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Vítkovská kašna po rekonstrukci

Výstava opavské výtvarné skupiny X

Úvodník starosty města
Nejdůležitější událostí minulého měsíce byly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a můj úvodník nemůže začít
jinak. Rozhodně ovšem nemám v úmyslu nějak hodnotit či komentovat výsledky voleb, ať již na celostátní, nebo naší místní úrovni.
Napadlo mě však, že by vás mohlo zajímat malé ohlédnutí do minulosti, tedy ilustrace toho, jak se vyvíjel názor voličů ve Vítkově
v posledních čtyřech volebních obdobích. Do tabulky jsem zařadil
pouze strany, které překročily v těchto volbách pětiprocentní hranici.
Údaje jsou uvedeny v procentech.
Rok

2017

2013

2010

2006

Volební účast

51,76

50,38

53,95

56,68

Občanská demokratická
strana

5,77

4,26

16,02

27,4

Česká strana sociálně
demokratická

7,8

24,68

28,1

35,67

Komunistická strana Čech
a Moravy

11,86

21,86

17,28

19,68

Česká pirátská strana

9,06

ANO 2011

40,66

Svob. a př. dem. – Tomio
Okamura

12,36

vyhlásit záměr na pronájem za účelem poskytování lékařské péče
(nejenom zubní). V současné době jednáme se dvěma zájemci, kteří zvažují otevření zubní ambulance ve Vítkově. V radě města jsme
probírali i tu možnost, že by město hradilo část nákladů na stavební
úpravy za účelem zřízení ambulancí. Jedná se o objekt města a tedy
pokud bychom stavební úpravy hradili, tak i po případném odchodu
lékařů do jiných prostor (např. vlastních), bychom mohli takto vybudované ordinace nabídnout jiným lékařům. K této věci bych chtěl
ještě říci, že s nedostatkem lékařů různých odborností se nepotýká
jenom naše město, ale tento problém postihuje téměř celou republiku. Každopádně nesedíme s rukama v klíně a v rámci našich možností se snažíme tuto situaci řešit.
O tom, že jsme v listopadu zahájili rekonstrukce kina, vás informujeme na jiném místě zpravodaje. Já bych chtěl zmínit jednu důležitou
provozní věc. S největší pravděpodobností bude po dobu rekonstrukce výrazně omezen, popřípadě i zcela vyloučen, pohyb chodců
po chodníku kolem kina, konkrétně od přechodu na Komenského
ulici po vjezd do areálu nad kinem. Musí být dodrženy stanovené
bezpečnostní odstupy a volného prostoru je málo.

strana nekandidovala
20,82

strana
nekandidovala

strana nekandidovala

Uvidíme, jaké změny v našem běžném životě nám volby přinesou.
A nyní se vraťme k situaci u nás. V minulém měsíci byla zprovozněna kašna na náměstí, která prošla generální rekonstrukcí.

Na závěr bych chtěl ještě zmínit, že byla ukončena rekonstrukce
našeho koupaliště. To ovšem neznamená, že akci můžeme „odložit do šuplíku“. V současné době již intenzivně pracujeme na tom,
abychom koupili a nainstalovali skluzavku. Nebude se jednat o nějakou jednoduchou skluzavku, jaké můžeme vidět na pískovištích.
Předpokládané náklady přesahují půl milionu korun. Navíc je třeba
vyřešit i technické věci (přívod vody, bezpečné umístění,…), takže
nám to ještě zabere trochu času. Do otevření koupaliště v příštím
roce však již bude vše hotovo.

V dolní části náměstí byly pokáceny dva smrky. K tomuto kroku nás
donutil jejich velmi špatný zdravotní stav. Protože jeden z nich nám
sloužil jako vánoční strom, museli jsme za něj najít náhradu. V horní
části náměstí byl vysazen stromek, který v budoucnu budeme k tomuto účelu používat, ale zatím je malý a příliš by nevynikl. Proto jsme
se rozhodli ozdobit poslední ze tří stromů, který je zatím v takovém
stavu, že jej není nutno kácet. Protože je vyšší než původní „vánoční“ strom, museli jsme zakoupit nové světelné řetězy. Rovněž jsme
se rozhodli ozdobit další budovu, aby náměstí bylo v čase adventním a vánočním hezky osvíceno. Která to je a jak bude vyzdobena,
neprozradím. Přijďte se podívat na společné rozsvícení vánočního
stromku, které se bude konat 25. listopadu. Srdečně vás zvu.
Obrací se na nás mnozí občané s dotazy, zda víme o neutěšené
až kritické situaci ohledně zubních lékařů ve Vítkově. Podle našich
informací se počet stávajících ordinujících lékařů může ještě snížit.
Informoval jsem se na VZP, kde jsem zjistil, že je vypsáno výběrové
řízení na obsazení volných míst pro zubní lékaře. Protože se nám
uvolnily nebytové prostory v objektu na Vodní ulici, rozhodli jsme se

