škrobánka, kteří recitovali vlastní básně, jež byly oceněny velkým potleskem. Nadějní
autoři odkryli jen zlomek z „vlastní dílny“ s příslibem další účasti na podobných akcích.
Recitaci mladých i starších doprovázely svým zpěvem studentky gymnázia Klára
Kubicová a Lucie Šustková.
Rád bych poděkoval paní Martině Šosté, které se podařilo přivést do naší knihovny
další čtenáře, jež bude spojovat vztah k poezii.
Radek Huška
oktáva, ZŠ a G Vítkov

Půjčovní doba knihovny
v době vánočních svátků
23. prosince 2013 (pondělí)
27. prosince 2013 (pátek)
30. prosince 2013 (pondělí)
31. prosince 2013 (úterý)

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
zavřeno

NÁVRHY NA UDÍLENÍ CENY
JANA ZAJÍCE
V měsíci únoru budou oceněni nejlepší žáci a studenti Vítkovska Cenou Jana
Zajíce. I vy máte možnost navrhnout na ocenění někoho ze svého okolí, kdo by si
cenu zasloužil za své mimořádné úspěchy nebo hrdinský čin.
Více informací o podmínkách podání návrhu naleznete na www.vitkov.info.

STRANA 5

Zájezd do
pozapomenutého
Osoblažska
Nedávno navštívilo 37 členů ZO SPCCh Vítkov
nejsevernější oblast Moravskoslezského kraje
– Osoblažsko.
Nejprve se uskutečnila krátká zastávka na
Cvilíně v kostele Pany Marie Sedmibolestné.
Poté jsme pokračovali návštěvou nově
zrekonstruovaného zámku Linhartovy, kde
jsme si prohlédli sbírku psacích strojů, psacích
potřeb, mlýnků, panenek a dalších hraček.
Rovněž jsme navštívili expozici dětské galerie
z kašírovaného papíru v nadživotní velikosti.
Následovala
projížďka
úzkorozchodnou
železnicí z Třemešné do Osoblahy. Po obědě
jsme absolvovali prohlídku zámku Slezské
Rudoltice, který kdysi proslul díky skvostným
zahradám „Slezské Versailles“.
Oba tyto slezské zámky jsou postupně
uváděny do provozu díky ochotě a pomoci
místních občanů a štědrým příspěvkům.
Posledním zastavením naší výpravy byl
exotický park Eldorado v osadě Hynčice, kde
jsme si prohlédli betonové sochy od miniatur
až po ty v nadživotní velikosti.
Díky příjemnému počasí se nám výlet náramně
vydařil.
Jan Nahodil

DAŇ Z
NEMOVITOSTI
V úterý 21. ledna 2014 budou na MěÚ
Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, přítomni
zaměstnanci FÚ Opava a budou vybírat
přiznání k dani z nemovitosti a pozemku
za rok 2013.

Pozvánka
na
zasedání
zastupitelstva
města
25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se uskuteční ve středu 18. prosince
2013 v 15.30 hodin v reprezentačním
sále Městského úřadu Vítkov.
Program jednání bude zveřejněn na
úřední desce a webových stránkách
www.vitkov.info.
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Společně do společnosti
Kurz tance a společenského chování pro pokročilé
Osobní schopnost člověka demonstrovat dokonalou shodu mezi
zevnějškem, vnitřním postojem a vyváženým etickým chováním v
různých situacích je důležitá. Zdokonalit se může prostřednictvím
nabízeného kurzu.

Termín: 23. – 26. 1. 2014
Náplň kurzu:
- výuka tance (standardní, latinsko-americké, národní, disco,
country tance)
- výuka pilates „Dýcháme správně?“
- soubor přednášek: „Chystáme se do společnosti – účesy“,
„Chystáme se do společnosti – šaty“, „Etiketa a protokol“ a
„Slavnostní tabule“
- návštěva Muzea klobouků a Muzea Novojičínska v Novém
Jičíně

OD LEDNA SE BUDEME
UČIT PALIČKOVAT
Od ledna opět poběží v kulturním domě kurz paličkování.
Všechny stupně pokročilosti – od začátečníků až po zkušené
paličkářky. Zaručujeme individuální přístup, výuku základních
postupů, nových technik, práci s doplňkovými materiály.
Začátečníci si mohou bezúplatně na prvních pět lekcí zapůjčit
vybavení (herduli, stojánek, paličky).
Počet lekcí: 10 (1 lekce = 120 minut)
Zahájení kurzu: 9. ledna 2014 (vždy ve čtvrtek)
Místo: společenská místnost Kulturního domu ve Vítkově
Cena: 350 Kč (vč. DPH)

- společenské odpoledne v Kulturním domě ve Vítkově
Příjem přihlášek od 6. prosince 2013.
Adresa pro zaslání přihlášky: olbertova@vitkov.info
Přihlášky budou přijímány v došlém pořadí. Přednost mají občané
Vítkova a jeho místních částí.
Počet míst v kurzu: 10 párů
Účastníci se budou hlásit v tanečních párech a do přihlášky
uvedou (oba taneční partneři): jméno, příjmení, bydliště,
e-mail, telefon (který budou mít u sebe po celou dobu konání
akce).
Účast v kurzu vám potvrdíme nejpozději následující pracovní den
po doručení přihlášky.
Více informací najdete na www.vitkov.info.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V říjnu se konalo v mateřské škole NOCOVÁNÍ aneb
„KAŠPÁRKOVÁNÍ“. V pátek odpoledne se děti sešly ve školce, kde
je až do večeře bavil skvělou show PEPÍNO PRCEK. Po večeři jsme
se s dětmi vydali na lampionový průvod parkem. Svítící lampiony
navodily kouzelnou podzimní atmosféru. Nočním překvapením byl
bludičkový pochod školkou s plněním strašidelných úkolů. Všechny
děti byly moc statečné a dané úkoly zvládly. Pohádka na dobrou
noc je uvedla do říše snů. Ráno po rozcvičce a snídani si odvedli
rodiče své děti domů. S sebou si děti odnesly spoustu krásných
zážitků, medaili a účastnický list.

Příjem přihlášek a platba v IC Vítkov do 27. prosince 2013
(nebo zašlete přihlášku e-mailem na infocentrum@vitkov.info
a platbu zašlete na účet číslo 9005-1526821/0100, v.s. 3392).

„Na Stojáka živě“
Pátek 31. ledna 2014

ATC Balaton vás srdečně zve do Kulturního domu ve Vítkově na
komickou show „Na Stojáka živě“. Kulturní dům bude otevřen od
19:00 hod. Akce začíná ve 20:00 hod.
Přijede nás pobavit Lukáš Pavlásek (známý z reklam pro
T-Mobile), Josef Polášek (herec, např. seriál Gympl...) a Karel
Hynek „Borec“ (komik).
Čeká vás řada sólových výstupů, improvizace a scének bavičů
v žánru STAND UP COMEDY SHOW. Akce je s občerstvením
a obsluhou. K poslechu a tanci zahraje ostravský DJ Honza
Benko. Pokračujeme tancem a volnou zábavou, které se
zúčastní i ÚČINKUJÍCÍ.
Sledujte náš Facebook, kde budeme o pár volných vstupenek
soutěžit. Předprodej je již zahájena v Informačním centru města
Vítkova nebo u nás na telefonu 731 485 665. Cena v předprodeji
140 Kč, cena na místě 210 Kč.
www.balaton-vitkov.cz

FB: Balaton - Vítkov

Pozvánka na domácí
volejbalový zápas
Okresní přebor juniorek pro rok 2013 – 2014:
13. prosince 2013 v 14.45 hod. ZŠaG Vítkov - VK Kylešovice
– Opava
Přijďte nás povzbudit do velké tělocvičny ZŠ a gymnázia Vítkov
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Střední škola ve Vítkově - Podhradí
Nabídka učebních oborů
Pro školní rok 2014/2015 nabízí naše škola studium tříletých
učebních oborů zakončených závěrečnou zkouškou a získáním
výučního listu:

probíhat teoretická výuka přímo ve Vítkově, v budově bývalé
základní školy v Opavské ulici.
Rodiče i žáci 9. ročníků se mohou dočíst podrobnosti o studiu také
na webových stránkách školy (www.ssvitkov-podhradi.cz) nebo si
domluvit osobní návštěvu na sekretariátu školy (556 300 244).

