VZ

ítkovský
j
a
d
o
prav

Cena: 6 Kč

1 / 2020

Adventní koncert

Maturitní ples

Několik slov starosty
V závěru loňského roku, konkrétně 23. listopadu, se naše město
dostalo na jednání vlády České republiky. Bylo to v souvislosti
s projednáváním návrhů na zápis nových národních kulturních
památek. Celostátní seznam se rozrostl o sedm nových národních
kulturních památek. Jednou z nich je i hrob Jana Zajíce na našem
místním hřbitově. Stal se tak dvacátou památkou v Moravskoslezském
kraji, která požívá této nejvyšší formy památkové ochrany.

V prosincovém zastupitelstvu byl asi nejdůležitějším bodem
programu rozpočet města na rok 2020. Protože v tomto roce nás
čekají významné investice a nechtěli jsme výrazně ovlivnit běžné
opravy a údržbu městského majetku, schválilo zastupitelstvo úvěr
ve výši 30 mil. Kč. Tento krok umožní zrealizovat nejnákladnější
investice, což v letošním roce bude vybudování inženýrských sítí
včetně komunikace v lokalitě Těchanovická. Předpokládané náklady
se pohybují kolem 15 mil. Kč. Přesnou částku zatím neznáme,
protože ještě nemáme zpracovanou realizační dokumentaci
a konečnou cenu určitě ovlivní výběrové řízení. Další velkou investicí
je již zahájená rekonstrukce hřiště u základní školy a gymnázia.
V tomto případě je již smluvní cena známa a činí 4 983 062 Kč.
Mnohé Vítkováky by jistě zajímala zpráva s názvem „Brownﬁeld
– pivovar“. Je již veřejně známo, že máme zájem odkoupit od
stávajícího vlastníka areál pivovaru. O tom zastupitelé nemají
pochyb. Rozdílné názory však zazněly ohledně budoucího využití.
Doposud jsme se drželi dřívějšího usnesení zastupitelů, které směřuje
k demolici obou hlavních budov (správní se schodištěm i provozní
s komínem). Na jednání byly předloženy varianty následného
využití prostoru po demolici objektů. Předložené návrhy počítají
s vybudováním parkoviště s 29 stáními, prostorem pro setkávání
a atrakce pro rodiče s malými dětmi. Nezapomnělo se ani na mládež,
protože v horní části by se počítalo s možností vybudování parkuru
a cvičících a posilovacích prvků, případně s výstavbou multifunkčního
hřiště.

Část zastupitelů však vidí budoucnost tohoto areálu jinak, a to
v zachování stávajících budov s tím, že by se hledalo vhodné využití.
Tento návrh prošel hlasováním, ale nezískal nadpoloviční podporu
zastupitelů. Proto se dále připravují podklady k vydání demoličního
povolení a budeme se opět zabývat následným využitím areálu.
Ještě jedna důležitá skutečnost může zasáhnout do budoucnosti
objektů bývalého vítkovského pivovaru. Ministerstvo kultury zahájilo
proces možného zápisu na seznam kulturních památek. Pokud by
vyhodnotili, že objekty jsou natolik výjimečné, aby byly památkově
chráněny, musely by být zachovány. Pokud by se tak stalo, tak je
velice pravděpodobné, že zastupitelé přehodnotí svůj záměr a od
plánované koupě odstoupí. Každopádně to nebylo naposledy, kdy
jsme se pivovarem zabývali.

Ještě bych zmínil dva důležité body, které jsme měli na programu
jednání. První se týká budoucí výstavby nové hasičské zbrojnice.
Po několika jednáních se zástupci Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, na kterých jsme společně hledali vhodnou
lokalitu, jsme se nakonec dohodli na pozemcích v průmyslové zóně
v Dělnické ulici. Zastupitelé provedli první kroky k tomu, abychom
pozemky mohli hasičům k výstavbě nabídnout.
Další se týká areálu u kulturního domu, který je v majetku společnosti
TQM a.s. a býval využíván k provozování autobusové dopravy
na Vítkovsku. V současné době je areál prázdný a podle našich
informací společnost uvažuje o jeho prodeji. Zastupitelstvo nás
zmocnilo k tomu, abychom zahájili jednání o možné koupi.

Na závěr svého úvodníku bych chtěl všem popřát šťastné
a úspěšné vykročení do roku 2020.

Město Vítkov

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu
s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
- VEDOUCÍ ODBORU SLUŽEB
- vedoucí úředník Městského úřadu
ve Vítkově, na dobu neurčitou
Druh práce: vedoucí odboru služeb Městského úřadu ve Vítkově
Charakteristika práce:
Vedoucí odboru komplexně zabezpečuje, řídí, kontroluje a zodpovídá
za činnost odboru. Zodpovídá za dodržování zákonných norem
a předpisů v oblasti jeho působnosti.
Odbor zabezpečuje samostatnou působnost v oblasti školství
a výkon státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zabezpečuje správu v oblasti podpory regionálního rozvoje.
Odbor usměrňuje a řídí výstavbu na území města, ﬁnancovanou
z rozpočtu města, z dotací a úvěrů poskytnutých městu. Na těchto
stavbách zajišťovaných městem plní funkci investora.
Zajišťuje technickou správu nemovitého majetku, dodávky energií,
revize vymezených technických zařízení. Technickou správou se
rozumí zejména sledování technického stavu majetku, jeho údržba,
opravy, zajišťování služeb souvisejících s užíváním tohoto majetku.
Řeší bytové problémy občanů v souladu s vnitřní směrnici města,
tykající se bytů.
Je rovněž odborem pro zabezpečení pronájmu a výpůjček
nebytových prostor ve vlastnictví města.
Organizuje a realizuje zadávání veřejných zakázek.
Zabezpečuje úkoly v oblasti nakládání s komunálními odpady
a činnosti na úseku veřejné dopravy.
Zajišťuje dle plánu zimní údržby správu a údržbu místních
komunikací, chodníků, veřejných prostranství, zelených ploch dle
plánu údržby zeleně, veřejného osvětlení ve městě a pohřebišť.
Koordinuje činnosti příspěvkových organizací, vyplývají ze
zřizovacích listin.
V rámci přenesené působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působnosti vykonává funkci silničního správního úřadu, speciálního
stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných
účelových komunikací, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad.
Vykonává činnost v oblasti místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, stanic měření emisí a prevence provozu
na pozemních komunikacích (BESIP).
Odbor je členěn na úsek školství, úsek regionálního rozvoje,
úsek investiční výstavby, technická správa nemovitostí, veřejné
zakázky, úsek hospodaření s byty a nebytovými prostory, úsek
místního hospodářství, úsek nakládání s komunálními odpady,
úsek komunálních služeb a pohřebišť, údržba místních komunikací,
veřejné osvětlení, dopravní obslužnost, úsek silničního hospodářství
a dopravy, úsek válečných hrobů a pietních míst.
Pod odbor je začleněno i oddělení kultury, které zabezpečuje tyto
úseky: úsek knihoven, úsek tvorby a údržby webových stránek,
Vítkovský zpravodaj, úsek správy kulturního domu, kina, úsek
zajišťování kulturních a společenských akcí, úsek propagace
města a rozvoj cestovního ruchu, provoz Informačního centra, úsek
muzea (výstavnictví), úsek mezinárodní spolupráce a spolupráce
partnerských měst.
Zařazení: vedoucí úředník - požadavek na prokázání zvláštní
odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního
poměru.

Místo výkonu práce: Město Vítkov - Městský úřad Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po výběrovém řízení
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané studiem
v bakalářském nebo magisterském studijním programu nejlépe
ekonomického směru.
Platové zařazení: 11. platová třída (22 980 – 33 790 Kč), stupeň
dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, příplatek za vedení a možnost přiznání osobního příplatku
dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Zaměstnanecké beneﬁty:
- pružná pracovní doba,
- v souladu s Fondem zaměstnavatele:
• stravenky,
• příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo životní
pojištění,
• jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a vzdělávání,
• jednorázový příspěvek na vitamíny,
• příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.
Uzávěrka přihlášek: 15. ledna 2020 do 10:00 hodin, přihlášky
doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným
názvem výběrového řízení a 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 – VEDOUCÍ ODBORU
SLUŽEB MĚÚ VÍTKOV – NEOTVÍRAT“, s uvedením adresy
podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Bližší informace:
Ing. Pavel Smolka, starosta města, tel.: 556 312 201
Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, tel: 556 312 203

DAŇ Z NEMOVITOSTI
ZA ROK 2019
Sdělujeme, že ve čtvrtek 16. ledna 2020 v době od 8:00 do
15:00 hodin se v budově Městského úřadu ve Vítkově uskuteční
výjezdní den Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Opava. Účelem bude výběr daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí. Pracovníci ﬁnančního úřadu
poskytnou informace a tiskopisy k dani z nemovitých věcí.
V minulých letech byl zrušen výjezdní den v Budišově nad
Budišovskou. Občané Budišova nad Budišovskou mohou
využít výjezdní den ve Vítkově.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do
31. ledna mají poplatníci, u kterých došlo ke změně okolností
rozhodných pro stanovení daně ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím, například koupě nebo prodej
nemovitosti v roce 2019. Úřední dny na Územním pracovišti
v Opavě jsou vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00
hodin.