Pavel Smolka

Aktuálně z radnice
V tomto článku je pouze výstup z jednání rady města ze dne 10. října
2017. Další jednání rady i zastupitelstva města proběhla po redakční
uzávěrce zpravodaje.
Jedním z prvních bodů, které rada schválila, byla smlouva
s vítkovskou skupinou Bez hluku, která bude vystupovat v 16.00
hodin na Dni města Vítkov 2018.
Na Dni města také bude pořad pro děti – Zpíváme a tančíme
s Míšou. Jedná se o blok písniček a soutěží.
Rada dále schválila podání žádosti o dotaci z MSK ve výši 500.000
Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK
Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2018. Jedná se o dotace na
výkon knihovnám: Březová, Čermná ve Slezsku, Gručovice, Jančí,
Klokočov, Leskovec, Lesní Albrechtice, Melč, Mikolajice, Moravice,
Staré Těchanovice, Radkov, Svatoňovice, Větřkovice, Vrchy
a mobilní knihovně Vítkov.
Od občana našeho města přišla nabídka na překlad Ullrichovy
kroniky, která je psaná švabachem. Překlad Ullrichovy kroniky by
byl vzhledem k absenci městského archivu z období, které Ullrich
ve své knize zpracovává, velmi žádaný. Využilo by ho město při
zpracovávání jednoduchých historických a propagačních materiálů,
sloužil by pro badatele a studenty. Rada rozhodla o vypsání poptávky
na její překlad.
Odbor služeb předložil radě města žádost SVČ Vítkov o vydání
souhlasu s převodem finančních prostředků ve výši 5000 Kč
z rezervního fondu do investičního fondu na dokrytí nákladů na
koupi nového traktoru s příslušenstvím. Rada souhlasila.
Ředitelka Mateřské školy Vítkov předložila radě ke schválení termíny
uzavření mateřských škol v době hlavních prázdnin roku 2018.
Jejich uzavření je plánováno tak, že rodiče mají vždy možnost dítě
umístit do jiné školy. Rada s tímto souhlasila, stejně tak i s termínem
pro podání žádosti o přijetí dětí do předškolního vzdělávání, který je
stanoven na 2. květen 2018.
V místní části Klokočov proběhne oprava hřbitovní zdi. Za tímto
účelem proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Rada schválila

pořadí uchazečů dle nabídnutých cen a uložila starostovi podepsat
smlouvu. V říjnu byly práce zahájeny. Termín ukončení je do dubna
2018. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 560 tisíc Kč.
Rada schválila podání celkem tří žádostí o dotaci z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg
V-A-ČR, a to na česko – polská hudební setkání, sportovní utkání,
ochutnávku regionálních jídel a projekt 60+ (jedná o přednášky pro
osoby ve věku nad 60 let).
Současně také rada schvalovala pronájmy či vyhlášení záměrů na
pronájem pozemků města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie Vítkov v září
Z přestupku proti majetku byli obviněni občané Vítkova, 16letý
mladík a 23letý muž, kteří 3. září kolem páté hodiny odpoledne
v jedné z provozoven v Opavské ulici odcizili zboží za více než
300 Kč. Při pokusu o pronesení odcizeného zboží bez placení přes
pokladní zónu byli na místě zadrženi. Strážníci v obou případech
vyřešili věc pokutou na místě ve výši 1.000 a 5.000 Kč. Zcizené
zboží bylo vráceno zpět neporušené do prodeje.
4. září kolem 11. hodiny dopolední byli strážníci přivoláni do jedné
z provozoven v Opavské ulici, kde se 11letý chlapec z Vítkova
pokusil odcizit balíček žvýkaček v hodnotě 13 Kč. Zcizené zboží
bylo vráceno zpět neporušené do prodeje. Událost byla postoupena
správnímu orgánu. Přestupek proti majetku bude však odložen,
jelikož pachatelem přestupku je osoba, která nedovršila 15 let.
Pokutou na místě ve výši 1.000 Kč vyřešili strážníci odcizení kávy
v hodnotě 15 Kč v jedné z provozoven, kam byli 6. září kolem
páté hodiny odpoledne přivoláni. Na místě byl zjištěn 49letý muž
z Vítkova, který byl zadržen bezpečnostním pracovníkem prodejny
a předán hlídce MP Vítkov. Ani v tomto případě nevznikla škoda na
majetku, jelikož zcizené zboží bylo vráceno neporušené zpět do
prodeje.
Z přestupku proti občanskému soužití a majetku je podezřelý 20letý
muž z Vítkova, který měl 11. září po osmé hodině večerní hrubým
jednáním napadnout dva obyvatele v jednom z domů v Klokočovské
ulici. Při svém počínání navíc poškodil vchodové dveře jednoho
z bytů. Událost byla po zadokumentování postoupena správnímu
orgánu, kde muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše
50.000 Kč nebo do výše 70.000 Kč při opakovaném jednání.
12. září kolem půl třetí odpoledne byla hlídka MP Vítkov přivolána
do ubytovny v Opavské ulici, kde mělo dojít k fyzickému a slovnímu

napadání mezi několika osobami. Po příjezdu na místo byl v osobách,
které měly napadnout jiné obyvatele ubytovny, zjištěn 19letý muž
z Vítkova a 16letý mladík z Vítkova. Strážníci na místě situaci
uklidnili a věc zadokumentovali. U správního orgánu, kam byla věc
postoupena pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému
soužití, nyní hrozí oběma podezřelým pokuta až do výše 20.000 Kč,
případně do výše 30.000 Kč při opakovaném jednání.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