- mechanik opravář motorových vozidel
- karosář
- kuchař-číšník
- kadeřník
Tyto učební obory propagovali zástupci školy na studijních
veletrzích v okrese Opava a Nový Jičín. INFORMA je název pro
opavskou akci. V prostorách Střední školy technické v Opavě se již
po šestnácté konala nabídka studijních i učebních oborů ve dnech
6. - 7. listopadu. GEMMA je obdobná akce v Novém Jičíně, ta
proběhla s týdenním předstihem.
Zájemci o studium učebních oborů mohli získat informace 21.
listopadu, kdy proběhl v areálu školy na Podhradí Den otevřených
dveří, další možnost prohlédnout si prostory teoretické i praktické
výuky budou mít 16. ledna 2014. V příštím školním roce již bude

První schůzka všech koordinátorů projektu Comenius s názvem
„Magické mosty“ v naší škole ve Vítkově - Podhradí
Den „D“ – nastal ve čtvrtek 17. října. Byl to hlavní den pro představení
a jednání všech zúčastněných stran. V naší střední škole jsme
přivítali koordinátory ze Slovenska, Itálie a Turecka. Program
dne byl naplněný do poslední minuty. Po úvodním představení
a seznámení následovala prohlídka školy, ukázka učeben a také
seznámení s některými žáky, kteří to vzali jako zpestření výuky
a možnost využití své angličtiny v praxi. Pak následovala vzájemná
prezentace jednotlivých zemí, školských systémů i samotných
škol, které jsou v projektu zapojeny. Mohli jsme porovnat vzájemné
rozdíly ve způsobech vzdělávání při následné diskusi o systémech
školství v zúčastněných zemích.
Odpoledne nás v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vítkově
přivítal místostarosta pan Zděněk Hegar a společně s dalšími
zaměstnanci jsme diskutovali o situaci ve školství v našich zemích.
Následovala prohlídka středu města a také školního kadeřnického
salonu na Oderské ulici ve Vítkově, kde si mohli všichni prohlédnout
prostory dámského i pánského oddělení kadeřnických služeb pro
veřejnost.
Pak jsme se vydali do zámku Kunín, kde jsme si prohlédli a vyfotili
náš první společně navštívený most – netradiční most, který
spojuje zámek se zámeckým kostelem. V minulosti sloužil zámek
také ke vzdělávání jako výchovný ústav. Ten uplatňoval na tehdejší
dobu velmi moderní, tolerantní a nové vyučovací metody. Výuka na
zámku probíhala v duchu výchovných myšlenek „učitele národů“
Jana Ámose Komenského, který svým učením také symbolicky
jako most spojuje všechny národy Evropy.
Po příjezdu do Švamlova mlýna, kde byli hosté ubytováni, jsme
se již zabývali samotným projektem a plánováním jeho aktivit a
tvorbou výstupů. Rozhodovali jsme o podobě společného loga
projektu, dohodli se na termínech jednotlivých mobilit – návštěv

Slovenska, Itálie a Turecka. V samotném závěru projektu, kdy se
budou dokončovat všechny plánované výstupy, se sejdeme opět
u nás, v České republice. Během celého projektového období se
budeme nejen připravovat na společná setkání a vyhodnocovat
je, ale také organizovat různé doprovodné akce, jako například
soutěže a ankety ve vědomostech žáků o jednotlivých zemích
a mostech, pořádat výstavy, výtvarné soutěže, prezentovat projekt
veřejnosti a především zpracovávat podklady pro konečné výstupy
celého projektu.
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Základní škola a gymnázium
„VODA PRO ŽIVOT“
V rámci projektu „Voda pro život“, který je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se v měsíci říjnu konaly
dvě konference – workshopy, jedna ve Vítkově a druhá v Kaletách.
4. 10. 2013 jsme ve Vítkově přivítali třicet polských dětí a tři pedagogy
z partnerských škol. Žáci naší školy představili divákům pět
powerpointových prezentací, které obsahovaly fotodokumentaci,
popis aktivit projektu, výsledky měření pH vod a jiné zajímavosti
z jednotlivých akcí. Polští žáci si rovněž připravili dvě velmi zajímavé
prezentace. Součástí konference byl také „Vodní raut“ - ochutnávka
různých druhů minerálních vod. Žáci naší školy zde nabízeli vzorky
českých i polských minerálních vod. Všichni účastníci konference

měli možnost degustovat a porovnávat známé značky dostupné na
našem i polském trhu. Po skončení konference navštívili polští žáci
a pedagogové výstavu „Duch Afriky“ v Domě umění v Opavě. 8.
10. 2013 odjelo třicet žáků a tři pedagogové naší školy na shodnou
konferenci – workshop do polských Kalet. Všem českým žákům
a pedagogům, kteří se aktivně podíleli na organizaci a realizaci
obou konferencí, byl odměnou pobyt v aquaparku v Tarnowskich
Górach.
Jana Kravčíková
koordinátor projektu
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. „Překračujeme hranice“

Veřejná prezentace žákovského parlamentu
V pondělí 24. 10. 2013 se na základní škole konala veřejná prezentace projektu Žákovské parlamenty SOS, který je zaměřen na
metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty na prvním stupni. Naše škola se stala pilotní školou v Moravskoslezském
kraji. Pozvání přijali zástupci šesti základních škol i starosta města Vítkova. Formou prezentace parlamenťáci seznámili přítomné
s činností žákovského parlamentu (volby, společné akce, mapování školy podle materiálu Škola pro demokracii, průkazy členů).
Následovala hra
k uvolnění atmosféry, do které se zapojili i zástupci z jiných škol, a prohlídka školy. Hosté si prohlédli
nástěnky žákovského parlamentu a také místnost, kde se parlament schází. Prezentace se účastnil i zástupce CEDU (Centrum pro
demokratické učení), které je garantem tohoto projektu. V rámci této veřejné prezentace jsme byli vyhlášeni krajským konzultačním
centrem na podporu žákovských parlamentů pro nižší stupeň. Při této příležitosti jsme slavnostně pokřtili metodické materiály, které
pomohou ostatním školám s vybudováním fungujícího parlamentu.

Projekt „KUK aneb objevujeme česká a slovenská zákoutí“ je
spolufinancovaný z prostředků EU a Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
Uběhl první měsíc školního roku a žáci naší školy se pustili do další aktivity dvouletého projektu „KUK aneb objevujeme česká a slovenská
zákoutí“. Projekt podporuje partnerství mezi naší ZŠ a G Vítkov a slovenskou partnerskou školou ve Vrbovém. Po srpnovém setkání
českých a slovenských pedagogů v Podvišňovém nás přijeli slovenští žáci navštívit do Vítkova. Aktivita s názvem Putování po hradech
a zámcích v okolí řeky Moravice probíhala od 30. září do 4. října. Žáci osmého ročníku byli ubytováni v přírodou obklopené Hasičské
škole v Jánských Koupelích a každý den společně se slovenskými kamarády podnikali výpravy za historií. Navštívili zříceniny hradu
Vikštejn a Vildštejn i kouzelné zámky v Raduni a Hradci nad Moravicí. Velmi zajímavá byla také expozice Slezského zemského muzea
v Opavě s názvem Řemesla ve Slezsku. Z každé návštěvy vznikly v průběhu literárních a výtvarných dílen básně a poutavé příběhy
o hradních pánech a bílých paních. Také výtvarné zpracování hradů a zámků stojí za zmínku. Žáci kromě exkurze do historie poznali
nové slovenské přátele a strávili pěkný týden v příjemném prostředí. Také na žáky nižšího stupně čekají zajímavé aktivity – v únoru
lyžařská školička a v květnu putování po hradech a zámcích v okolí řeky Váhu.