Městská policie v listopadu 2019
7. listopadu kolem jedenácté hodiny dopoledne byl na MP Vítkov
podán podnět na možné zanedbání péče o zvířata v domácím chovu
v jednom z domů v Křivé ulici. Strážníci situaci na místě prověřili
společně s pracovnicí krajské veterinární správy, která byla právě
ve Vítkově na jiné kontrolní činnosti. Při samotném šetření na místě
bylo zjištěno, že u chovaných psů nejsou řádně zajištěny vhodné
podmínky pro jejich chov, nebylo možné ověřit, zda-li jsou psi
očkováni a bylo zjištěno, že chovaní psi nejsou přihlášení u správce
poplatku na MěÚ Vítkov. První dvě zjištění bude řešit krajská
veterinární správa ve své kompetenci. Za porušení povinnosti
stanovené v obecně závazné vyhlášce města Vítkova, uložili
strážníci 36leté majitelce zvířat pokutu příkazem na místě ve výši
300 Kč.
Podezřením ze spáchání přestupku neoprávněného nakládání
s povrchovými nebo podzemními vodami bez příslušného povolení
se bude zabývat správní orgán, ke kterému byla postoupena událost
z 11. listopadu, kdy byli strážníci v půl třetí odpoledne přivoláni do

Zahradní ulice, kde mělo docházet k vyčerpávání odpadní jímky na
zahradu u domu. Strážníci na místě zjistili skutečnosti odůvodňující
porušení zákona o vodách ze strany 61letého muže z Vítkova, které
byly na místě zaevidovány. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta
až do výše 100.000 Kč.
15. listopadu kolem půl jedné odpoledne přijala MP Vítkov oznámení,
jehož předmětem byl muž, který se pokoušel neúspěšně vstát ze
země poblíž autobusové zastávky v Budišovské ulici. Strážníci po
příchodu na místo zjistili muže odpovídajícího popisu sedět v sídlišti
na lavičce. V dotyčném byl zjištěn 64letý občan Vítkova, zjevně
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Muž, který se mimo
skutečnost, že se nedokázal samostatně dopravit domů, nedopouštěl
žádného protiprávního jednání, byl za pomoci MP Vítkov dopraven
do místa bydliště, kde byl předán manželce.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 2 PRACOVNÍCH MÍST
„STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE VÍTKOV“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: březen 2020
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději ke dni
31. 5. 2020,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č. 553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech a o dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po
zapracování a 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. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním
poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční
příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.

Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
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 20. února 2020 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, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

PLATBA ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2020
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí pro
občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních
částech 588 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační
chaty, chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, je také 588 Kč.
Poplatek je splatný k 31. 8. 2020. Poplatky, které nebudou
uhrazeny včas a ve správné výši, budou předány k exekučnímu
řízení.

Sociální služby ve Vítkově v roce 2019
Město Vítkov podporuje sociální služby, které zajišťují potřeby
občanů města. Od roku 2018 platí jednotná pravidla pro
poskytování individuálních dotací na sociální služby z rozpočtu
města.
Občané města využívají pečovatelskou službu poskytovanou
Charitou Odry, jejímž cílem je podpora uživatelů v jejich domácím
prostředí. Služba byla městem podpořena částkou ve výši 600
000 Kč. Prostřednictvím pečovatelské služby Charity Odry je od
roku 2016 provozována služba „Senior Taxi“. Občané Vítkova
mohou tuto službu využívat jako způsob přepravy. Dotace města
je poskytována v rámci příspěvku na provoz pečovatelské služby.
V roce 2019 byla cena za jednu jízdu po městě stanovena na 25
Kč, mimo Vítkov je cena závislá na vzdálenosti. Službu je možné
využívat každý den od 6:00 do 14:30. Klient si může při převozu
zažádat o doprovod pečovatelky.
Charita Odry poskytuje ve Vítkově odborné poradenství v dluhové
poradně. Pracovníci poradny úzce spolupracují s terénní sociální
pracovnicí odboru sociálních věcí městského úřadu. Tato spolupráce
byla vyhodnocena jako velmi efektivní a přínosná pro občany města.
Sociální služba je poskytována na adrese Komenského č. 169,
Vítkov. Služba je ﬁnancována v rámci dotačního projektu do roku
2020, město se proto na jejím provozu ﬁnančně nyní nepodílí.
Z ﬁnančních prostředků města je podporována služba sociální
rehabilitace, jejímž poskytovatelem je Fokus Opava z. s., a to
částkou 120 000 Kč. Služba pomáhá klientům obnovit, udržet
i získat schopnosti potřebné k běžnému životu, zaměřuje se na
osoby s mentálním postižením, kterým napomáhají pracovnice se
samoobslužnými činnostmi, rozvíjí jejich motoriku a umožňují jim
navazovat nové společenské kontakty.
Na území města jsou poskytovány služby sociální péče, jedná se
o sociální pobytové služby Domova Vítkov, p. o., který poskytuje
– domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné
bydlení. V roce 2019 byla Domovu Vítkov poskytnuta dotace ve výši
140 000 Kč pro všechny tři služby.
Odbor sociálních věcí spolupracuje s dobrovolnickým centrem Elim
Opava, o. p. s., kterému byla poskytnuta dotace z rozpočtu města
v částce 25 000 Kč na činnost související s výkonem dobrovolnictví.
Dobrovolníci docházejí k seniorům do Domova Vítkov, případně
pracují s dětmi.
Na Vítkovsku běží projekt Inkluzivního vzdělávání Centra inkluze,
o. p. s. V rámci tohoto projektu jsou podporovány vzdělávací
aktivity pro pedagogy mateřských škol a předškolní kluby pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí. Rodinám je v rámci rodinného
centra „Fajta“ poskytována psychologická a terapeutická pomoc.
Na území města působí terénní služba provozována Renarkonem
o. p. s. Ostrava. Služba poskytuje poradenství a terénní sociální
službu, která kromě mapování drogové scény a výměny injekčních
setů provádí aktivity směřující k předcházení rizikovému chování, jež
vede ke vzniku drogového problému. Služba je hrazena z dotačních
projektů.
Od roku 2013 je ve Vítkově poskytována sociální služba
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel (dále jen „NZDM“),
která má preventivní charakter a nabízí dětem a mladistvým ve
věku od 6 do 26 let organizovaně trávit volný čas. Mimo jiné služba
pomáhá i s řešením nepříznivé situace dětí a mládeže, kterou
sami neumějí nebo nemohou řešit. Poskytovatelem této služby je
Středisko volného času Vítkov, p. o. Činnost NZDM byla v roce
2019 podpořena z prostředků města ve výši 254 000 Kč. Služba
spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „ASZ“)
a je rovněž ﬁnančně podporována v rámci projektu z Operačního
programu Zaměstnanost. (dále jen „OPZ“).

Středisko volného času Vítkov poskytuje také Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi Tunnel, tato služba má ambulantní
i terénní formu, pomáhá s ﬁnančním hospodařením a s přípravou
dětí na vyučování přímo v rodinách. Pracovníci služby doprovází
podle potřeby děti do škol. Služba je provozována s ﬁnančním
příspěvkem města ve výši 96 000 Kč. Dále je ﬁnancována
z projektu OPZ ve spolupráci s ASZ. Došlo k rozšíření služby pro
oblast Čermná ve Slezsku a Budišov nad Budišovkou jak územně,
tak personálně. V rámci projektu je uskutečňován kurz počítačové
gramotnosti. Pracovníci služby úzce a pravidelně spolupracují
s orgánem sociálně-právní ochrany.
I v letošním roce spolupracujeme s Centrem služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé, o. p. s., které poskytuje služby tlumočníka
znakové řeči. Klienti také využívají službu sociálního poradenství
(zprostředkování kontaktu k odborným vyšetřením, poradenství
ohledně sluchadel).
Občané města rovněž mohou využívat služeb Asistenčního,
mediačního a terapeutického centra v Opavě, které provozuje
EUROTOPIA CZ. o. p. s. Centrum pomáhá rodinám řešit problematiku
rozvodů, rozchodů a složitých rodinných situací. Služba nabízí
základní poradenství, asistenci, mediaci a rodinné terapie. Součástí
služby je také bezplatné poradenství zprostředkované právníkem
v různých oblastech. Tato služba je klienty hojně využívána. Služba
byla podpořena dotací z rozpočtu města Vítkov ve výši 15 000 Kč.
Středisku rané péče Ostrava, jež poskytuje pomoc rodinám, které
vychovávají dítě do věku 7 let se zrakovým nebo kombinovaným
postižením, byla poskytnuta dotace ve výši 5 000 Kč. Slezská
diakonie – Poradna rané péče MATANA - dostala dotaci ve výši
5000 Kč na provoz služby, která pracuje s dětmi ve věku do 7 let se
speciﬁckými potřebami a podporuje všechny členy rodiny v hledání
cesty k rozvoji dítěte a začlenění do běžného života. Jedná se
o terénní formu, kdy pracovnice do rodin dochází.
Občané města mohou získat informace o poskytovatelích sociálních
služeb ve Vítkově na webových stránkách města, ve Vítkovském
zpravodaji, katalogu sociálních služeb a od pracovníků odboru
sociálních věcí.
Hana Klapetková – vedoucí odboru sociálních věcí
Jana Molková – koordinátorka komunitního plánování

ŽÁDOSTI
O INDIVIDUÁLNÍ
DOTACI NA I. POLOLETÍ
ROKU 2020
Dotace z rozpočtu města budou na I. pololetí 2020 poskytovány
spolkům na jejich činnost a další akce formou individuálních
dotací, tj. na jejich žádost. K podání žádosti je nutno použít
formulář, který je uveřejněn na webových stránkách města.
Od 1. ledna 2020 jsou účinná nová Pravidla pro poskytování
individuálních dotací z rozpočtu města Vítkova, která jsou
uveřejněna na webových stránkách města.
Žádosti přijímáme na nových formulářích do konce ledna 2020.
Jana Knichalová
finanční odbor

Město v roce 2019 žádalo o dotace ve výši 67 milionů korun
Město Vítkov podalo v roce 2019 18 žádostí o dotaci s celkovými náklady cca 67 milionů korun a žádalo o celkem 45 milionů korun. Projekty
byly jak investiční, tak neinvestiční. Pro přehlednost jsou zeleně znázorněny získané dotace, zamítnuté dotace červeně a černě, pokud
nebyl do uzávěrky výsledek znám.
V roce 2019 bylo podpořeno celkem 11 projektů v celkové hodnotě cca 20 mil Kč.