DLUHOVÁ PORADNA NA
NOVÉ ADRESE
Informujeme občany o změně místa poskytování služby Odborná
sociální poradna zaměřená na dluhovou problematiku Charity
Odry, a to od 8. 11. 2017. Služba bude nově poskytována na ul.
Komenského 169, Vítkov (budova bývalé cestovní kanceláře).
Provozní doba poradny je každou středu od 8.00 do 16.00.
Pomáháme občanům při řešení problémů zadluženosti. Služba
je poskytována bezplatně, diskrétně a nabízí občanům pomoc
např. s exekucemi, se splátkovými kalendáři, insolvenčními
návrhy, odvoláními atd.
Kontakt: 604 645 378, Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí
poradny Charity Odry
Tato služba je financována městem Vítkov.

Výsledky voleb do PSP ČR 2017 ve Vítkově
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Obec: Vítkov
Okrsky
celkem

zpr.
8

Voliči
v seznamu

v%
8

100,00

Vydané
obálky

4 791

2 480

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

51,76

Strana

Platné
hlasy

2 476

% platných
hlasů

2 459

99,31

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

142

5,77

2

Řád národa - Vlastenecká unie

2

0,08

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

3

0,12

4

Česká strana sociálně demokratická

192

7,80

6

Radostné Česko

5

0,20

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

53

2,15

8

Komunistická strana Čech a Moravy

286

11,63

9

Strana zelených

19

0,77

10

ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU - peníze našim občanům, důchodcům, dětem,
zdravotně postiženým...

14

0,56

12

Strana svobodných občanů

18

0,73

13

Blok proti islamizaci - Obrana domova

1

0,04

14

Občanská demokratická aliance

3

0,12

15

Česká pirátská strana

223

9,06

18

Česká národní fronta

0

0,00

19

Referendum o Evropské unii

3

0,12

20

TOP 09

44

1,78

21

ANO 2011

1 000

40,66

22

Dobrá volba 2016

3

0,12

23

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

8

0,32

24

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

113

4,59

25

Česká strana národně sociální

1

0,04

26

REALISTÉ

7

0,28

27

SPORTOVCI

6

0,24

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

4

0,16

29

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

304

12,36

30

Strana Práv Občanů

5

0,20

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V ULICI BOŽENY NĚMCOVÉ
A KLOKOČOVSKÉ
Vážení spoluobčané, oznamujeme, že z důvodu
rekonstrukce vodovodního řadu byly 9. října 2017
zahájeny stavební práce na komunikaci Klokočovská a Boženy Němcové ve Vítkově.
Práce v Klokočovské ulici potrvají do 15. listopadu
2017 a vyžádají si částečné omezení silničního
provozu. S ohledem na skutečnost, že výkop v komunikaci Boženy Němcové je veden středem vozovky, budou práce probíhat po cca 15m úsecích
a vyžádají si úplnou uzavírku silničního provozu.
Průjezd uzavřeným úsekem bude umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného sboru,
Technickým službám Vítkov a uživatelům nemovitostí za úsekem uzavírky.
Předpokládané ukončení rekonstrukce je 21. prosince 2017.
Jiří Grigier

Příprava zimní údržby ve Vítkově a jeho místních částech
Komunikace ve Vítkově a v místních částech se dělí do tří
skupin:
1. Silnice v majetku státu ve správě Správy silnic Moravskoslezského
kraje p.o. (dále “SSMSK“) střediska Opava, cestmistrovství Vítkov.
2. Místní komunikace v majetku Města Vítkova ve správě Technických
služeb města Vítkova (dále „TS“).
3. Účelové komunikace v majetku a správě právnických, nebo
fyzických osob.
Zajištění zimní údržby u silnic ve správě „SSMSK“,
cestmistrovství Vítkov:
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov směr Větřkovice, Vítkov směr Melč přes Podhradí, Vítkov
směr Svatoňovice, Opavská ul., Komenského ul., Budišovská ul.,
Těchanovická ul., Švermova ul., Oderská ul.
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – okružní – Wolkerova ul.
Vítkov – směr Klokočov, Klokočov průjezdná směr léčebna,Vítkov
směr N.Těchanovice a Zálužné, Lhotka – N.Těchanovice, Vítkov
směr Heřmanice, Vítkov směr Nové Vrbno, Prostřední Dvůr – průtah
(až na Veselku).

ostatních místních komunikacích v šíři minimálně jednoho jízdního
pruhu, na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu
provádí v šířce do 1,5 m, na ostatních chodnících v šířce do 1,2
m. S posypem komunikací se začíná až po přiměřeném odstranění
sněhu a ukončení sněžení.
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro
hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením.
Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu
do služby zimní pohotovosti, nebo do 2 hodin po ukončení sněžení
(jmenovitě: příjezd k nemocnici z Opavské ul. k bráně, autobusové
nádraží celé, Husova, Dělnická, Lidická, Bezručova).
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu
do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude
provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti, nebo
do 4 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě: Vodní celá, Fučíkova,
Úvozní, Skřivánčí pole, Selská, B. Němcové, U nemocnice, Lesní,
Čermenská).