Školst ví
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VODA S VŠB

Dne 4. 11. 2013 jsme se s týmem žáků sexty a oktávy zúčastnili
finále soutěže dlouhodobého projektu Voda a životní prostředí
Moravskoslezského kraje pořádané ve spolupráci s Technickou
univerzitou VŠB. Projekt začal sérií exkurzí v loňském školním
roce: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, vodní nádrže
Kružberk, Slezská Harta, Morávka, Bochemie Bohumín, ČOV
Ostrava a úpravna vody Vítkov - Podhradí. Studenti získali celou
řadu zkušeností, které následně využili pro přípravu seminární
práce. Tým sexty Vít Mužík, Barbora Staňková, Denis Dimitrov,
David Machač a Marta Kučerková pod vedením Mgr. Mileny
Mačákové zvolili mapování vodního toku Čermná. Tým oktávy
Michal Škrobánek, František Satke a Gabriela Švecová pod
vedením Mgr. Petra Ambrože si vybral realizaci kořenové čistírny
v Kamence. Kromě seminární práce musely oba týmy vymyslet
poster, provést laboratorní analýzu vybraných vzorků vody, graficky
zpracovat spotřebu vody ve škole a domácnosti a vše zúročit
v závěrečné prezentaci. V široké konkurenci obstály oba týmy. Tým
sexty zaslouženě vyhrál 1. místo a 10 000 Kč. Zaujal výbornou
a obsáhlou prací, modelem využití dešťové vody ve škole,
originální etiketou vody Vítkovky a nálezem vzácných zkamenělin.
Tým oktávy převzal ocenění za nejlepší prezentaci, která zaujala
především netradičním interaktivním pojetím s audio ukázkou.
Výhercům gratulujeme.

Také žáci současné tercie se rozhodli, že se vypraví k seniorům,
aby jim předvedli pásmo Zlatovláska básníka Josefa Kainara. 12.
listopadu v odpoledních hodinách jste tak mohli potkat skupinu
chlapců a děvčat, jak s halasem a barevnými kulisami nad hlavou
procházejí městem.
Senioři jsou nejvděčnější publikum. Kromě moudrosti a životních
zkušeností mají totiž také dostatek trpělivosti, takže dovedou tiše
a se zájmem poslouchat a ocenit recitační snažení omladiny. Při
představení jsme si připadali jako na jazzovém koncertě, kde je
každý hudební nápad odměňován již během skladby potleskem.
Stejně tak senioři odměnili potleskem vystoupení mravenců,
krkavců, rybářů a zlého i hodného krále. Reagovali s uznáním
nejen na skvělé výstupy kuchaře Jiříka, kterého ztvárňovala
žákyně Adélka Kalužová, ale i na ty, kde otazníky v očích herců
signalizovaly, že jim „vypadl text“.
Je to tak, že pohádky platí na všechny generace. Kdo z nás by
si totiž stále znovu nepřál „aby zlé dobrému podlehlo, aby ryba
promluvila, aby z vody vyšla síla, aby moucha rádcem byla“, tak jak
to krásně zveršoval J. Kainar v pohádce Zlatovláska.
Helena Kozlová, Marie Mikulíková

Milena Mačáková

MEMORIÁL MIRKO FIŠERA

Háj ve Slezsku, 9. 10. 2013 - Pro žáky 6. a 7. tříd pořádají v Háji
ve Slezsku atletický pětiboj pod názvem „Memoriál Mirko Fišera“.
Letošní ročník byl pro nás velmi úspěšný. Závodu se zúčastnilo
10 škol okresu Opava a naše družstvo obsadilo krásné 3. místo.
Nejvíce o sobě dal vědět Jiří Strakoš, který ze 60 jednotlivců
skončil celkově druhý a vytvořil nový rekord memoriálu ve skoku
dalekém výkonem 538 centimetrů. Jirka vyhrál běh na 60 metrů,
byl 2. ve šplhu a 6. místo obsadil v běhu na 1500 metrů a hodu
míčkem. Atletické družstvo tvořili: Jiří Strakoš, Jakub Pokorný, Jan
Kobela, Ivan Novák, Patrik Lamatschek, Dominik Kuča, Martina
Tomášková, Valerie Ondrejášová, Natálie Snášelová, Markéta
Válková, Kateřina Jurkovičová a Kristýna Briová. Děkujeme žákům
za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru do dalších
závodů.
Petr Molek

POHÁDKY JSOU PRO VŠECHNY

Jelikož setkávání různých generací obohacuje všechny, naši
studenti rádi navštěvují Domov ve Vítkově. Někteří žáci pravidelně
ve svém volném čase přicházejí mezi babičky a dědečky, aby
jim přinesli radost mládí a naopak si od nich odnesli jejich životní
moudrost a zkušenosti.

TÝDEN PRO INKLUZI ANEB RALLYE
VE FOTOGRAFII

„Týden pro inkluzi“ je projekt pořádaný občanským sdružením
„Rytmus“ a „Člověk v tísni“, který se pokusil ve dnech 4. - 10.
listopadu 2013 zapojit žáky se znevýhodněním do škol hlavního
vzdělávacího proudu a běžných volnočasových aktivit. V jeho rámci
6. listopadu proběhla na naší škole beseda s p. Janem Duškem
„Rallye ve fotografii“.
„Co znamená rallye pro fotografa? - Adrenalin, zábavu i koníčka.
Fotograf totiž bere rallye stejně vážně jako závodník. Ano, na rozdíl
od jezdce nic „nevyhraje“, pouze ukořistí perfektní snímek, ale
rozhodně můžeme říci, že pro něj platí stejná rizika, stačí se jen
postavit na špatné místo na trati.
Jak jsme se dozvěděli, fotografování rallye není o tom, že si
vezmeme fotoaparát a jdeme na rychlostní zkoušku. Nejdříve
je třeba dopodrobna zjistit informace o závodu, naplánovat čas
příjezdu, stanoviště pro focení, ale také vybrat vhodnou techniku,
kterou budeme mít u sebe po celou dobu, a ta může vážit třeba i
9 kg. Zjistili jsme, že tento koníček je náročný jak finančně, neboť
cena kvalitního přístroje se může vyšplhat až na desítky tisíc, tak
časově - fotograf během jednoho závodu ukořistí i 5.000 fotek,
a z nich následně vybírá ty nejlepší a vše v počítači dále upravuje.
Celá beseda se určitě vydařila. Získali jsme řadu cenných
informací týkajících se fotografování, ale zároveň jsme se i pobavili
u historek, které nám p. Jan Dušek vyprávěl. Myslím si, že „Rallye
ve fotografii“ změnila náš celkový pohled na přehlížené závody
rallye.“
Miroslav Bučánek (vyučující) a Dan Popek (kvinta)

Zajímavost i
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DOUBRAVKA, MĚŠEK A POLSKÉ
GLUBCZYCE