Název projektu

Poskytovatel dotace Stručný popis projektu

Celkové
náklady akce
v Kč vč. DPH

Výše dotace

Náklady města

Integrovaný
Sociální bydlení –
regionální operační
Švermova 220, Vítkov
program (IROP)

Rekonstrukce bytového domu v ul.
Švermova 220 pro účely sociálního
bydlení

2.164.762 Kč

1.948.286 Kč

216.476 Kč

Sociální bydlení –
Komenského 146,
Vítkov

Integrovaný
regionální operační
program (IROP)

Rekonstrukce bytového domu
v ul. Komenského 146 pro účely
sociálního bydlení

3.761.550 Kč

3.385.394 Kč

376.156 Kč

Sociální bydlení –
Lesní 147, Vítkov

Integrovaný
regionální operační
program (IROP)

Rekonstrukce bytového domu
v ul. Lesní 147 pro účely sociálního
bydlení

11.185.099 Kč

6.186.754 Kč

4.998.345 Kč

Energetické úspory
veřejného osvětlení
ve Vítkově – III. etapa

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Výměna 357 ks svítidel veřejného
osvětlení na LED svítidla ve
zbývající části Vítkova

4.183.345 Kč

1.735.016 Kč

2.448.329 Kč

Moravskoslezský
kraj

Pořízení putovní výstavy, která čítá
20 velkoformátových panelů o životě
Jana Zajíce. Součástí projektu
178.200 Kč
byl také doprovodný program a
předávání cen Jana Zajíce, které
proběhlo 22. 2. 2019.

111.500 Kč

66.700 Kč

Vzdělávání 60 +

Moravskoslezský
kraj

V rámci projektu proběhne řada
akcí určených pro seniory, např.
kurz ﬁnanční gramotnosti, kurz
badatelství, kurz trénování paměti,
jazykový kurz a budou vydány
letáčky na téma bezpečnost pro
seniory.

57.600 Kč

46.000 Kč

11.600 Kč

Kamenná hřbitovní
zeď ve Vítkově – I.
etapa

Moravskoslezský
kraj

V rámci dotace mělo dojít k další
etapě opravy hřbitovní zdi, která je
kulturní památkou.

1.412.300 Kč

500.000 Kč

912.300 Kč

Moravskoslezský
kraj

Překlad webových stránek
informačního centra ve
Vítkově do němčiny a příprava
propagačních materiálů – turistická
a cykloturistická mapa, letáček
„Toulání Krajinou břidlice“ a brožura
„Osobnosti Vítkovska“, které jsou
zdarma v informačním centru.

115.000 Kč

92.000 Kč

23.000 Kč

Ministerstvo vnitra

Rozšíření stávajícího kamerového
systému, kdy bylo instalováno
14 nových kamer, včetně nového
monitorovacího zařízení na
služebně Městské policie.

432.000 Kč

350.000 Kč

82.000 Kč

Ministerstvo pro
místní rozvoj

V rámci projektu mělo dojít k opravě
ulice Úvozní, která spojuje ulici
Oderskou a Hřbitovní. Dotace
získaná nebyla, jelikož bylo podáno
hodně žádostí a podpořeny byly
pouze ty komunikace, které mají
důležitější charakter (tzn., že vedou
k úřadu, ke škole, k poště apod.)

2.605.274 Kč

1.563.164 Kč

1.042.110 Kč

Jan Zajíc – 2019

Za významnými
osobnostmi Vítkovska

Vítkov – Rozšíření
Městského
dohlížecího systému

Oprava místní
komunikace na ul.
Úvozní, Vítkov

Revitalizace hřiště
ZŠ a G Vítkov

Ministerstvo pro
místní rozvoj

V rámci projektu mělo dojít
k revitalizaci hřiště u Základní školy
a gymnázia ve Vítkově. Z důvodu
nezískání dotace město ﬁnancuje
kompletní rekonstrukci ze svého
rozpočtu.

Studie optimalizace
systému nakládání
s odpady ve Vítkově

Moravskoslezský
kraj

Vypracování studie navrhující
optimální řešení svozu odpadu
a jeho následného využití.

Moravskoslezský
kraj

Zpracování projektové dokumentace
na částečnou demolici areálu
bývalého pivovaru a jeho
následného využití. Zpracovaná
620.000 Kč
projektová dokumentace bude
sloužit jako podklad pro podání
žádosti o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na regeneraci
brownﬁeldů.

434.000 Kč

186.000 Kč

Státní fond
životního prostředí

Dotace je určena na poskytnutí
bezúročných půjček pro úspěšné
žadatele o kotlíkovou dotaci
z Moravskoslezského kraje.
Vrácené prostředky lze využít na
projekty, které se mohou ﬁnancovat
z Operačního programu životního
prostředí (do roku 2023). Pokud
ﬁnance nevyčerpáme, tak se musí
vrátit poskytovateli dotace.

6.580.000 Kč

6.580.000 Kč

0 Kč

Přívětivý úřad Vítkov

Operační program
zaměstnanost

Zpracování strategického plánu
města, komunikační strategie,
manuálu jednotného vizuálního
stylu, bude pořízena elektronická
úřední deska, rozklikávací rozpočet
a vyrozumívací systém, proběhne
řada školení – plán rozvoje města,
ﬁnanční řízení a práce s rozpočtem
pro neekonomy.

3.074.738 Kč

2.921.001 Kč

153.737 Kč

Kudy tudy na odpady

Operační program
příhraniční
spolupráce ČR-PL
Euroregion Silesia

Projekt je společný v rámci českopolské spolupráce s městem Kalety.
Proběhne řada aktivit po celý rok
a jejich společným tématem je
minimalizace odpadu a recyklace
vzniklého odpadu.

582.018 Kč

520.000 Kč

62.018 Kč

Moravskoslezský
kraj

Zajištění provozu Senior pointu,
který funguje ve Vítkově v kině, a to
každý čtvrtek. Dotace je určena na
pořízení licence nutné pro provoz,
na mzdy pracovníků, na zajištění
školení a na aktivity pro klienty.

120.000 Kč

120.000 Kč

0 Kč

Moravskoslezský
kraj

Oprava mostu přes potok Čermná
ve Vítkově, který je zčásti ve
vlastnictví kraje. Moravskoslezský
kraj bude v příštím roce provádět
opravu silnice a části mostu a po
městě požaduje spolupodíl na
ﬁnancování těchto nutných oprav.
Z důvodu vysoké částky spolupodílu
města byla podána žádost o
individuální dotaci.

25.000.000 Kč

13.000.000 Kč

12.000.000 Kč

67.422.508 Kč

43.300.090 Kč

24.122.418 Kč

Regenerace
brownﬁeldů na parc.
č. 718/1, k. ú. Vítkov

Podpora výměny
kotlů ve městě Vítkov,
okr. Opava

Senior point Vítkov

Oprava mostu přes
potok Čermná ve
Vítkově

Celkem

5.279.622 Kč

3.746.975 Kč

1.532.647 Kč

71.000 Kč

60.000 Kč

11.000 Kč

BEZÚROČNÉ PŮJČKY
NA VÝMĚNU KOTLE

Studie optimalizace systému
nakládání s odpady ve Vítkově
Za přispění dotace z Moravskoslezského kraje byla zpracována
studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Vítkově.

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na poskytnutí bezúročných půjček na
výměnu kotlů ve Vítkově a jeho místních částech. Dotace je ve výši
6,25 mil. Kč.
Tato částka je určena pro úspěšné žadatele o dotaci
z Moravskoslezského kraje, kde bylo možno žádat v rámci
„Kotlíkovky“ na výměnu nevyhovujícího kotle. O tuto bezúročnou
půjčku mohou žádat také ti občané, kteří se dříve nepřihlásili formou
dotazníkového šetření.
Bezúročná půjčka se poskytuje na přechodnou dobu, než občan
získá peníze z kraje, aby si mezitím mohl zrealizovat samotnou
výměnu kotle. Jakmile obdrží dotaci z kraje, tak těmito penězi uhradí
získanou bezúročnou půjčku.
Více podrobnosti o pravidlech poskytnutí bezúročné půjčky je
uvedeno na internetových stránkách města, v sekci kotlíkové
dotace. Žádost včetně povinných příloh se podává na podatelnu
MěÚ Vítkov.
Pro bližší informaci můžete kontaktovat pana Marka Javorského
(556 312 266, javorsky@vitkov.info).