Zajištění zimní údržby místních komunikací v majetku Města
Vítkova ve správě Technických služeb města Vítkova:

Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti
Jsou to ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad
ve sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby
zimní pohotovosti, nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní
údržba parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému
(všechny místní komunikace neuvedené ve stupni důležitosti I. a II.)

Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska
nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat
podle nutnosti dříve, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu
se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 – 7 cm,
v místních částech 8 – 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování
sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na dopravně důležitých
místních komunikacích se provádí v šíři dvou jízdních pruhů, na

Připomínky k zimní údržbě místních komunikací je možno
podat:
Technické služby Vítkov 556 300 730
tsvitkov@tsvitkov.cz
MěÚ Vítkov
556 312 242
putko@vitkov.info
SSMSK p. o.,
cestmistrovství Vítkov
556 300 392
cm.vitkov@ssmsk.cz
SSMSK p. o., Opava
553 734 857

TS Vítkov informuje
SBĚRNÝ DVŮR - ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY
V zimním období bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu.
1.3.2017 – 30.11.2017

STŘEDA
12:00 – 18:00 hod
SOBOTA
8:00 – 12:00 hod

1.12.2017 – 23.12.2017
13.1.2018 – 24.2.2018

SOBOTA
8:00 – 12:00 hod
*viz poznámka

24.12.2017 – 12.1.2018

ZAVŘENO

* V případě nutnosti bude v tomto období možno odevzdat elektroodpad a nebezpečný odpad ve středu – platí pouze pro firmy. Nutno
předem domluvit. Kontakt: Chlachula Miroslav, tel. 733 180 919
UKONČENÍ SVOZU BIOODPADU
Technické služby města Vítkova sdělují, že poslední svoz hnědých
nádob na bioodpad od rodinných domů proběhne ve středu
15. 11. 2017. Poté bude svoz ukončen, protože dle zkušeností
z minulých obdobích vždy, když klesnou teploty pod nulu, listí
přimrzá a při vysypávání pak dochází k nevratnému poškození
plastových popelnic.
Do konce listopadu budou na stálých stanovištních rozmístěny bio
kontejnery. V případě nepříznivé změny klimatických podmínek
bude svoz ukončen a občané budou informování rozhlasem.
V případě potřeby mohou občané v průběhu listopadu sami odvážet
bioodpad na sběrný dvůr ve Vítkově. Sběrný dvůr je do 30. 11. 2017

otevřen ve středu od 12:00 – 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 12:00
hod.
Svoz bioodpadu v příštím roce bude zahájen pravděpodobně 1. 4.
2018. Termín bude upřesněn podle vývoje počasí a bude zveřejněn
ve Vítkovském zpravodaji, městském rozhlase, webu TS a webu
města Vítkova.
Od 27. 10. 2017 je v Podhradí
UZAVŘENA LÁVKA
pod hrází. Důvodem uzavření je generální oprava lávky, která bude
probíhat do jara 2018. Průchod přes lávku bude uzavřen až do dokončení prací, termín otevření bude upřesněn.

ZAČNEME OPRAVOVAT BUDOVU KINA
Město Vítkov vyhlásilo v srpnu veřejnou zakázku na firmu, která provede kompletní rekonstrukci kina. Z došlých třech nabídek nakonec
zvítězila firma Společnost kino Vítkov z Ostravy, která nabídla nejnižší cenu, a to ve výši 36 mil. Kč. Smlouva s touto firmou již byla
podepsána a v nejbližších dnech začnou stavební práce. Odhad jejich ukončení je přibližně za jeden rok, takže první návštěvníky by mohlo
kino přivítat na podzim příštího roku.
Na kino byly zatím získány dvě dotace. První na opravu střechy ve výši 700 tis. Kč z dotačního programu Ministerstva kultury. Podmínkou
této dotace je, aby oprava střechy byla provedena ještě do konce roku.
Druhou je dotace na energetické úspory z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1,1 mil. Kč na zateplení obvodového pláště,
zateplení stropu a repase stávajícího oken.
Zbývající náklady budou hrazeny z rozpočtu města a z bankovního úvěru.
Ještě je možnost získat další dotaci na tyto náklady v rámci projektu na „Vytvoření polyfunkčního komunitního centra“, ale žádost se bude
podávat teprve v listopadu a její výsledek bude znám až příští rok. Zde je šance získat dotaci až do výše 90 %.
Kino je kulturní památkou, proto stavební práce budou probíhat s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zachoval její historický ráz, ale
zároveň aby splňovala požadavky na moderní a funkční zázemí pro konání kulturních a společenských akcí ve městě.