Byl krásný, jasný podzimní den, na obloze ani mráček, a kousek za našimi
hranicemi - v Polsku - se odehrávaly historické slavnosti. Taková pro řadu
z nás byla neděle 6. října 2013.
Opět se konala rekonstrukce svatby české kněžny Doubravy a polského
panovníka Měška I. z rodu Piastovců. Tentokrát však ne na Hradci nad
Moravicí, ale v polském městě Glubczyce, kde se shromáždily skupinky
účinkujících z několika polských i českých škol. Mezi nimi pak také žáci
Základní školy a gymnázia Vítkov.
Každá škola měla svůj prapor i své středověké oděvy, v nichž pak žáci
odehráli své představení a předávali dary novomanželům. Naše škola zde
vystupovala v nové roli, a proto naše skupina nesla hrdě své dva prapory
- bývalé ZŠ Komenského a vítkovského gymnázia - , s nimiž jsme se
(ještě jako samostatné školy) účastnili představení v květnu tohoto roku na
zmiňovaném Hradci.
Každá škola měla svůj nástup různě provedený, originální a krásný. Chtěl
bych pochválit všechny, kteří si udělali čas na tuto akci i přesto, že byla
v neděli. Jsem si naprosto jistý, že nikdo nakonec nelitoval. Taktéž bych
chtěl poděkovat p. Karin Kopecké a p. uč. Petře Bartošové, které nám
dělaly doprovod a notně nás podpořily v našem úsilí.
Roman Nguyen, sexta

PROSINEC 2013
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace
vás zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
dne 19. prosince 2013 od 9:00 do 17:00
Ve školním roce 2014/2015 otevíráme osmileté
a čtyřleté studium se všeobecným zaměřením.
ředitelka školy: 556 300 779, zsgvitkov@zsgvitkov.cz
zástupkyně pro gymnázium: 556 303 375, lenka.
zychova@zsgvitkov.cz
web školy:
www.zsgvitkov.cz

O POHÁR STAROSTY MĚSTA VÍTKOVA
26. 10. 2013 byl uspořádán již druhý ročník turnaje tříčlenných
družstev stolních tenistů za účasti družstev z družebních měst
Vrbové a Kalety. Souběžně s tímto turnajem proběhlo zahajovací
utkání 41. ročníku Vítkovské ligy stolního tenisu mezi mužstvy
WRDAPO a Sdružení stol. tenisu-muži.

Turnaj družebních měst:
1.
Vrbové - loňský vítěz
2.
Vítkov (J. Válek , V. Lebeda, P. Bohumský)
3.
Kalety
Družstvo Vítkova si proti prvnímu ročníku polepšilo o jednu příčku.

Dopoledne byl pod vedením SVČ Vítkov z dotace města pro
Sdružení stolního tenisu uskutečněn turnaj mládeže. Ve 14.00
zahájil starosta města Vítkova Ing. Pavel Smolka soutěž dospělých,
která skončila těmito výsledky.

Taxislužba Vítkov a okolí
• Jsme jedinná taxislužba na Vítkovsku!

Karel Hoza

Petr Rolinc

• Spolehlivost, profesionalita, diskrétnost a příjemné ceny
• Za více jak rok provozu mnoho spokojených zákazníků
• Přeprava osob i z firemních akcí, rodinných oslav, svateb ...
• Provozní doba: 18:00 - 06:00 pátek - sobota nebo dle předchozí domluvy
• Facebook: Taxi Vítkov a okolí, pro členy slevové akce a aktuality
Slevový kupón

-20%

Petr Rolinc



TAXISLUŽBA VÍTKOV A OKOLÍ

728 90 80 70

Pátek a sobota 18:00 - 06:00
Odstřihněte a předložte při jízdě!

PROSINEC 2013
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Fotbalový podzim v TJ Vítkov
Všechny fotbalové týmy TJ Vítkov se v podzimní části sezony
nacházejí na čelních místech ve svých soutěžích.
Začněme u týmu mužů, kde jak A-tým tak B-tým drží bronzové
pozice. Nejsledovanější tým mužů A, hrající jako nováček 1.A třídu
Moravskoslezského kraje, který přes léto posílil o další vítkovské
odchovance a rodáky (M. Mikulenka, J. Dohnálek, R. Modelský)
a s novým trenérem J. Stibůrkem, je s pěknou bilanci 8 výher,
2 remíz a 3 porážek pouhé dva body za prvními Kobeřicemi
a Mokrými Lazci. Nutno podotknout, že za vítkovským týmem je
hned trojice bodových pronásledovatelů, a tak lze očekávat tuhé
jarní boje na čele tabulky.
Také u vítkovské rezervy pod vedením Luďka Metelky, která
sloužila i pro nevytížené hráče A mužstva, může se třetím místem
panovat spokojenost.
Tým dorostu hrající v této sezoně krajskou soutěž pod trenérským
vedením J. Orlíka dlouho okupoval čelní pozici v tabulce, avšak
mírně nepovedený závěr sezony ho odsunul na solidní pátou
pozici ve vyrovnané soutěži.
U nejmladších kategorií okupují naše družstva mladších žáků
a starší přípravky v okresních soutěžích rovněž přední místa
tabulky – v obou kategoriích jsou na třetím místě.
Nejmladší kategorie mladší přípravky se pod vedením Davida
Křenka teprve učí prvním fotbalovým dovednostem.
Nyní nás čeká poměrně dlouhá pauza, která bude vyplněna
Vítkovskou ligou v malé kopané. Hrát se bude v tělocvičně ZŠ
a gymnázia Vítkov. Příprava na novou sezonu začne koncem ledna
nebo počátkem února a mistrovská utkání vypuknou poslední
březnový víkend. Tak doufejme, že zima nebude tak dlouhá jako ta
loňská, kdy ještě v dubnu byl stadion zavalen sněhem.
Závěrem je třeba poděkovat partnerům, sponzorům fotbalového
oddílu, městu Vítkov a Středisku volného času Vítkov jako správci
sportovního areálu. Velké díky samozřejmě patří také vítkovským
divákům a fans za přízeň, a to nejen v domácích zápasech, ale
hlavně na hřištích soupeřů. Přijížděli ve velkém a vytvářeli krásnou
fotbalovou atmosféru.

Upozornění pro nové zájemce o kopanou
Mladí zájemci o kopanou se mohou účasnit pravidelných tréninků
v místní sokolovně, kde se přihlásí u jednotlivých trenérů (týká se
i mimovítkovských děti):
Žáci do 13 roků – každé pondělí od 15:30, trenér Alan
Lamatschek
Žáci do 11 roků – každé pondělí od 16:15, trenér Karel Špok st.
Žáci do 8 roků - každý čtvrtek od 16:30, trenér David Křenek
Vítkovská liga v malé kopané
V sobotu 23. 11. 2013 začal již 18. ročník Vítkovské ligy v malé
kopané o pohár starosty města. Místem konání turnaje bude
každou sobotu tělocvična ZŠaG Vítkov. Turnaje se v jednotlivých
12 družstvech účastní kromě všech nejlepších hráčů TJ Vítkov
i mnoho špičkových hráčů z Opavy, Jakubčovic, Hranic a mnoha
dalších týmů ze severní Moravy a okolí. Dopolední turnaje od 9:00
do 12:00 hod., odpolední turnaje od 12:00 do 15:00 hod. Vyvrcholení
tohoto dlouhodobého turnaje ve formě play-off proběhne v sobotu
11. 1. 2013 za účasti nejlepších 8 družstev. Loňským obhájcem
vítězství je Baracuda Jakubčovice.
Další info: www.tjvitkov.cz
Karel Špok
6. 11. 2013 proběhl v Praze v prostorách stadionu SK Slavia Praha
aktiv předsedů okresní revizní komise krajského fotbalového svazu
a revizní komise okresního fotbalového svazu. Za Revizní komisi
Okresního fotbalového svazu jsem se tohoto aktivu zúčastnil. Aktiv
byl zaměřen na dotační programy MŠMT a kontrolu jejich čerpání.
Pro tuto chvíli je podstatné, že dotační tituly jsou zachovány i pro
následující rok 2014 a TJ Vítkov by ráda na některé dosáhla.
Josef Jakubec
RK OFS Opava