Studie mapuje současné nakládání s odpady ve městě, tedy
zajišťování sběru, separaci a následné využití odpadů. Z dostupných
technických a ekonomických informací pak vzešel návrh řešení, jak
nastavit potřebná opatření, aby v dlouhodobém horizontu došlo
k omezení nákladů na likvidaci odpadů.
Studie byla zpracována také proto, aby byly splněny požadavky
stanovené platnou legislativou ČR a EU v oblasti odpadů a také aby
byl splněn Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
na období 2016 – 2026.
Studie, kterou zpracovala ﬁrma ASHPA oběhová hospodářství s. r.
o., je zveřejněna také na webových stránkách města v sekci odpady.
Celkové náklady na zpracování byly ve výši 66.750 Kč a dotace ve
výši 56.403 Kč.
Ingrid Adamusová

Závěr roku v ZŠ na náměstí Jana Zajíce
V měsících listopadu a prosinci proběhly v suterénu naší školy
dvě zábavné akce pro veřejnost. Ve spolupráci s pracovníky školy
připravil školní parlament na 1. listopadu halloweenské strašení,
při kterém se ve sklepeních školy proháněly příšery toužící vyděsit
ubohé a nic netušící návštěvníky. Naopak 6. prosince mohli rodiče
s dětmi navštívit „peklíčko“ s hodnými čerty, kteří měli připraveny
drobné hříčky a soutěže. Pravdou je, že malý pekelný dorost se
snažil všelijak škodit, ale nakonec nebylo tak zle. Návštěvník zjistil,
že není vhodné MALOVAT ČERTA NA ZEĎ, ale je lepší namalovat
ho na zem, mohl si najít zlaťák, CO MU BYL ČERT DLUŽEN a ten si
pak za odměnu odnést domů, nebo prostě jenom zjistit, že S ČERTY
NEJSOU ŽERTY.
Díky programové dotaci jsme mohli pro tyto aktivity pořídit nové
masky a paruky, osvětlovací techniku i líčidla. Věříme, že jsme
našim návštěvníkům udělali radost nejméně tak velkou, jakou máme

my a naši žáci z dobře odvedené práce. Tím spíš, jsou-li pozitivní
ohlasy. A ty jsou.
Naše škola vzdělává cca 100 žáků ze znevýhodněného prostředí.
Projekty podobného typu nám pomáhají postavit naši školu s jejími
žáky i pedagogy do lepšího světla, než tomu doposud bylo. Realizací
podobných akcí chceme postupně odbourávat negativní předsudky
a dokázat, že jsme schopni připravit zajímavé akce i pro širokou
veřejnost. Zapojením školního parlamentu a starších žáků je učíme
mít radost z činností, které vykonáváme pro ostatní a postupně je tak
začleňujeme do veřejného života. Přijdete-li za námi za rok znovu,
budeme vědět, že se nám to daří.
Lenka Urbanová

Z Klokočova ...
CO JSTE MOHLI ZAŽÍT V KLOKOČOVĚ
OD ADVENTU PO NOVÝ ROK

Tento čas je pro mnohé z nás nejdůležitějším obdobím v roce.
Zdobíme naše byty, zahrady a domy, bilancujeme a už přemýšlíme
o předsevzetích do nového roku.
K tomu se v Klokočově snažíme přispívat akcemi, které pomohou
tuto atmosféru navodit.
První adventní neděli věnujeme již tradiční vánoční dílně, kde
si každý může vyrobit výzdobu vlastníma rukama. Malí pekaři
a cukráři se naučí péct vánočky i zdobit perníčky. Pro nejmenší letos
připravili vánoční dovádění klauni z Balonkova. Toto milé odpoledne
se sousedy i lidmi z okolí končíme zpěvem koled u rozsvíceného
vánočního stromečku.

ÚSPĚŠNÝ SPORTOVNÍ ROK
KLOKOČOVSKÝCH ODDÍLŮ
BOX se pod vedením Petra Hlavny už stal pojmem. Do oddílu se
hlásí stále noví zájemci, což nás těší. S tréninky Petrovi pomáhá
a pomalu získává cenné zkušenosti i Vašek Hrbáč, který nevynechá
jediný trénink. Je to velmi náročný sport a příprava na turnaje je
opravdu tvrdá. Letos jsme spokojeni, neboť dřinu zhodnotili ve
výsledcích doma i na mezinárodním poli dva boxeři:
Eliška Cihlářová:
leden - mezinárodní turnaj v Rybniku (Polsko) - kadet - 1. místo
březen - mistrovství republiky v Prostějově (ČR) - kadet - 3. místo
září - mezinárodní turnaj v Jestrabe (Polsko) - kadet - 2. místo
listopad - mezinárodní turnaj v Karviné (ČR) - kadet - 1. místo
Filip Holiš:
leden - mezinárodní turnaj v Rybniku (Polsko) - dorostenec - 2. místo
září - mezinárodní turnaj v Jestrabe (Polsko) - dorostenec - 2. místo
listopad - mezinárodní turnaj v Karviné (ČR) - dorostenec - 1. místo

Pár dní po zahájení adventu již nastává první bilancování a zaznívají
přání. Jsou tu sliby, básničky a písničky dětí, které po vsi navštěvuje
nebesko-čertovská výprava. Letos byly v Klokočově téměř všechny
děti moc hodné a pláč jste skoro nezaslechli.
Pak nastává období vánočních svátků, které všichni prožívají doma
u pohádek, dobrého jídla a sladkých dobrot. Proto tento pasivní
odpočinek střídáme aktivním, např. vánočním turnajem ve stolním
tenise, kde soutěží nejen dospělí, ale i děti.
Před úplným závěrem roku 2019 jsme se těšili z koncertu v kostele
svatého Ondřeje, kde vystoupil sbor svatého A. Paduánského
z Vřesiny s nádherným vánočním programem.
Silvestr pak necháváme v režii každého, aby si vybral druh zábavy
podle svého gusta.
Rádi bychom poděkovali všem organizátorům akcí, protože bez
party dobrých lidí a nadšenců by tento čas byl mnohem chudší
minimálně o krásné zážitky a milá setkání. Všem občanům a nejen
klokočovským přejeme v roce 2020 mnoho zdraví, lásky a rodinné
pospolitosti, tolerance a vzájemného porozumění.

V lednu se boxerský tým účastní soustředění reprezentace
Moravskoslezského kraje v Kunčicích pod Ondřejníkem s cílem
vybojovat co nejlepší umístění na mistrovství České republiky 2020.
Stolnímu tenisu se pod vedením Pavla Kučerky věnuje hlavně
mládež. Letos se výraznou postavou stal Filip Leher, který
reprezentuje Klokočov na mládežnických turnajích. Jeho nejlepším
letošním výsledkem bylo 2. místo na turnaji v Jelenicích.
Jelikož si velmi vážíme sportovního nasazení mládeže, chtěli jsme
hlavně loňským úspěšným reprezentantům poděkovat. V prosinci
se sešly výbory tělovýchovné jednoty a osadního výboru se svými
příznivci a všem výše uvedeným sportovcům jsme poděkovali za
reprezentaci a věnovali jim krásné poháry.
Za sportem se můžete v Klokočově vypravit i do party volejbalistů,
která se účastní turnajů a zároveň je i pořádá.
Věříme, že jedním z novoročních předsevzetí bylo přání více
se hýbat. A to je v Klokočově splnitelné jak pod vedením trenérů
v oddílech, tak i v rámci neformálních skupin nadšenců. Rovněž
můžete své kroky směřovat do okolí Klokočova, kde je úchvatná
příroda, která poskytuje úžasné možnosti k oddychu a dává vám
pocit, že jste pro své zdraví něco udělali.
Šárka Petrtýlová

ZBYTKY HODOVÁNÍ NEPATŘÍ DO
KANALIZACE!
Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK
Ostrava kanalizační sítí přitéká dlouhodobě velké množství látek
a předmětů, které do odpadu rozhodně nepatří. Způsobují problémy
na strojích a zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí.
Advent, dny vánočního hodování a novoroční oslavy jsou v tomto
ohledu jedním z nejrizikovějších období.
Konec roku bývá pravidelně obdobím, kdy do čistíren odpadních vod
v celé zemi přitéká zvýšené množství látek a předmětů, které do
kanalizační sítě v žádném případě nepatří. SmVaK Ostrava vyzývají
k odpovědnému chování. To zamezí tomu, aby bylo poškozováno
potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžováno životní prostředí
a vznikaly technické problémy při odvádění a čištění odpadních vod.
Množství nepatřičných látek přitékajících kanalizací do čistíren se
dlouhodobě nesnižuje.
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským
premiantům, lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad
v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým
košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně
určuje kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky
a předměty povolené není.
„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní
velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků
to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při
ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí
vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy tuku
v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se
nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a vzniklé
sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných
dvorů, kde je města a obce přijímají. Některá města v našem
regionu jsou navíc v tomto ohledu velmi odpovědná a pomáhají
problém řešit instalací kontejnerů pro použité jedlé oleje a tuky, které
jsou dále recyklovány a využívány,“ říká ředitel kanalizací SmVaK
Ostrava Jan Tlolka.
Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které
na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném
případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky
a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu
by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin
a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky
dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně množit.
My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na podzim při
ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na únosnou mez,“
vysvětluje Tlolka.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků,
chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní
vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit
ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále
do vodních toků.
„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na
životní prostředí, ale také na samotný provoz zařízení, která lidskou
nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody
nepatří, způsobují technické problémy a proces odkanalizování
a čištění odpadních vod prodražují. To má ve svém důsledku dopad
na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění
odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních
vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství.
To, že tomuto problému přikládáme velký význam, dokládá mimo
jiné to, že nová verze našeho vzdělávacího programu pro školy
o významu vody pro člověka a životní prostředí s názvem Planeta
Oxidan se koncentruje na problematiku odpadních vod a nakládání
s odpady. Tímto způsobem působíme na uvažování dětí v nejvyšších
třídách základních škol a v prvních ročnících víceletých gymnázií.
Děti můžou být v tomto ohledu příkladem svým rodičům, kteří této
problematice například nevěnují dostatečnou pozornost,“ vyzývá
k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Co do kanalizace nepatří?
- oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších
domácích pracích,
- pevné předměty,

- zbytky potravin (biologický odpad),
- hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…),
- chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné
látky, čisticí prostředky atd.),
- léky (patří zpět do lékárny).
Kam s odpadem?
- chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr,
- léky – lékárna,
- kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontejner (odnést přelitý
do plastové lahve),
- zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový koš), kompost,
kontejner na biologický odpad,
- hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový koš),
- motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové pumpy,
- baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody s elektronikou
a domácími potřebami,
- plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr,
- papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr,
- sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr.