HŘBITOVNÍ ZEĎ V KLOKOČOVĚ
SE TAKÉ BUDE OPRAVOVAT

Domov Vítkov, příspěvková organizace
obsazuje pozici

VEDOUCÍ
PROVOZNÍHO
ÚSEKU
Požadavky:
Vzdělání:
Praxe:
Dále:

Město Vítkov získalo dotaci z Ministerstva zemědělství (Program Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků) na opravu hřbitovní zdi v Klokočově.
Celkové náklady jsou vyčísleny na 889.000 Kč, z čehož dotace pokryje
částku do výše 559.641 Kč. Zbývající část bude hrazena z rozpočtu města,
z příspěvku Ostravsko-Opavské diecéze a také z příspěvku farnosti Klokočov.
Veřejnou zakázku na zhotovitele vyhrála firma STAMEX spol. s r. o. z Březové. Zahájení prací záleží na vítězné firmě, ukončení však musí být nejpozději do 30. 4. 2018.
V rámci opravy bude provedena oprava zdi, ovšem ne celé, ale pouze části,
která je z bílých cihel. Dojde k jejich výměně, k opravě podezdívky a římsy
včetně sloupků a bude opravena vstupní kovová brána.
Zbývající část zdi bude opravena v následujících letech. Město Vítkov se
bude snažit získat dotaci na dokončení celého oplocení.
Ingrid Adamusová

Střední odborné vzdělání s
maturitou,
min. 3 roky,
občanská bezúhonnost,
loajalita,
pokročilá znalost práce s PC
ŘP sk. B.

Náplň činnosti:
- organizace práce včetně plánování směn
pracovníků v provozním úseku,
- vyhotovování objednávek na nákup vybavení,
- evidence potřebných revizí a kontrol technického
vybavení,
- spolupráce při evidenci a inventarizaci majetku,
- vedení skladů čistících a dezinfekčních prostředků
a OOPP včetně objednávek.
Termín nástupu 1. 12. 2017 nebo dohodou, platové
podmínky dle NV. č. 564/06 Sb. v platném znění,
8. platová třída.
Písemně zašlete:
Strukturovaný
životopis
včetně
základní
charakteristiky vykonávaných činností zasílejte
do výběrového řízení písemně do 10. 11. 2017 na
adresu: Bc. Hana Grodová, Domov Vítkov, Lidická
611, 749 01 Vítkov, nebo e-mailem reditel@domovvitkov.cz.

Hasičské cvičení v Domově Vítkov
20. září proběhlo v našem domově plánované hasičské taktické cvičení se zaměřením na evakuaci a záchranu osob a zdolávání požáru.
Hasičského cvičení se účastnili příslušníci HS Vítkov, JSDH Vítkov
a JSDH Budišov nad Budišovkou.
Cvičení bylo zahájeno v 9 hodin „zadýmením“ kuchyňky a společenské místnosti v 3. nadzemním podlaží budovy A. Elektronická požární signalizace informovala přes pult centrální ochrany Integrované
bezpečnostní centrum v Ostravě, kde automaticky vyhlásí poplach
místní jednotce hasičů ve Vítkově. Dojezdový čas je kolem 5 minut.
Po vyhlášení poplachu jsme započali v domově evakuaci našich uživatelů vlastním personálem, který byl na službě. Chodící uživatelé
opouštěli za doprovodu personálu zakouřené prostory nouzovým
schodištěm a ti, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, používali evakuační výtahy. Po příjezdu hasičů a zabezpečení prostoru došlo k odvětrání zakouřených místností a chodby, následné prohlídce
všech místností tak, aby tam nezůstal „zapomenutý“ uživatel. Dále
jsme si vyzkoušeli evakuaci imobilního (ležícího) uživatele pomocí
tzv. evakuační podložky, která je zastlaná pod matrací každého našeho imobilního uživatele. Pro tuto část evakuace jsme využili raději
dobrovolníky z řad našeho personálu.
Tomuto cvičení předcházela také příprava našich uživatelů a jejich
seznámení s postupem hasičského cvičení tak, abychom zmírnili jejich případné obavy. Každý z dotčených uživatelů se mohl rozhodnout, jestli se chce cvičení zúčastnit, nebo počkat v prostorách
vestibulu nebo hlavní jídelny. Musím ocenit naše zaměstnance, že
zachovali klid a rozvahu a také naše uživatele, kteří měli chuť a odvahu si vše na vlastní kůži nacvičit. Dále bych chtěl poděkovat všem
hasičským jednotkám, které se cvičení zúčastnily a doufám, že k ostrému výjezdu ke skutečnému požáru nebude nikdy důvod.
Jan Seidler

Ze Základní školy na náměstí Jana Zajíce
Projekt Znáš své město?

Koncem září vyrazili žáci naší školy do ulic Vítkova. Ve čtyřech skupinách se podle věku zapojili do celoškolního projektu Znáš své
město.
Projekt byl zaměřen hlavně na orientaci v našem městě, seznámení
s hlavními orientačními body a důležitými budovami města, dodržování základních pravidel při styku s veřejností a při jednání s dospělými, kolektivní spolupráci při plnění úkolů, návrhy řešení krizových
situací a uplatnění dosavadních zkušeností při řešení problému.
Dále si žáci připomněli základní pravidla ochrany přírody, městské
zeleně a nakládání s odpady.
Ráno žáci zhlédli motivační video a určovali místa, která v krátkém
dokumentu poznali. Poté se postupně vydávali na trasu po naší obci.
Museli poznávat známé orientační body a budovy podle fotografií,
najít je a splnit „tajný“ úkol. Zadání se vždy přímo vztahovalo k cílovému místu, či k dané budově. Navštívili informační centrum města, autobusové nádraží, arboretum LČR, areál městské nemocnice,

sběrný dvůr TS Vítkov a mnoho dalších důležitých míst ve městě.
Plnění tajných úkolů bylo ohodnoceno bodovým systémem, který
spravedlivě určil vítěze.
Všechny skupiny získaly povinných 60 bodů. Bonusové úlohy jim
pak přinášely body další. Nejlepší skupina získala 105 bodů. Při
slavnostním vyhodnocení byli všichni právem oceněni a odměněni
cenami velkými i malými, sladkými i slanými.
Tato velmi zdařilá akce by si zasloužila dalšího pokračování.