TJ Vítkov pro vás připravuje ...
Ve spolupráci se Střediskem volného času Vítkov připravujeme na
rok 2014 několik společných akcí, proto je již avizujeme nyní.
Dětský den – V prostorách celého sportovního areálu. Kromě
tradičních dětských atrakcí se budeme více snažit do soutěžení
s dětmi zapojit i rodiče.
Míčový víceboj dvojic – Místem konání celé akce bude Sportovní
areál. Disciplíny jsme zvolili tak, aby se mohl zúčastnit v podstatě
každý. Rádi bychom přivítali i ženy, jakožto nekonečný zdroj
inspirace, takže chceme mít dvojice nejen v kategorii muži, ale
i smíšené dvojice a ženské dvojice.
Disciplíny jsou prozatím navrženy takto: Fotbal – kop na branku
(v příp. smíšené dvojice žena na ženu), Volejbal – tělocvična nebo
beach, Tenis – čtyřhra, St. tenis – čtyřhra, Basketbal – hody na
koš, popř. hra 2 na 2, Házená – hody na branku a Petanque –
nenáročná disciplína pro ty, kterým se nepovede jiná
Já, Josef Jakubec, jsem první přihlášený. Pravda, svou dřevěnou
tenisovou raketu po dědečkovi musím napřed u zdi trochu provětrat.
Vítkovská lávka

OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) - Byl jsem
na strahovském finále, kde ZŠ v Komenského ulici měla svého
úspěšného reprezentanta (S. Brožek) a celá akce mě skutečně
nadchla. Zvláště, když stejné disciplíny absolvovaly v rámci
akce i známé osobnosti. Myšlenka, která z toho vzešla – proč to
nevyzkoušet ve Vítkově pro všechny, kteří se nebojí otestovat sebe
sama.
První přihlášený je Josef Jakubec, je to tedy samozřejmě výzva,
takže to můžeme pojmout a nazvat jako Vyzývací pohár České
asociace sportu pro všechny.
Sportu zdar a na hřišti čus, přeje ČUS (Česká unie sportu)
PF 2014
TJ Vítkov přeje všem lidem dobré vůle, aby nadcházející rok 2014
byl rokem splněných přání.
Josef Jakubec
RK OFS Opava
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Ze základní školy na náměstí Jana Zajíce
Naše tanečnice ve Vrbovém
Ve dnech 9. - 10. října 2013 jsme uskutečnili plánovaný výlet do
družební školy ve Vrbovém. Výletu se zúčastnila děvčata tanečního
kroužku, která naši školu úspěšně reprezentují na nejrůznějších
veřejných akcích. Těšili jsme se všichni už od června, a tak jsme
se mimořádně sešli ráno u autobusu opravdu včas. Ti menší cestu
směrem tam prospali.
Když jsme přijížděli do cíle, ozývaly se hlasy zklamání z toho,
že to na Slovensku vypadá skoro jako u nás. Vystupujeme. Po
pravé straně Špeciálna základna škola Mórica Beňovského,
vlevo šikmá věž. Vstupujeme do školy, kde na nás již netrpělivě
čekají. Kromě paní ředitelky nás přivítají dvě drobné dívenky
v modrobílém myjavském kroji. Podle starého slovanského zvyku
nás, jako vzácné hosty, vítají chlebem a solí. Vstupní chodbou
se rozeznívá chytlavá temperamentní melodie romské písničky
linoucí se z úst chlapeckého dua. Následuje prohlídka školy
a návštěva jednotlivých tříd. Po chvíli odpočinku v tělocvičně školy,
kde jsme se ubytovali, hurá na výlet do Piešťan. Průvodcem je
nám jeden z pedagogů, piešťanský rodák. Jeho fundovaný výklad
a krása lázeňského parku nadchla nejen nás dospělé, ale i děti.
Děti se navíc zajímají o to, jak to asi vypadá v nejdražším hotelu
na Slovensku. A toto vyřčené přání se stalo, díky milému průvodci,
skutkem. Zařídil, abychom mohli nahlédnout do recepce i do jídelny
– inu, pohádkový zážitek. Před hotelem se také nachází první
ze tří pramenů, o kterých se praví, že kdo se z nich vody napije,
bude celý rok zdravý. No… voda to sice chutná není. Zapáchá
po zkažených vajíčkách, ale co bychom pro své zdraví neudělali.
Někteří z nás se opravdu hrdinsky napili ze všech tří. Pak ještě
prohlídka kolonády a vydáme se zpět do Vrbového.
Nestíháme vydechnout a už je tu další program s děvčaty z vyšších
tříd, která přišla podpořit společné aktivity. Navlékání korálků –
výroba šperků a ozdob do vlasů, hry, tanec… Takhle večer je to
ve škole tuze fajn. Na závěr sedíme chvíli s kytarou. Zpívají se
české i slovenské písničky. Je zvláštní, že při zpěvu našim dětem
ta slovenština tak nějak nepřijde. Před spaním absolvujeme ještě
procházku a společné vypuštění lampionu přání, a pak už opravdu
do hajan. Ale kdepak, holky večer ne a ne spát, i když už je po
půlnoci. Nakonec všechny přece jenom přemůže únava a posune
nás do nového dne. Ráno jsou všichni rychle na nohou. Ve škole
totiž probíhá normální výuka a kdo z našich chce, může na první
vyučovací hodinu do „své“ třídy. Chtěli všichni. Pak už se ale
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musíme nachystat na vystoupení a následující téměř tři hodiny
písniček a tancování nenechávají nikoho na pochybách, že tohle
je opravdu báječný den! Naše děvčata mají připraveny tanečky
z evropských zemí, například mazurku, menuet, nebo flamengo.
V dalším vystoupení tančí zumbu, pak břišní tance a tečkou za
jejich vystoupením jsou - jak jinak - romské tance. Úspěch je veliký,
všichni jsou náramně spokojení a najednou si všichni rozumí,
děvčata sedí v hloučku se svými známými ze včerejšího večera
a povídají, div si pusy nezavaří.
Po společném obědě padne najednou otázka: „ …a kdo se těší
domů?“… je ticho, neozývá se ani hlásek. Nejraději by zůstali,
ale nejde to. A tak ještě rozloučení a výměna kontaktů na nově
nabyté kamarády a balíme. Z naší strany nezbývá, než poděkovat
hostitelům a pozvat je k nám, abychom mohli příslovečnou
slovenskou pohostinnost nějak oplatit. Poslední zamávání
a jedeme domů. Teď nikdo nespí. Naopak – kocháme se slovenskou
krajinou, která nám nabízí neskutečné pohledy na nejbližší kopce,
zarostlé smíšenými lesy. Sem tam na nás vykoukne hrad, zámek
nebo kostelík. Pohádková podzimní romance.
Děkujeme MěÚ Vítkov za přidělenou dotaci, díky které jsme mohli
pro děti uspořádat tenhle výlet a zahájit tak vzájemnou spolupráci
obou škol. Děkujeme pracovníkům školy za doprovod dětí i zajištění
jejich pohodlí, zvláště paní Gábině Deskászové za choreografii
a přípravu tanečních vystoupení.