MRAZY JSOU TADY! ZABEZPEČME
VODOMĚRY PŘED POŠKOZENÍM!
Výměna poničeného vodoměru se odběratelům prodraží. Buďme
odpovědní hned od prvních dnů, kdy dorazily mrazy!
Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím průběhu je kromě
pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na
to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho
poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme
nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí
nepříjemný dopad také na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do
značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud
je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat
její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr
nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit
poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren
nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí
oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo
jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace
a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je
nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru
například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se musí
dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů
je vhodné obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, které
nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dojde
k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení,
ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy
mráz povolí,“ říká Bouda.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo
snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat
vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným
ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr
zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových
částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“
popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní
ﬁnanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně
vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného
zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná
částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru
a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba
o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku.
Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr,
ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou
zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým
krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím
dešťových kanalizací.

Nemocnice Nový Jičín
Naše nemocnice je součástí Nemocnice Nový Jičín, která
ošetřuje mnohé pacienty z Vítkovska, a proto často zveřejňujeme
zprávy nejen z vítkovského, ale i novojičínského pracoviště.

Evropští lékaři prošli školením ve
specializovaném výukovém centru
robotické chirurgie v Nemocnici Nový
Jičín
Robotické operace tlustého střeva a konečníku za pomocí špičkového
přístroje da Vinci® Xi trénoval tým chirurgů z polského Bělostoku
v Komplexním onkologickém centru Nový Jičín, které provozuje
Nemocnice Nový Jičín, člen skupiny AGEL. Odborného školení
se ujal proktor pro robotickou kolorektální chirurgii MUDr. Matej
Škrovina, Ph.D., FEARCS, který na nejmodernějším robotickém
přístroji da Vinci® Xi vyškolil už čtvrtý tým chirurgů.
MUDr. Matej Škrovina je primářem chirurgického oddělení
a odborným garantem pro obor chirurgie skupiny AGEL, kterého
pro roli proktora doporučil prof. Amjad Parvaiz, evropská i světová
špička a spoluzakladatel Evropské akademie robotické kolorektální
chirurgie (EARCS) v Lisabonu.
Díky tomu je Komplexní onkologické centrum Nový Jičín jedním
z moderních výukových center laparoskopické a robotické chirurgie.
„Jsem velmi pyšný na to, že naše zařízení disponuje odborníky ve
svém oboru a díky tomu i tímto evropským akreditačním statusem,
což nám umožňuje vzdělávat evropské lékaře a díky modernímu
vybavení i poskytovat kvalitnější lékařskou péči,“ pochvaluje si
MUDr. Jan Káňa, primář Ortopedicko – traumatologického oddělení
a ředitel Nemocnice Nový Jičín.
Robotické operace se provádějí na nejnovějším robotickém systému
da Vinci® Xi, který patří do 4. a zatím poslední generace robotických
přístrojů pro chirurgii. „Svým rozšířeným rozsahem čtyř pracovních
ramen umožňuje po připojení k pacientovi operovat ve všech
kvadrantech dutiny břišní. Operatér se stává v průběhu samotné

robotické procedury čtyřrukým a ergonomie pracovních nástrojů
s možností ohnutí koncové části, imitující ohýbání v lidském zápěstí,
umožňuje konzolovému chirurgovi precizní operování s milimetrovou
přesností,“ vysvětluje proktor školicího Centra MUDr. Matej Škrovina
a dodává, že tato moderní miniinvazivní chirurgická technika přináší
výhody především pro pacienty.
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, provozované Nemocnicí
Nový Jičín, členem skupiny AGEL, poskytuje pacientům komplexní
onkologickou péči zahrnující kvalitní diagnostiku i léčbu minimálně
invazivními a klasickými chirurgickými přístupy. Součástí léčebných
postupů je kvalitní chemoterapie, hormonální léčba, imunoterapie,
zevní radioterapie, brachyterapie a intraoperační radioterapie,
paliativní péče, léčba podpůrná a symptomatická, včetně léčby
bolesti. Součástí péče je i sledování pacienta po léčbě. V rámci
klinických studií je využívána i léčba nově vyvíjenými léky.

Vánoce ve vítkovské nemocnici
Celé Vánoce strávily v Léčebném a rehabilitačním pracovišti
Vítkov tři desítky dlouhodobě nemocných pacientů. Domů na
svátky propustili pouze ty se stabilizovaným zdravotním stavem
a pevným rodinným zázemím. Pro všechny své pacienty nachystali
v předvánočním čase adventní aktivity. „Ve čtvrtek 12. prosince jsme
pořádali zdobení vánočního stromečku a o týden později jsme se
naladili na blížící se Vánoce díky adventnímu koncertu dětského
pěveckého sboru při ZŠ a Gymnáziu Vítkov. Podávali jsme domácí
punč a rozdávali pacientům drobné dárky,“ nastiňuje Lenka Rychlá,
DiS., staniční sestra Léčebného a rehabilitačního pracoviště
Vítkov Nemocnice Nový Jičín, které pečuje o pacienty po cévních
mozkových příhodách nebo s neurodegenerativními onemocněními
a spolupracuje se všemi odděleními Nemocnice Nový Jičín.
Radka Miloševská
tisková mluvčí

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

Vážení spoluobčané, 1. - 14. ledna 2020 proběhne Tříkrálová sbírka.
Znovu budete mít možnost setkat se s koledníky, kteří do Vašich
domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost
uskutečnit dobrý skutek ve formě ﬁnančního daru na podporu
charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si
ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu
a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR

SBF sděluje
Správa bytového fondu města Vítkova, příspěvková organizace
informuje, že spustila zmodernizované internetové stránky na
adrese www.sbvitkov.cz.
V oddíle Informace pro nájemníky se můžete seznámit například
s Domovním řádem a s nařízením vlády, které upřesňuje povinnosti
nájemníků spojené s užíváním bytu. Novinkou je také online hlášení
o vzniklé závadě. Pokud potřebujete organizaci informovat o poruše,
v internetovém formuláři vyplníte konkrétní problém a po odeslání
se jím budou zabývat kompetentní pracovníci SBF.

Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Vítkov

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2020:
65 % připadá na činnost Charity Odry,
15 % na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské,
10 % na humanitární pomoc v zahraničí,
5 % na podporu projektů Charity Česká republika,
5 % je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.
Informace o činnosti Charity Odry a o Tříkrálové sbírce můžete
získat na těchto kontaktech: Charita Odry, Hranická 162/36, 742
35 Odry, web: www.odry.charita.cz

Malé ohlédnutí za adventem
Dílna tradičních řemesel – Vánoce Adventní koncert
Tato aktivita již neodmyslitelně patří k zahájení adventu. Jsme rádi,
že ve stále hojnější míře využíváte možnosti vyrobit si adventní
a vánoční dekorace společně s námi.

Rozsvícení vánočního stromu

Společné rozsvícení vánoční výzdoby v centru města a vánočního
stromu letos obohatila sbírka na pořízení motomedu pro Michala.
Díky vaší štědré podpoře jsme mohli Michalovi předat částku 17 150
Kč. Přejeme, aby mu vybrané peníze pomohly.
Děkujeme panu Durecovi, který navařil i vydal ve své režii adventní
polévku.

Mikulášská nadílka

I letos se četlo v městské knihovně z „Nebeské knihy pochval“
a Mikuláš s andělem nešetřili pochvalami.
V kině vlídný Mikuláš s andělem také rozdávali radost i drobné
dárečky, ale nechybělo tady ani peklo a „Pekelná kniha hříchů“. Malí
zlobilkové si tak mnohdy odnášeli i nadílku od samotného Lucifera.
Milé děti, celý rok buďte hodné a v prosinci porovnáme, jestli bude
více zápisů v nebeské nebo pekelné knize.

Paměť … trénujte s námi

Vánoční zvonění

Letošní jarmark jsme vyměnili za „Vánoční zvonění“. Určitě i vy jste
v posledních letech zaznamenali, že jarmark na náměstí pomalu
upadal. Vzhledem ke slabé kupní síle se nám nedařilo přilákat do
Vítkova dostatek prodejců se zajímavým vánočním zbožím.
Zachovali jsme prodej vánočních stromečků, punče i svařáku,
doplnili jsme program o hezké vánoční pásmo a protože se tato
změna líbila, letos program rozšíříme a budeme si více užívat
společného setkávání než předvánočního nakupování.

V listopadu proběhlo v rámci projektu Vzdělávání 60+ trénování
paměti. Protože se nám kurz moc líbil a trénování paměti není žádná
nuda, budeme i vám přinášet každý měsíc nějaký zajímavý úkol.
Úspěšné odpovědi nám můžete zasílat na adresu olbertova@vitkov.
eu, nebo odevzdávat v IC Vítkov.
Každý měsíc správné odpovědi slosujeme. Výherce zveřejníme
vždy v dalším čísle Vítkovského zpravodaje.

Čtení na leden
Mozek má dvě hemisféry.
Po většinu života používáme levou hemisféru. Ta má na starosti
verbální a logické schopnosti. Je dominantní pro jazyk, počty, psaní,
kontroluje pohyby pravé ruky.
Pravá část mozku se orientuje na prostorové vnímání, intuici, tvořivé
myšlení. Touto částí vnímáme hudbu, výtvarné umění, představivost
a kontroluje pohyby levé ruky.
Na náš mozek má velký vliv životospráva, pohyb, dechová cvičení
a spánek.