19. října využily děti z první a druhé třídy přívětivého počasí
babího léta a vydaly se do přírody v rámci projektu „Podzimníček“.

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
DNY ZDRAVÍ
Letošní Dny zdraví podpořil také starosta města Vítkova Ing.
Pavel Smolka.

PŘEDVÁNOČNÍ SOUTĚŽ
PRO DĚTI
Milé děti, určitě se těšíte na Ježíška, a protože se začátek
adventu blíží, připravili jsme pro vás soutěž, aby vás pak
Vánoce nepřekvapily.
Budeme soutěžit o nejkrásnější ozdobu na vánoční stromeček.
Můžete ji vyrobit z libovolného materiálu, ponecháme jen na
vaší fantazii, čím budete chtít Ježíška na městském vánočním
stromu překvapit.

NEJKRÁSNĚJŠÍ OZDOBA
NA VÁNOČNÍ STROMEČEK
Použitý materiál: bez omezení (např. papír, skořápky, keramická
hlína, plast, textil, přírodní materiály…)
Maximální rozměr ozdoby: 15 x 15 cm

Prohlédl si jednotlivá stanoviště a živě se zajímal o všechna témata
spojená se zdravým životním stylem. Zastavil se u stánku Krajské
hygienické stanice MSK, České červeného kříže, VZP a blíže se
seznámil také s projektem výroby chobotniček pro nedonošené
děti, který se ve Vítově rozjel v letních měsících. Neváhal a sám si
vyzkoušel titěrnou práci s háčkem a bavlnou, jejíž výsledky dětem
usnadňují první kontakty se světem.

KURZ PALIČKOVÁNÍ
Počet lekcí: 10 (délka každé lekce 120 minut)
Cena kurzu: 350 Kč (platba a přihlášky v IC Vítkov)
Zahájení kurzu: 11. ledna 2018
Místo: Kulturní dům Vítkov – učebna (suterén – vstup z Dělnické
ulice)
Čas: 16.30 hod.
Informace pro začátečníky
Co budete potřebovat na první lekci:
1.
herduli (možno zapůjčit v KD),
2.
30 ks – paličky (možno zapůjčit v KD),
3.
1 ks – nůžky,
4.
bílé lněné nebo bavlněné nitě (na první lekci stačí nitě,
kterými doma zašíváte),
5.
2 barvy nití (postačí vyšívací bavlnky po 1 ks),
6.
lak na vlasy,
7.
1 ks – složka průhledná na doklady do pořadačů,
8.
špendlíky.

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ
Upozorňujeme řidiče, že parkoviště na celé ploše náměstí bude
v měsíci listopadu a prosinci 2017 z důvodu pořádání kulturních akcí
uzavřeno v následujících dnech:
25. listopadu od 11.00 do 19.00 hod.
9. prosince od 19.00 do 24.00 hod.
10. prosince od 00.00 do 20.00 hod.
30. prosince od 22.00 do 24.00 hod.
31. prosince od 00.00 do 19.00 hod.
Děkujeme za pochopení.

Věkové kategorie
1. kategorie – děti do 3 let
2. kategorie – 4 – 6 let
3. kategorie – 7 – 9 let
4. kategorie – 10 – 12 let
Termín odevzdání: do 22. 11. 2017
Místo pro odevzdání: Informační centrum Vítkov (přízemí
budovy městského úřadu)
Co nesmíte zapomenout:
- Vyrobit na ozdobě poutko, za které ji pak budeme moci pověsit
na stromeček.
- Ozdobu označit, abychom věděli, kdo ji vyrobil. K poutku
přivažte provázkem kartičku se jménem a svým věkem.
Kartičku si můžete vyrobit sami, nebo si ji můžete vyzvednout
v informačním centru, nebo stáhnout ze stránek města.
- Včas ji doručit do IC Vítkov.
- Výsledky zveřejníme na webu města (www.vitkov.info) 23. 11.
2017.
- Ceny vítězům budou předávat samotní andělé 25. listopadu
před rozsvícením vánočního stromu na vítkovském náměstí.
A to nejdůležitější. Ozdobičky budou zdobit vánoční
stromeček umístěný na vítkovském náměstí.
Zdobit ho budeme společně s anděly 25. listopadu od 16.00
hod. Přijďte nám s tím pomoci, budeme rádi.

SVĚTLUŠKA
opět v knihovně
Město Vítkov se prostřednictvím Městské
knihovny ve Vítkově již popáté připojilo
k pořádání 15. ročníku celorepublikové
sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Tato
sbírka, jejímž cílem je pomáhat dětem
a dospělým s těžkým zrakovým postižením, probíhala v knihovně po celý měsíc září a vybraná částka 2.350 Kč byla
zaslána na konto Světluška.
Zakoupením
sbírkového
předmětu
(záložka do knihy, tykadla, píšťalka či náramek) jste přispěli na konto, z něhož jsou
pořizovány speciálních pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Všem, kteří sbírku
svým příspěvkem podpořili, děkujeme.