Vánoce
Vá

Chápání adventního času v jeho prvotním významu v několika posledních desetiletích z našich myslí téměř vymizelo. Adventní rozjímání bylo nahrazeno honbou za co nejdražším dárkem, největším
vánočním kaprem a nejkošatějším stromečkem. Ale i když se mnozí z nás na původní náplň adventního času nerozpomenou, přetrvává v naší mysli řada adventních zvyků, symbolů a svátků, které
s sebou přinášejí mnoho radosti. Mnohé z nich se staly přípravou
na vánoční svátky, aniž bychom pátrali po jejich vzniku a původním významu. Ať už jde o křehkou krásu barborek, mikulášskou
nadílku, pečení vánočního cukroví či adventní věnce, všechny tyto
svátky a zvyky dodržuje většina z nás.
Advent byl a je dobou očekávání - původně očekávání příchodu Spasitele na svět (z latinského advent = příchod). Šlo vlastně
o přípravnou dobu na vánoční svátky, jež se od 11. století ustálila
na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla to doba
postní, v níž se lidé měli zdržet nadměrného jídla a pití a místo
nich se měli věnovat intenzivnímu zbožnému rozjímání, zakázány
byly zábavy, tanec a zpěv. Přesto se o adventu konaly četné lidové

obřady, které postní zásady porušovaly. Do adventu patří také čtyři
adventní neděle, které dnes známe pod názvy železná, bronzová,
stříbrná a zlatá.

Adventní svátky

Do adventní doby spadalo několik památek světců, ke kterým se
pojilo velké množství lidových zvyků a pověr. Tyto obyčeje vycházely z křesťanské víry, z některých však na nás dýchne ještě doba
předkřesťanské mytologie. Ne všechny zvyky se udržovaly všude
a každý z nich měl množství krajových variant.

4. prosinec - svatá Barbora

Narodila se na počátku 3. století v maloasijské Nikomedii v rodině
bohatého kupce a zavilého nepřítele křesťanů. Protože se oddala křesťanství, sám otec ji nakonec setnul mečem. Svatá Barbora
patří mezi čtrnáct svatých pomocníků, jejichž společná památka
se slaví 4. prosince. V předvečer svátku svaté Barbory chodívaly
ženy a dívky v bílém, zahalené závojem nebo rouškou přes obličej.
Výjimečně byly převlečeny za jeptišky nebo měly vlasy rozpuštěné,

PROSINEC 2013

Vánoce

případně s věnečkem na hlavě. Převládala bílá barva symbolizující
panenskou čistotu. Nadělovaly hodným dětem sladkosti z košíku
v jedné ruce, zatímco pro zlobivce byla metlička v ruce druhé. „Barborky“ se pak nazývají třešňové větvičky řezané 4. prosince, které
se nechají v teple do Vánoc vykvést. S těmito rozkvetlými větvičkami byl spojen další zvyk. Dívky je nosívaly na půlnoční mši za
pasem. Když mládenec před kostelem větvičku uzmul, učinil tím
její majitelce milostné vyznání.

6. prosince - svatý Mikuláš

Svátkem svatého Mikuláše začíná pro většinu Evropanů vánoční
období, na něž se celý rok těší nejen děti, ale i dospělí. Postavičky Mikuláše, čerta a anděla jsou zřetelným vánočním pozdravem.
Málokdo ale dnes ví, kdo byl muž v červeném plášti a biskupské
čepici, rozdělující za asistence čerta a anděla sladkosti a ovoce
hodným dětem a uhlí uličníkům. Mikuláš (Nicolaos) bylo kdysi
oblíbené jméno a v historii se dochovaly zprávy hned o několika
slavných mužích pyšnících se jménem, které v překladu znamená „vítěz lidu“. Jednoznačné prvenství mezi Mikuláši však zaujímá
Mikuláš z Myry (někdy se udává z Bari - přístavní město na jihu
Itálie), který podle lidové víry sestupuje 5. prosince z nebe na zem,
obchází lidská stavení a rozděluje dárky. Jako biskup byl Mikuláš
za svého života milován pro svou dobrosrdečnost a moudrost. Horlivě a spravedlivě vykonával svůj úřad až do vysokého věku, jehož
se dožil. Je považován za patrona námořníků a rybářů, ochránce převozníků, ale hlavně ochránce dětí. Jeho svátek byl spojen
s vírou v bohatství - uzavíraly se obchody. A také svatby, neboť
pod jeho patronací bývá manželství šťastné. V naší tradici zůstává
mikulášská nadílka v předvečer jeho svátku, tedy 5. prosince. Dříve se konaly mikulášské průvody s maskami, dodnes se pořádají
mikulášské trhy.

Adventní věnec

Strojení adventního věnce patří k relativně mladým, zato však velmi oblíbeným zvykům předvánočního času. Kořeny tradice sahají
do první poloviny 19. století. Nejstarší písemně doložená zpráva
o adventním věnci pochází z roku 1838 z bohatého přístavního
města Hamburky. Teolog Johann Heinrich Wichern tehdy nade
dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počátku adventu velký
věnec vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj umístil jednu zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička, do které mohli lidé
házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze severního Německa se zvyk rozšířil do dalších krajů především zásluhou
evangelického hnutí mládeže. Mezi dvěma světovými válkami pronikl za hranice německy mluvících zemí. To už se adventní věnce
zhotovovaly také ze zelených větviček jehličnanů. Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš
Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí
a Boha, plamen svíček připomínal Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná
čtvrtou neděli před Vánocemi, ustálil se počet svící na adventním
věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí.

Vánoce

První křesťané neslavili žádný den jako památku Ježíšova zrození.
Slovo Vánoce má původ v pohanské době, kdy se velmi dlouhé
noci slavily k poctě boha Slunce - tzv. veliké posvěcené svaté noci.
Pohané věřili, že se jejich bůh Slunce každým rokem opětovně
rodí. Noc z 24. na 25. prosince pokládali za dobu zrození boha
Slunce. Vypozorovali totiž, že Slunce po této noci stoupá na obzoru denně výš a výš. Tajemný jev si vysvětlovali jako nový zrod
slunečního dítěte. Církev pak dala pohanským posvátným nocem
křesťanský význam, když na dobu posvátných nocí 25. prosince
ustanovila slavnost narození Krista. Dějiny ovšem o této skutečnosti nepodávají žádnou zprávu a ani pisatelé Bible nezaznamenali datum Kristova zrození. Pouze evangelista Lukáš uvádí jisté
historické pozadí, neuvádí však, v který den kterého měsíce se
tak stalo. Poprvé slavili křesťané Adventus Domini neboli Příchod
Páně v roce 354. Vánoce nemají jen tradici evropskou.Slavily se
v Asii, u amerických Indiánů i jinde.
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Vánoční stromeček

Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce bez ozdobeného stromečku. Nechybí snad v žádné domácnosti a v předvánočním čase
se bez něho neobejdou ani slavnostně vyzdobené výlohy obchodů.
Zelený stromek, ověšený ozdobami a čokoládovými figurkami, je
samozřejmou součástí Vánoc. Kdo ale ještě dnes pamatuje, odkud
se vánoční stromeček vzal? Jak splynul s poměrně mladou křesťanskou kulturou a proč ho každý rok s takovou láskou a pečlivostí zdobíme pro několik málo dní? Stejně jako Vánoce mají původ
v pohanství, má v němsvé kořeny i tento strom. Všichni pohané
starověku spojovali kult Slunce s kultem matky, tj. Astarty nebo
Ašery, a s rituálním kultem zelených stromů. V době oslav „svatých nocí“ pořádali pohané veselice u stále zelených stromů. Na ně
věšeli ozdoby, ovoce, pamlsky a světla. Nejprve ve volné přírodě,
později doma, protože to bylo pohodlnější. Dnes je pro mnohé nejvýmluvnějším symbolem Štědrého dne a celých vánočních svátků
právě ozdobený vánoční stromeček.
Tento zvyk se u nás „zabydlil“ před dvěma sty lety – není to tedy až
tak dlouhá doba pro zaběhlou tradici, jak by se mohlo zdát. První
vánoční stromek se rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského
divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po třiceti letech se v Praze
stromky začaly prodávat zcela běžně. Stromeček si mohly ze začátku dovolit jen zámožnější rodiny, teprve později se začal objevovat ve většině příbytků. Stromeček k nám pronikl z německého
území. Až do poloviny dvacátého století byla vánočním stromkem
hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena smrkem a borovicí. Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v Evropě ujal po první světové válce.
Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil
veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech
a vesnicích.