Zeptali jsme se
Poslední dotazníkové šetření proběhlo na téma komunikace. A tady
přinášíme výsledky.
Do ankety se zapojilo 62 respondentů, kteří odpovídali na 11 otázek.
Hned první se týkala preference formy komunikace. Nejvíc z vás si
přeje komunikovat prostřednictvím mobilního rozhlasu, webu města
a třetí příčku obsadily sociální sítě.
Obdobně dopadl požadavek na podávání informací o připravovaných
akcích ve městě.
Další dotazy směřovaly k zasílání zpráv prostřednictvím mobilního
rozhlasu a jeho využití pro rodiče školních dětí, byl tu prostor také
pro textovou část, kde respondenti mohli vyjádřit své vlastní podněty
a postřehy.
Výsledky najdete na www.vitkov.info nebo v IC Vítkov.

Nová pravidla pro
pronájem kulturního
domu
Od 1. ledna jsou platná nová Pravidla pro pronájem prostor
kulturního domu ve Vítkově.
Došlo ke změnám cen i podmínek objednávání prostor.
Zvýšila se například cena za pronájem učebny a snížila se naopak
cena za pronájem prostor při pořádání plesů.
Úplné znění najdete na webu města (vitkov.info) nebo na oddělení
kultury u paní Bartošové, tel. 556 312 254, e-mail: bartosova@
vitkov.info.
Milí čtenáři, dovolte, abych vám jménem celého oddělení
kultury popřála všechno nejlepší do nového roku. Těšíme
se na společná setkávání na kulturních a společenských
akcích.
Prožijte nový rok ve zdraví, klidu, pohodě a lásce.
Daniela Olbertová

Procvičujte mozek při běžných činnostech.
Neobvyklá cesta – Chodíte nakupovat stále stejnou cestou? Změňte
ji. Budete se muset mnohem víc soustředit na jinou trasu, mnohem
víc si budete všímat okolí a vnímat je.
Tvořivé jídlo – Sestavte si menu, které bude obsahovat protichůdné
chutě. Zvolte jiné koření a suroviny.
Nový koníček – Vyzkoušejte si novou volnočasovou aktivitu.
Nechodili jste nikdy cvičit? Zkuste to.
Neumíte malovat? Ale umíte, jen jste to nikdy pořádně nevyzkoušeli.
Záměny rukou – Čistíte si zuby pravou rukou? Zkuste to zítra levou
a nastartujte hned po ránu pravou hemisféru.
Zadání na leden
Vlk, koza a zelí
Vesničan se vrací z trhu domů. Má s sebou kozu, vlka a v ruce hlávku
zelí. Přijde k řece, kde má u břehu přivázanou malou loďku. Už
chce nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opouští. Důvodem
zhoršení nálady je, že se do té lodičky všechno naráz nevejde.
A když tu nechá vlka samotného s kozou, vlk sní kozu. Když tu
nechá kozu a hlávku zelí, ta sní zelí. Jak dostane vlka, kozu i zelí na
druhou stranu? Do loďky se mu vejde jen jedna věc. A na žádném
z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo kozu a zelí.
Nápověda: Vesničan může vézt něco i zpátky.
Správnou odpověď zašlete nejpozději do 15. 1. 2019.

Duchové mají stejné problémy jako my
Divadelní komedie
Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra Kriegel,
Michaela Zemánková, Lucie Linhartová, Eva Decastelo,
Petr Semerád, Josef Hervert, Radomír Švec a Matěj Kriegel

7. ledna 2020 v 19:00 hodin - KD Vítkov
Vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek v IC Vítkov a na www.kulturavitkov.cz

Mikulášská nadílka
v Prostředním Dvoře

Šípy Robina Hooda

7. prosince proběhla v Prostředním Dvoře tradiční mikulášská
nadílka spojená s rozsvícením vánočního stromku a nově byla
nasvícena i kulturní místnost. Pro děti byl připraven program
„kreslení dárečku pod stromeček“. Obrázek děti následně vložily
do obálky a nazdobené krabice pro Ježíška. Poté je navštívil čert
a Mikuláš, který jim za básničku nebo písničku rozdal mikulášskou
nadílku.
Iveta Macíčková

10. listopadu proběhl v místní sokolovně lukostřelecký turnaj Šípy
Robina Hooda. Lukostřelci - děti v doprovodu lukostřelců - rodičů
napínali tětivy a vysílali šípy do slaměných terčů. Vítkovským
Robinem Hoodem pro rok 2019 se stala dvojice: Liam Mulligan
a Lubomír Rybenský. Každý získal účastnický list a sladkou odměnu.
Gratulujeme.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času SVČ Vítkov, p. o.

Řemeslo má zlaté dno aneb ukaž, co umíš…
Prezentační akce řemeslných oborů vyučovaných na
SŠ, Odry pro žáky základních škol
Už tradičně pořádala v tomto období naše škola módní přehlídkové
turné pro žáky základních škol, letošní ročník se nesl v duchu
vánočních svátků, takže nechyběly krásné šaty, kreativní účesy,
podmanivá hudba a extravagantní barvy. Studenti prezentovali
obory nejen ukázkami své práce, ale také zajímavostmi a radami,
týkajícími se jejich budoucího povolání.
Celá show byla zahájena punkovou trendy přehlídkou, která v každém
případě upoutala pozornost! Pak na pódium vyrazili kluci, zástupci
jednotlivých oborů, s barevnými výstředními vlasy, následovala
exhibice kreativních frizúr soustředěná na vánoční večírky, výstava
copů a různých druhů pletených účesů, jež jsou hitem této sezóny.
Nechyběly ani ukázky práce oborů automechanik, kuchař-číšník
a masér, při nichž žáci prezentovali výhody svého studia. Závěr
patřil společenským akcím. Na molo vešla plejáda nádherných dívek

v krásných róbách, s velkolepými účesy a s úsměvy na tváři, jež byly
inspirací pro sváteční chvíle i silvestrovskou party.
Akce se konala v Odrách, kde nám poskytl své prostory Dělnický
dům, a je hrazena z projektu Pojďme na inkluzi společně. Pozvání
přijaly základní školy z Fulneku, Vítkova, Bílovce a samozřejmě
z Oder.
Organizátorkou a garantkou celé show byla Mgr. Ludmila Homolová,
díky níž se přehlídka stala výstavou kreativity, fantazie, úsměvů,
pracovitosti a krásy, jež zaujala, pobavila, poučila a zvedla náladu
v hektickém předvánočním shonu.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

31/01/2020
20:00 hod.

Hraje kapela TNT

Vystoupení akrobatické
taneční skupiny Styx

Kulturní dům
Vítkov

ples
města
2020

Vstupné: 150 Kč
Možnost zakoupení
večeře za 95 Kč

Předprodej vstupenek od 6. ledna 2020 v IC Vítkov nebo na www.kulturavitkov.cz

RECYKLOHRANÍ
ANEB UKLIĎME SI
SVĚT 2019

Dne 26. listopadu 2019 odjelo pět
zástupců naší školy, a to Vítek
Helísek z 5. B, Ulrika Neuwirtová z 5. A, Kateřina Kolbová ze
6. A a žáci tercie Daniel Zeisberger a Adam Karlík do Ostravy na
slavnostní vyhlášení deseti nejaktivnějších škol Moravskoslezského
kraje ve sběru drobných elektrozařízení. Sami jsme nevěděli, jak se
umístíme. Bylo pro nás překvapením, když jsme si při vyhlašování
kráčeli pro skvělé 1. místo mezi školami v našem kraji. Obdrželi
jsme diplom a krásný dort. Nasbírali jsme za období leden až říjen
2019 793 kg vytříděných elektrozařízení. Pro nás soutěžící byl
připravený zábavný kvíz s ekologickou tematikou. Obdrželi jsme
drobné odměny a velmi chutné občerstvení, které sponzorovaly
ﬁrmy Asekol, Moravskoslezský kraj, Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět. Tato společenská akce byla zajímavá a povzbudila nás,
abychom pokračovali ve sběru nepotřebných elektrických přístrojů.
Pan učitel Petr Ambrož je hlavním organizátorem sběru a zajišťování
odvozu vysloužilých elektrospotřebičů na naší škole. Za jeho práci
mu velmi děkujeme. V příštím roce se pokusíme nasbírat ještě
více nepotřebných elektrospotřebičů, abychom i nadále ulehčovali
přírodě.