Půjčovní doba knihovny
v době vánočních svátků
(27. – 30. 12. 2017)
27. prosince 2017
28. prosince 2017
29. prosince 2017

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

KNIHOVNA MÁ
NOVÝ WEB
Městská knihovna ve Vítkově má od listopadu 2017 své vlastní webové stránky.
K jejich spuštění došlo v prvních listopadových dnech a prohlédnout si je můžete na
adrese http://knihovna.vitkov.info
Důvodů, proč vytvořit nové a vlastní webové stránky, bylo více. Jedním z nich bylo
umožnit a usnadnit uživatelům vyhledávání a přístup. Dalším důvodem bylo vytvoření stránek odpovídajících moderním designovým trendům. Stránky jsou vytvořeny
v tzv. responzivním designu, což v praxi
znamená, že se automaticky přizpůsobí
zařízení, na kterém jsou prohlíženy (mobil, tablet, PC). Do budoucna se nám tímto
také otevírá možnost účastnit se soutěže
Biblioweb, kde vlastní webové stránky
knihovny jsou jedním z hodnotících kritérií.
Nové webové stránky knihovny jsou modernější, přehlednější, lépe se v nich orientuje a vyhledává.
Na hlavní stránce je k dispozici přímá volba nejžádanějších služeb týkajících se čtenáře, obsluha čtenářského konta, přístup
do katalogu apod. Naleznete zde zároveň
nejnovější aktuality a pozvánky na akce,
které knihovna pořádá.
Je možné, že nové stránky mohou skrývat
i drobné nedostatky, proto budeme rádi,
když nás na ně upozorníte. Také rádi přivítáme nápady na vylepšení nového webu.

Problematika divokých prasat nejen na Vítkovsku
Zpráva z tisku: „Obyvatelé okrajových částí Prahy se začínají bát
přemnožených divokých prasat a někteří mají dokonce strach venčit
své psy. Podle myslivců dokážou divočáci napadnout i srnku. A přemnožená prasata neškodí jen v Praze, ale po celé republice“. Tolik
denní tisk.
Obava z divočáků opravdu roste v souvislosti s jejich přemnožením.
Oprávněně se jich obávají zemědělci, protože divoká prasata likvidují úrodu na polích. Paradoxně je právě velkoplošné zemědělské
hospodaření jedním z důvodu přemnožení divokých prasat. Velká
pole poskytují divokým prasatům výborný úkryt a dostatek potravy.
Příliš nefungují ani pachové nástrahy, které mají divočáky odradit
od vstupu na pole. Dalším faktorem přemnožení je to, že v přírodě
chybí predátoři medvěd a vlk. Pro selata jsou to i divoká kočka či rys.
Jediným predátorem je člověk. Divokých prasat je ale tolik, že není
v silách myslivců problém rychle vyřešit. Snížit stavy divokých prasat kromě zvýšených odstřelů může pomoci i tuhá zima, kterou by
slabší kusy zvířat nepřežily. Dalším příčinou přemnožení je i fakt, že
divoké prase je všežravec. Nepohrdne zbytky, a proto se může přechodně objevit i v blízkosti lidských obydlí. A tak se tu a tam objevují
v médiích zprávy, že se divoká prasata vyskytují už i ve městech.
Také ve Vítkově se objevila nedávno v ulicích dvě divoká prasata.
Dle vyjádření MP šlo o jedince, kteří utekli ze soukromého chovu.
Tedy šlo o zvířata zvyklá na člověka. Městská policie zvířata odchytila a vrátila majiteli. Není to tedy tak, že by divoká zvěř opustila les
a vydala se za bílého dne do města.
Divočáků je teď nejvíce v historii. Nejenže je prase divoké daleko
nejrozšířenějším zástupcem celé své čeledi, ale navíc patří i mezi
nejrozšířenější pozemské savce. Jeho rozšíření se v Evropě v průběhu staletí značně měnilo a v mnoha oblastech, kde žilo dříve
běžně, bylo vyhubeno, do některých bylo naopak zavlečeno. Jeho
domovinou je nyní téměř celá Evropa. Výrazné navýšení početnosti
prasat divokých bylo zaznamenáno i v České republice. Je zajímavé, že na našem území byla prasata divoká do 18. století ve volné
přírodě prakticky vyhubena a chovala se pouze v oborách. Tento
trend přetrval celé 19. a první polovinu 20. století. Teprve po druhé světové válce se objevila volně žijící divoká prasata, jednalo se