Vánoční betlémy

Tradici vánočních betlémů založil v roce 1223 Svatý František
z Assisi v italské Umbrii. Se svými přáteli přivedli do jeskyně, kterou proměnili na kapli, živého osla i volka a zinscenovali betlém,
v němž pak kněz sloužil první vánoční půlnoční mši. V Praze byl
první betlém postaven pravděpodobně v roce 1560 v dominikánském klášteře sv. Klimenta. Jak vypadal, nikdo přesně neví. Předpokládá se, že byl napodobeninou betlémské jeskyně s jesličkami,
kde se Ježíšek narodil. Podle tohoto vzoru se jesličky začaly šířit
do dalších kostelů a klášterů. Ke konci 18. století, v době osvícenství, jesličky opustily kostely a ujaly se na vesnicích i ve městech
mezi prostým lidem. K základním figurkám - Ježíškovi v jeslích,
Marii, Josefovi, pastýřům se stády a třem mudrcům - si lidé přidávali i další postavy ze svého nejbližšího okolí. Postavy byly zasazeny mnohdy do fantastické krajiny. Na stavbu betlémů se používaly
rozmanité materiály. Byly papírové, ručně malované, vyřezávané
ze dřeva nebo modelované z různých tvárných hmot. V průběhu
staletí se i v betlémářství vytvořily četné krajové rozdíly jak v pojetí,
tak i v materiálu. Dodnes betlémy vábí mnoho návštěvníků do různých regionálních muzeí. Nejvíce je stavěli v okolí Králíků, na Královéhradecku, v Orlických horách, Jeseníkách a Krkonoších. Stavění betlémů patřilo tehdy k nejrozšířenějším vánočním zvykům.
Betlém jako symbol Vánoc byl pak postupně vytlačován vánočním
stromkem. Současné vánoční výstavy betlémů však ukazují, že
betlémářská tradice je u nás dosud živá. Celé dění sleduje České
sdružení přátel betlémů se sídlem v Hradci Králové a jeho sedmnáct místních poboček.

Vánoční koledy

Naše historicky doložené koledy sahají až do doby předhusitské
(např. Narodil se Kristus pán). Počátky této písně bychom našli ve
13. století a píseň sama se stala symbolem vánoční melodiky. Ironií osudu je, že naše nejkrásnější koledy vznikly v době pobělohorské, tedy v době temna. Tehdy vznikly koledy Nesem vám noviny
nebo Půjdem spolu do Betléma. Ze zahraničních koled, které jsme
převzali, je asi nejslavnější Tichá noc. Historie dokládá, že krátce
před vánočními svátky roku 1818 se v kostele svatého Mikuláše
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v hornorakouském městečku Obersdorf porouchaly varhany a bylo zřejmé, že se je do Štědrého dne nepodaří opravit. Pomocník tamního
faráře Joseph Franz Mohr dostal za úkol vymyslet náhradní hudební program, který by zaujal místní farníky. Text dodaný J.F.Mohrem
zhudebnil 24. prosince varhaník kostela Franz Xaver Gruber a večer tehdy poprvé zazněla Tichá noc - to ještě pod názvem Píseň z nebes. Vesničané ji zprvu nepřijali vlídně. Hudební doprovod zajišťovala kytara a farníky zvyklé na známé koledy a varhany neuspokojila.
Na Tichou noc se začalo zapomínat. Po nějakém čase se však dostala do Ameriky, kde se stala nedílnou součástí tamních Vánoc. Byla
prý přeložena do 45 jazyků, včetně arabštiny, hindštiny a mnoha středoarabských jazyků. Jejímu mohutnému rozšíření pomohl rozmach
gramofonového průmyslu, především však zpěvák Bing Crosby ( 1904 - 1977 ), kterého lze dnes bez nadsázky nazvat prvním zpěvákem
Vánoc.

Vánoční jmelí

Jmelí patří vedle stromečku také k Vánocům. Této věčně zelené rostliny si povšimli již naši předkové. Připadala jim tajemná, protože
roste vysoko v korunách stromů a její
plody, bílé bobule podobající se perlám, dozrávají právě v prosinci. A protože bylo tajemné, mělo mít i kouzelné
účinky. Věřilo se tedy, že chrání před
ohněm, a zavěšovalo se do domů, aby
bránilo v přístupu čarodějnicím a zlým
duchům. Věřilo se, že přináší štěstí
stejně jako podkova nebo čtyřlístek.
Podle Keltů zajišťuje plodnost, proto se
pod ním dodnes líbáme. Navíc přináší
do domu štěstí, odvahu a lásku.
Ve středověku se používalo jako významná léčivá rostlina a moderní věda
léčivé účinky jmelí potvrdila. Obsahuje
totiž látky snižující krevní tlak a podporující rozšiřování cév, a proto se z něj
získávají látky k výrobě léčiv proti arterioskleróze. O jmelí také existuje mnoho legend. Podle jedné prý bylo kdysi
stromem, z jehož dřeva byl zhotoven
kříž, na kterém zemřel Kristus. Strom
prý hanbou seschl, aby se přeměnil
v rostlinu, která zahrnuje dobrem
všechny, kdo pod ní projdou. Jmelí prý
nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován,
nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.

Vánočka

Vánočka má dlouhou historii a udržela
se v oblibě do dnešní doby. První zmínka o vánočce pochází z 16. století.
V minulosti byla pojmenována jako
húska nebo calta, někde se v Čechách
dodnes setkáváme s pojmenováními
pletenice, pletanka, štědrovnice, štědrovečernice, štricka, štucla, žemle, cepík.
Dříve vánočku mohli péci pouze cechovní řemeslníci - pekaři. Od 18.
století si ji začali lidé péci doma sami.
První z doma upečených vánoček měl
dostat hospodář, aby se mu urodilo
obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela. Někde
z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý a neškodily
mu zlé síly.
Zhotovit vánočku nebylo a není jednoduché, a proto se při přípravě těsta,
pletení a pečení vánočky udržovaly
různé zvyky, které měly vánočce zajistit
zdar. Hospodyně měla zadělávat v bílé
zástěře a šátku, nesměla mluvit a při
kynutí těsta měla vyskakovat
do výšky. Dávným zvykem bylo také
zapékání mince.
Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že
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bude zdravý a bohatý po celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar. Vánočka je dodnes nezbytnou a nepostradatelnou součástí Vánoc. Dodnes se najdou zruční jedinci,
kteří dovedou spodní pletenec zhotovit ze sedmi pramenů anebo
upletou celou vánočku najednou ze šesti pramenů.

Štědrý den

Štědrý den (liturgicky vigilie, tedy předvečer slavnosti) byl dříve
dnem postním. Aby přísný půst vydržely i děti, rodiče jim za odměnu slibovali, že večer uvidí zlaté prasátko, nebo je naopak strašili
Perchtou (odvozeno z německého Berchta, Bílá paní), která rozpáře břicha těm, kteří se nepostili. Někde dokonce chodila strašit
a trestat nestřídmost děvčata v bílém převlečená za Perchtu s metlou či velkým dřevěným nožem s červeně natřenou špičkou (krev).
Rodina zasedala ke slavnostní večeři teprve po východu první
hvězdy – a tím končil adventní půst. Posadit se však všichni směli, až hospodyně oznámila, že má vše připraveno. Počet sedících
u štědrovečerního stolu nesměl být lichý, proto lidé raději předem
zvali hosty. Večeře měla obvykle několik chodů: kuba, muzika, pukance s mákem a medem, hrachová nebo čočková polévka, hubník (nákyp s houbami)... Ryba příliš oblíbená nebyla, jelikož v 16.
a 17. století platila za postní jídlo. Kapr se stal tradičním vánočním
jídlem teprve v 19. století. Zárukou hojnosti v příštím roce byl velký dostatek jídla na štědrovečerní tabuli. Přebytek se pak dával
dobytku, kořenům stromů v zahradě a studni – aby dávaly nadále
vodu a obživu.
Na Štědrý den začínalo vánoční koledování, jež různě trvalo až do
Tří králů. Za starých časů se o mnoha lidových svátcích koledovalo. Obcházely se domácnosti, jelikož koledování prý ovlivňovalo
osud. Křesťanství jej však postupně nahrazovalo modlitbou a mší,

a tak tento zvyk zůstal lidem jen pro radost o Vánocích a chudším
obyvatelům pro přilepšení.
Z celého roku byl právě tento den nejvhodnější pro předvídání budoucnosti. Proto lidé praktikovali mnohé zvyky a kouzla.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2014
Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2014 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 dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 12.
15.00 hod.