V prvním kole jsme byli nalosováni do skupiny - ZŠ Město Albrechtice
(pořadatel), ZŠ Hradec nad Moravicí a ZŠ Velké Heraltice. Hoši o gól
podlehli ve vyrovnaném zápase pouze domácímu týmu. Postoupili
tak z druhého místa do dalšího kola, které se hrálo v Hlučíně. Díky
bojovným a zodpovědným výkonům jsme přehráli domácí ZŠ dr.
Miroslava Tyrše Hlučín 3:1 a poradili si také s druhým soupeřem
ZŠ Gen. Píky Ostrava 4:3. Zajistili jsme si postup do lednového
krajského semiﬁnále v Ostravě!
Další každoroční futsalová soutěž se hraje v Opavě pod názvem
Halová kopaná. Základní školy okresu Opava byly rozlosovány
do šesti skupin. Naše skupina odehrála turnaj ve sportovní hale
v areálu SFC Opava. Téměř identická sestava jako u futsalové ligy
přehrála všechny soupeře. Náš tým jednoznačně vyhrál skupinu
a v lednu odehrajeme okresní ﬁnále!
Výsledky: ZŠaG Vítkov – ZŠ T. G. M. Opava 8:2; ZŠ Šrámkova
Opava 4:0; ZŠ B. Němcové Opava 6:0; ZŠ Štítina 8:1.
Reprezentovali nás: Jakub a Šimon Hučíkovi, Jiří Šustr, Julius
Horvát, Vojtěch Soukup, Lukáš Lamatschek , Vojtěch Erben, Šimon
Kubala, Patrik Cáb, Jindřich Kulhánek a Matěj Mikloš.
Děkujeme našim žákům za příkladnou reprezentaci školy.
Ivo Hasala

KONCERTY PĚVECKÉHO SBORU
– VÁNOCE 2019

Advent je obdobím rozsvěcování vánočních stromků a věnců,
chystání dárků či pečení cukroví. Pro žáky našeho školního
pěveckého sboru je také obdobím, kdy realizují celou šňůru koncertů,
aby potěšili svými hlasy široké publikum. Co jsme tedy absolvovali
a komu jsme letos nadělili hudební dárek?
9. prosince dopoledne klientům Domova Vítkov a odpoledne dětem
Dětského domova Dubová. Rodiče a příbuzné jsme zase pozvali
12. prosince do evangelického kostela, abychom jim předvedli
svůj repertoár. Všem návštěvníkům tohoto adventního koncertu
děkujeme, že si v předvánočním shonu našli čas a podpořili naše
hudební snažení. Další týden nás čekaly děti v Dětském domově
Melč a klienti LDN Klokočov. Závěrečným koncertním vystoupením
19. prosince jsme potěšili pacienty v LDN Vítkov.

Adam Karlík a Daniel Zeisberger

ŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA A HALOVÁ
KOPANÁ

Fotbalová asociace FAČR pořádá celostátní futsalový turnaj v rámci
projektu „Fotbal ANO, drogy NE“, kterého se pravidelně účastníme.
Výrazného úspěchu dosáhli mladší hoši v kategorii 6. - 7. tříd.

K realizaci našeho vánočního programu nám významně přispěla
dotace z Moravskoslezského kraje. Z projektu určeného
mládežnickým iniciativám s názvem „Děti zpívají dětem – Vánoce
2019“ jsme získali ﬁnanční prostředky na pěvecké soustředění
v Jánských Koupelích i na koncerty určené dětem.
Helena Kozlová a Jan Kundrát

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO SENIORY

Žáci z 2. B se svými staršími kamarády z 3. B navštívili 4. prosince
místní organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami,
pro jejíž členy si připravili vystoupení plné písniček a básniček.
Nechyběla ani hra na kytaru a divadlo. Potom si všichni společně

ÚSPĚŠNÝ ROK NAŠÍ MLADÉ NADĚJE

O roce 2019 jako úspěšném může hovořit žák kvinty Denis Václavík,
který závodí za Sokol Opava. V únoru na halovém mistrovství ČR
v Ostravě skončil v běhu na 800 metrů druhý. V červnu bojoval
v barvách Moravskoslezského kraje na Olympiádě dětí a mládeže
v Jablonci nad Nisou, kde na trati 1500 metrů skončil trochu smolně
třetí. Na odkazu můžete celý závod zhlédnout a zaznamenat
poznámku o našem městě a škole - https://1url.cz/5zLvw. V září na
mistrovství ČR v Kolíně obsadil 2. místo v běhu na 1500 metrů. V říjnu
pak s celým atletickým družstvem Sokola Opava vyhráli mistrovství
republiky družstev. Díky talentu, ale hlavně díky nasazení a píli,
kterou sportu věnuje, byl navržen do reprezentačního výběru ČR
pro rok 2020. Tak mnoho úspěchů nejen v tom nadcházejícím roce!

zazpívali vánoční koledy. Děti věnovaly přítomným vánoční přáníčka
a popřály každému veselé Vánoce. To vykouzlilo na tvářích nejeden
úsměv.
Dana Štenclová

PLES ŠKOLY A MATURITNÍ ŠERPOVÁNÍ

Dne 6. prosince se v místním kulturním domě uskutečnil tradiční
ples školy spojený s šerpováním maturantů.
Ples jsme zahájili slavnostní polonézou a valčíkem maturantů.
Následovalo šerpování z rukou třídního učitele a zároveň ředitele
školy Mgr. Miroslava Bučánka a zástupkyně pro gymnázium Mgr.
Lenky Zychové, které ukončil slavnostní přípitek maturantů.
Důležitou roli po celý večer sehrála kapela PHS a moderátorská
dvojice - Jan Leher a Monika Šrubařová (septima). Večer přítomným
zpestřilo taneční vystoupení členek tanečního oddělení ZUŠ ve
Fulneku, půlnoční překvapení maturantů, ale také losování tomboly.

Tomáš Kaluža
třídní učitel

NOVINKA!
VÝROBA KLÍČŮ NA
ELEKTRONICKÉM STROJI SILCA.
KAŽDÝ NOVÝ KLÍČ JE JAKO
ORIGINÁL!

Věříme, že se všem rodinným příslušníkům, žákům školy
i absolventům ples líbil. Poděkování za hladký průběh patří
zástupcům Klubu rodičů, zaměstnancům školy, žákům oktávy (také
tanečníkům z nižších ročníků gymnázia), kapele PHS, tanečníkům
a sponzorům, kteří se na přípravě i úspěšném průběhu plesu
podíleli. Děkujeme.
organizátoři

Dále nabízíme:
• Autoklíče s čipem,
• Dálkové ovladače k automobilům,
• Klíče MUL-T-LOCK, Construct,
Defend Lock a další.
www.zelezarstvivitkov.cz
Komenského 168, tel. 556 300 165

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 2. ledna ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov
Sobota 4. ledna v 10:00 hodin
ZAKLETÉ PÍRKO
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí
sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince
Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka
schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí.
Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi
ve světě.
👨 Přístupný ⏰ 94 min. České znění.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 4. ledna v 16:30 hodin
TENKRÁT PODRUHÉ
Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto
otázku je postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový
poukaz agentury Time Travelers. Ta s pomocí ﬁlmových kulis
a herců dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a zprostředkovat
svým klientům setkání se slavnými osobnostmi dějin dle jejich přání.
👨 Přístupný ⏰ 115 min. Titulky.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 4. ledna v 19:00 hodin
NENÁVIST
Producent Sam Raimi nám přináší nový pohled na klasický horor.
V režii Nicolase Pescea hrají v NENÁVISTI Andrea Riseboroughová,
Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpinová, Lin Shayeová a Jacki
Weaverová. Scénář napsal Nicolas Pesce. Autory námětu jsou
Nicolas Pesce a Jeﬀ Buhler, NENÁVIST vychází z ﬁlmu “Ju-On: The
Grudge”, který napsal a režíroval Takashi Shimizu.
👨 15+
⏰ 95 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 5. ledna v 9:30 hodin
ZPÍVÁNÍ PŘI MŠI SVATÉ
Smíšený pěvecký sbor Komenský
Kostel v Budišově nad Budišovkou
Úterý 7. ledna v 19:00 hodin
HODINA DUCHŮ
Duchové mají stejné problémy jako my ... Divadelní komedie.
Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindra Kriegel, Michaela
Zemánková, Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Petr Semerád, Josef
Hervert, Radomír Švec, Matěj Kriegel
Vstupné: 250 Kč
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 9. ledna v 16:30 hodin
PANSTVÍ DOWNTON
Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské
aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého
století. Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo kontrastuje
s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým
rituálům. Majitelé panství, Crawleyovi, ale tuší, že pokud nepůjdou
s dobou a nepodstoupí dobrovolnou modernizaci, nemají naději na
přežití.
👨 12+ ⏰ 122 min. Titulky.
Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 9. ledna v 19:00 hodin
POD VODOU
Čtvrteční premiéra
Skupina vědců pracujících 11 kilometrů pod hladinou oceánu

v podmořské laboratoři se snaží po ničivém zemětřesení dostat
do bezpečí. Temnota neprozkoumaného mořského dna ale není to
jediné, čeho se musí obávat… Něco tam na ně v hlubině číhá.
👨 12+ ⏰ 95 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 10. ledna v 15:00 hodin
KURZ VAŘENÍ – WORKSHOP PIZZA
Přijďte si společně užít první lednovou akci v podobě kurzu vaření pizzy. Naučte se základní recept, kurz je pro všechny od 8 - 99 let,
kteří mají chuť naučit se vařit. Cena kurzu: 35 Kč. Nutno se přihlásit
ve Středisku volného času Vítkov nebo telefonicky na čísle: 732 607
373. V ceně jsou zahrnuty ingredience na těsto + ingredience na
pizzu (šunka, sýr, rajčatová omáčka) a energie. Pokud máte rádi
pizzu s dalšími ingrediencemi, doneste si je podle chuti.
Středisko volného času Vítkov
Pátek 10. ledna ve 20:00 hodin
LED ZEPPELIN REVIVAL
Vstupné: 150 Kč
Kulturní dům Vítkov
Sobota 11. 1.
LEZENÍ NA LEZECKÉ ZDI V OSTRAVĚ
Druhou sobotu v lednu proběhne lezení na umělé zdi Tendon
Hlubina v Ostravě. Odjezd z Vítkova v 10:05 hodin z vlakového
nádraží. Cena 300 Kč. Na akci je nutné se předem přihlásit. Kontakt:
sladkovsky@svc-vitkov.cz
Tendon Hlubina Ostrava
Sobota 11. ledna v 16:30 hodin
NA NOŽE
Satirická krimi komedie Na nože zábavným způsobem ukazuje, jak
může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných
detektivních příběhů, když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí.
Svérázný detektiv Daniel Craig pojme řešení případu po svém
a vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti
složitější, než se zpočátku zdálo.
👨 12+ ⏰ 130 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 11. ledna v 19:00 hodin
AMUNDSEN
Celovečerní snímek Amundsen ukazuje nejen výpravy do
neprozkoumaných ledových pustin a oceánů a polární lety
vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legendárního objevitele,
včetně řady méně známých skutečností, jako byl jeho vztah
s bratrem nebo milostné aféry.
👨 12+
⏰ 125 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 14. ledna v 9:00 hodin
ČERT A KÁČA
Divadelní představení pro děti
Vstupné: 60 Kč
Kulturní dům Vítkov
Úterý 14. ledna v 17:00 hodin
VIETNAM
Cestopisná přednáška Jany Tratschke
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 16. ledna v 16:30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny
Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana

KALENDÁŘ AKCÍ
Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent
na horách, aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky své
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota.
Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí.
👨 Přístupný ⏰ 105 min. České znění.
Klub Panorama. Vstupné: 60 Kč.
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 16. ledna v 19:00 hodin
MIZEROVÉ NAVŽDY
Čtvrteční premiéra
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin
Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední společná jízda.
👨 12+ ⏰ 117 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 17. ledna v 16:00 hodin
INFORMAČNÍ SCHŮZKA KURZU - NAUČ SE KRESLIT
REALITU VIDĚNÉHO
Pod vedením Mgr. Bureše spouštíme kurz kreslení, kdy se každý
naučí kreslit! Získáte nové dovednosti, odhalíte vlastní výtvarné
schopnosti. Kurz je pro každého od 15 let. Na první schůzce se
domluvíte na pravidelném setkávání a časovém rozvrhu. Cena
kurzu je: 1100 Kč. Kurz je omezen počtem lidí, proto se hlaste ve
SVČ Vítkov nebo na číslo: 732 607 373.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 18. ledna ve 14:00 hodin
MAŠKARNÍ PLES
Pořádá: Základní škola a gymnázium Vítkov
Kulturní dům Vítkov
Sobota 18. ledna v 19:00 hodin
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
V záplavě kriminálních příběhů nastal ideální čas se všem těm
hrdinům a klišé krimižánru pořádně vysmát… A tak nastupuje major
Prubner! Pohledná, v kolektivu oblíbená vyděračka byla zavražděna.
Arogantní náčelník kriminálky svěří případ majoru Prubnerovi,
kterého nemá rád. Proto vyhlásí ultimatum – pokud nebude případ
vyřešený do 168 hodin, Prubner bude degradován. Nečekané
situace vytvářejí skvělé pozadí kriminálního příběhu inspirovaného
známými detektivkami, které skvěle paroduje a utahuje si z nich.
👨 12+
⏰ 95 min. České znění.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 21. ledna od 8:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠAG VÍTKOV
Budovy Základní školy a gymnázia Vítkov
Úterý 21. ledna ve 14:00 hodin
ŠIFRA JANA ÁMOSE
Soutěž pro žáky 5. ročníků, koná se v budově 2. a 3. stupně.
ZŠaG Vítkov
Čtvrtek 23. ledna v 16:30 hodin
VLASTNÍCI
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek)
idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili.
Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením
připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje
řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno
iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje
svoji maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem
Novákem (Ondřej Malý) hledají způsoby, jak zhodnotit svůj majetek.
Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří
Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí.
👨 12+
⏰ 96 min. České znění.

Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Pátek 24. ledna v 20:00 hodin
PLES SPORTOVCŮ
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek v IC Vítkov
Kulturní dům Vítkov
Sobota 25. ledna v 16:30 hodin
KRÁLÍČEK JOJO
Jojo si to užívá. Jako správný malý kluk má spoustu kamarádů
v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho kamaráda
imaginárního - Adolfa Hitlera. Prostě pohoda. Dokud nezjistí, že
jeho maminka ukrývá židovskou dívku. Režisér Taika Waititi natočil
příběh z druhé světové války se svým osobitým stylem humoru.
👨 Přístupný
⏰ 108 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 25. ledna v 19:00 hodin
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru
a dlouholetou nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil
život vzhůru nohama. Simona je čerstvě po rozvodu a snaží se
vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle
pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, pro
kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale
i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj… I Natáliin život
nabírá nový směr. Když potkává okouzlujícího podnikatele, vdovce
Marka a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Až na to,
že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchýně Evy, která byla
zvyklá pomáhat s výchovou vnučky, je jejich společné soužití téměř
idylické. Do jejich životů však zasáhne nečekaná krize. Markova
ﬁrma zkrachuje a zůstanou mu jen dluhy. Marek začíná hledat
útěchu v alkoholu a jeho zoufalství se mění ve zlobu
👨 15+
⏰ 107 min. České znění.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 27. ledna v 18:00 hodin
POZITIVNÍ ÚČINKY VODY - ELIXÍR MLÁDÍ
Přednáška o pozitivních účincích vody s praktickou ukázkou,
otužování, vodoléčba. Přednášející: lektorka Libuše Jobová.
Pořádá: Život a zdraví, z. s., www.klubyzdravi.cz
Kulturní dům Vítkov (učebna)
Úterý 28. ledna v 17:00 hodin
POTÁPĚNÍ A POTÁPĚČSKÉ TECHNIKY
Přednáší Roman Kudela
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 30. ledna v 16:30 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně
volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně
s Annou, Kristoﬀem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává
na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve ﬁlmu Ledové království
se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové
království II musí doufat, že je mocná dostatečně.
👨 Přístupný
🕶 3D ⏰ 103 min. Dabing.
Klub Panorama.
Vstupné: 80 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 30. ledna v 19:00 hodin
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA
Život českého hitmakera Karla Svobody plní dodnes přední stránky
novin, ale i přesto je stále obestřen tajemstvím. Jako jeden z mála
českých hudebních skladatelů dokázal se svou hudbou dobýt srdce

KALENDÁŘ AKCÍ
posluchačů po celém světě. V roce 1968 složil hit Lady Karneval,
s níž Karel Gott uchvátil publikum na festivalu v brazilském Rio de
Janeiru, a oba Karly znal náhle celý svět.
👨 Přístupný
⏰ 90 min. České znění
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 31. ledna
POLOLETNÍ PRÁZDNINY V ZÁBAVNÍM CENTRU
HORNÍK - LASER GAME
Je tady pololetí a s ním i prázdniny. Nástup do SVČ Vítkov mezi
7:00 - 8:00 hodinou. Cesta do Ostravy a program v zábavním centru
Horník na LASER GAME, zábava se speciální vestou a zbraní
v unikátním bludišti. Návrat zpět do Vítkova v 16:00 hodin na vlakové
nádraží. Cena: 210 Kč.
Středisko volného času Vítkov

plesu v 19:30 hodin, čeká na vás bohatý program, tombola a živá
hudba. Cena vstupenky: 150 Kč, možné dokoupit jídlo v hodnotě
90 Kč
23. února - MAŠKARNÍ PLES SVČ VÍTKOV - MADAGASKAR
Maškarní ples v rytmu Madagaskaru od 15:00 hodin. Budou hry, soutěže a samozřejmě tanečky, které nám pomohou zvolit nejkrásnější
masku plesu. O program se postará agentura Tomino. Nachystána
bude i bohatá tombola a občerstvení. Můžete se těšit i na vystoupení
kroužků SVČ Vítkov.

Pátek 31. ledna ve 20:00 hodin
PLES MĚSTA VÍTKOVA
Hraje kapela TNT
Vstupné: 150 Kč. Prodej vstupenek bude zahájen 6. ledna 2020
prostřednictvím rezervačního systému www.kulturavitkov.cz nebo
v IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

10. ledna ve 20:00 hodin
Vstupné: 150 Kč * Kulturní dům Vítkov

PROGRAM NZDM TUNNEL - LEDEN - KOMUNIKACE
Mladší 6 – 14 let
7. ledna
Hra: Dobrý den, pojďte ven (nácvik pozdravů)
13. ledna
Modelové situace příchod/odchod
14. ledna
Vymýšlení příběhu (rozvoj slovní zásoby
+ akceptování ostatních)
21. ledna
Zábavná věda
27. ledna
Je to ještě v pořádku? (rozpoznávání
komunikačních hranic)
Starší 15 – 26 let
2. ledna
Jak jsi prožil Vánoce (rozvoj slovní zásoby)
16. ledna
Hra Kufr (význam slov)
29. ledna
Den pochval (rozvoj sebedůvěry)
30. ledna
Hra na kompromisy
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková
organizace nabízí od 1. 2. 2020

SVČ PŘIPRAVUJE:
3. - 7. února - JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ VÍTKOV
Zapište si datum, jarní prázdniny se blíží a s ními i využití času
s SVČ Vítkov. Příchod dětí mezi 7:00 – 8:00 hodinou, ukončení akce
mezi 15:00 - 16:00 hodinou.
15. února - V. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ VÍTKOV
Ve spolupráci s Vítkovskými Ympulsy o. p. s., se koná již pátý reprezentační ples SVČ Vítkov, který bude “Pěkná divočina”. Začátek

VOLNÁ
MÍSTA
hudební, taneční a výtvarný obor
zájemci se mohou hlásit u vedení školy ve dnech 20. – 22. 1.
2020 od 14.00 – 16.00 hodin
Nemůžete se dostavit ve stanoveném termínu? Kontaktujte
vedení školy: 556 300 456, 604 258 275, info@zus-vitkov.cz

Uzávěrka příštího čísla: 17
17.. l e d n a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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