TURNAJ V ŠIPKÁCH PRO DĚTI
Přijďte si zasoutěžit a porazit třeba kamaráda.
SVČ Vítkov

5. 12.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

5. 12.
16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Nezapomeňte si pro Mikuláše připravit hezký
obrázek, básničku nebo písničku.
Čert se určitě poptá na vaše drobné prohřešky,
anděl zase na vaše dobré skutky.
Všichni se na vás těší na vítkovském náměstí.

6. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
16.30 a 17.30 h. Informace na: sosta@knihovna.eu
Účast nutno potvrdit/přihlásit v knihovně
Knihovna Vítkov - multifunkční sál
7. 12.

ÚČAST AUTOMODELÁŘŮ NA ZÁVODECH
Automodeláři se zúčastní mistrovského
závodu v Plzni, kde se budou vyhlašovat
celkové výsledky za kalendářní rok
Akce SVČ Vítkov

10. - 19. 12.

BERLÍNSKÁ ZEĎ
Putovní výstava v rámci projektu „Moderní
dějiny do škol“, spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky
Výstavu je možno navštívit v prostorách
základní školy a gymnázia v době od 8 do 17
hodin.

10. 12.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov zve všechny kluky, tatínky a
dědečky na autodráhu pro veřejnost. Využijte
příležitost zajezdit si na autodráze, která je
svou velikostí jediná v našem kraji.

10. 12.
16.30 hod.

VÁNOČNÍ ČTENÍ
Čtení pro veřejnost s vánoční tematikou
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

11. 12.
15.30 hod.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍČKEM
JEŽÍŠKOVI
Zveme rodiče a děti na vypouštění balónků s
přáníčkem Ježíškovi v areálu SVČ. Balónky s
přáníčkem od nás obdržíte za 10 Kč těsně před
akcí. Po vypuštění balónků nazdobíme s dětmi
vánoční stromek pro zvířátka.
S sebou si vemte tužku na psaní přáníčka.

12. 12.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ BETLÉM
Soutěž je určena pro děti od 6 let a dospělé.
Betlém může být vyrobený z jakéhokoliv
materiálu – papír, dřevo, hlína, modurit …
Výrobek musí být označený (jméno, příjmení,
třída, škola, telefon – dospělí). Vlastnoručně
vyrobený betlém přineste do Střediska volného
času Vítkov do 12. 12. 2013. Výstava betlémů
bude v SVČ od 13. 12. – 18. 12. 2013. (tel: 553
038 200, 735 607 373)

13. 12.

NOCOVÁNÍ V TUNNELU
Od 18:00 do 10:00 pro děti a mládež od 13 do
18 let. Přijďte si zahrát pinec, stolní fotbálek,
hry na xboxu nebo deskovky a podívat se na
promítané filmy. A bude i kanada!

STRANA 16

N ab íd ka kult urních akcí

PROSINEC 2013

KALENDÁŘ AKCÍ
Platí pravidla NZDM Tunnel!!!
Hlaste se nejpozději do čtvrtku 12. 12. 2013 na
tel. 730 517 216, mail: chudiova@tunnel-nzdm.
eu nebo osobně v NZDM Tunnel v otevírací
době. Cena: 50 Kč (i se snídaní)
14. 12.
20.00 hod.

PLES MATURANTŮ OKTÁVY
Hraje kapela Grifis
Kulturní dům Vítkov

15. 12.
8.00 – 13.00 h.

VÁNOČNÍ JARMARK
Přijďte na vítkovské náměstí vychutnat si předvánoční atmosféru, nakoupit i pobavit se.
Vánoční stromky, med, medovina, výrobky z
včelích produktů, vánoční dekorace,
občerstvení po celé dopoledne
Program pro děti: 9.00 hod. – Kouzelný kufr,
10.30 hod. – Příhody kluka Bombarďáka
Vítkovské náměstí

17. 12.
10.00 hod.

POSVIŤME SI NA MÉDIA ANEB MÉDIA
A SVĚT KOLEM NÁS
Přednáší PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. z
Univerzity Palackého v Olomouci v rámci
projektu „Věda do škol“
Základní škola a gymnázium, Vítkov

17. 12.
15.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST V
TZ KLOKOČOV
Zveme všechny kluky, tatínky a dědečky na
autodráhu s parametry pro pořádání
mistrovských závodu. Využijte jedinečnou
příležitost zajezdit si na této autodráze.

17.12.
14.00 hod.

VÁNOČNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
SVČ Vítkov pořádá pro chlapce i děvčata
vánoční turnaj v malé kopané.
Vytvořte družstva a přijďte si zakopat.
Hrajeme 4 + 1.
Pro vítěze sladké odměny, diplomy a pro
vítězné družstvo pohár.
Sokolovna Vítkov

20. 12.
18.00 hod.
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VÁNOČNÍ KONCERT SVĚTLANY
NÁLEPKOVÉ
Vstupné 130 Kč
Předprodej vstupenek v IC Vítkov
Kulturní dům Vítkov

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
700 ks
12 / 2013
2. prosince 2013
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

27. 12.
16.30 hod.

TIBETSKÉ MÍSY
Informace na: sosta@knihovna.eu
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

31. 12.
14.00 – 17.00 .

KDYŽ ROK KONČÍ
Zábavné silvestrovské odpoledne
14.00 hod. – Hry a soutěže pro děti
15.00 hod. – Dívčí válka – dobová divadelní hra
pro malé i velké
16.00 hod. – Když nás klauni baví
17.00 hod. – Rozloučení se starým rokem
malým ohňostrojem
Vítkovské náměstí

18. 1.
14.00 hod.

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
Kulturní dům

26. 1.
14.00 hod.

SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
K tanci i poslechu hraje skupina TNT.
Kulturní dům

30. 1.
19.00 hod.

JIŘÍ SCHMITZER – KONCERT
Kulturní dům

14. 2.
20.00 hod.

PLES MĚSTA
Kulturní dům

21. 2.

UDÍLENÍ CEN JANA ZAJÍCE
Zahájení výstavy fotografií Dalibora Bednáře
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Udílení Cen Jana Zajíce
Slavnostní koncert (účinkuje známý český
kytarista Štěpán Rak)
Slavnostní sál městského úřadu

24. 3.

DIVADELNÍ KOMEDIE KŠANDA
Kulturní dům

KONCERTY PS KOMENSKÝ V PROSINCI
4. 12.
16.00 hod.

Domov Vítkov
vánoční zpívání

7. 12.
17.00 hod.

Kostel v Čermné
Česká mše vánoční J. J. Ryby

8. 12.
17.00 hod.

Kostel v Suchdolu nad Odrou
Vánoce 2013

18. 12.
18.00 hod.

Starý kostel ve Vítkově
„Vánoční koncert“

29. 12.
09.00 hod.

Kostel ve Větřkovicích
Česká mše vánoční J. J. Ryby

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 13.
1 3 . pr
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