VÝSTAVA NA STROMECH LETOS
POPRVÉ TAKÉ VE VÍTKOVĚ
Výstava na stromech je celorepublikový happening, který se
koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá
témata naší každodenní spotřeby. V týdnu od 7. do 14. října
2017 proběhl již třetí ročník, který se letos zaměřil na podmínky
pěstování banánů.
Ročně sníme průměrně 9,9 kilogramu banánů. Jsou
sladké, zdravé a téměř vždy v akci. Jaký je ale opravdový
příběh levného banánu? V létě 2016 vyrazili Bára a Pavla
z Ekumenické akademie, Standa z NaZemi a reportér Jakub do
Panamy a Kostariky zkoumat pracovní podmínky lidí pracujících
na banánových plantážích. Během cesty vedli rozhovory se
stovkou lidí, kteří čelí nízkým mzdám, nuceným přesčasům,
nebezpečným pracovním podmínkám a potlačování odborů.
Výstavu jsme instalovali v parčíku za kulturním domem.
Líbila se vám? Není vám lhostejný život na naší společné
planetě? Pak se můžete těšit na další akce, které pro vás
připravujeme na příští rok.
Pokud jste si výstavu nestihli prohlédnout, můžete se zastavit
druhou květnovou neděli na akci, kde si připomeneme Světový
den fair trade a výstavu pro vás ještě jednou otevřeme.
(Zdroj: https://www.nazemi.cz/cs)

o zvířata uprchlá ze zrušených obor i o migranty z území Bavorska
a Polska. Prase totiž dokáže ujít velký počet kilometrů.
V současnosti stát nařídil intenzivní lov divočáků na celém území
republiky. Jde o reakci na výskyt afrického moru prasat, který se
objevil na Zlínsku. Myslivci v celé republice mohou lovit všechny
kategorie prasat bez ohledu na jejich pohlaví. Divoká prasata se
mohou střílet i na pozemcích, kde se sklízejí zemědělské plodiny,
a v odchytových zařízeních. Dále je možné lovit divočáky se zaměřovači umožňujícími noční vidění nebo za pomoci umělého osvětlení. Africký mor prasat sice není nebezpečný pro člověka, ale vzhledem k „cestovatelským schopnostem“ divokých prasat by se mohl
dostat i na další území a zvýšilo by se riziko přenosu nemoci na
chovy prasat domácích.
Běžnému návštěvníkovi lesa nehrozí žádné zvýšené riziko. I když
se v Knize o myslivosti z r. 1912 říká, že divoké prase je mrzuté,
zlé a zádumčivé, tak jsou to velmi plachá zvířata, která se přes den
ukrývají, a aktivní jsou hlavně v noci. Útočí, když jsou ohroženi. Útočí také bachyně (samice), když má pocit ohrožení mláďat. Problém
může nastat u volně pobíhajících psů, kteří se dostanou do blízkosti
ukrytých zvířat. Lidí se ale divočák bojí a nezaútočí na ně, pokud se
necítí člověkem ohrožen.
MD

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY
GEMMA 2017
- přehlídka středních škol

Co dál po absolvování
základní školy řeší
v
současné
době
stovky
žáků devátých
tříd.
Výstava
Gemma jim první
listopadový
týden představila desítky středních škol s nabídkou různých
oborů vzdělání
s výučním listem i s maturitní
zkouškou. Jejím
cílem je přiblížit
mladým lidem
a jejich zákonným zástupcům
středoškolské
vzdělávací možnosti a pomoci
jim tak v nelehké
cestě k budoucímu povolání.
Když vstoupíte do výstavní haly, je to jako přijít na nějakou tržnici.
Jen kromě různého druhu zboží vám nabízejí svět plný možností
a výhod, který se před každým budoucím uchazečem otevírá.
Mezi nimi se již tradičně prezentovala i naše škola, která na „školním
trhu“ figuruje již 65 let a zajišťuje vzdělávání především ve službových oborech. Na následující rok máme k dispozici 10 oborů: Automechanik, Kuchař-číšník, Kadeřnice, Prodavač, Masér, Kosmetička,
Karosář, Ošetřovatelka, Opravář a Podnikání. Ty představili na Gemmě v Novém Jičíně, Opavě a Hranicích zástupci z řad našich žáků,
učitelů i mistrů.
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

STĚHOVÁNÍ VÍTKOVSKÉ POŠTY
Vážení zákazníci, dovolujeme si vám oznámit, že z důvodu
stěhování pošty do nově zrekonstruovaného objektu dochází k
dočasnému uzavření pošty Vítkov 1, ul. Dělnická 664/0, 749 01
Vítkov, a to v období od 3.11.2017 od 12:00 hod. do 4.11.2017.
Od 6. 11. 2017 bude již pošta otevřena v nových prostorách na
ulici Pivovarská 325, 749 01 Vítkov.
Hodiny pro veřejnost zůstanou beze změny.
749 01 Vítkov 1
Adresa: Pivovarská 325, Vítkov
Telefon: 954 274 901
Provozní doba pošty:
PONDĚLÍ
8:00–12:00
ÚTERÝ
8:00–12:00
STŘEDA
8:00–12:00
ČTVRTEK
8:00–12:00
PÁTEK
8:00–12:00
SOBOTA
8:00-12:00
NEDĚLE
zavřeno

13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00

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

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

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

TJ Vítkov – nohejbalový oddíl
Turnaje
V letošním roce jsme se zúčastnili opět několika turnajů, jedním
z nich byl i zářijový turnaj v Praze na Střeleckém ostrově, kde jsme
v nabité konkurenci 16 okresních, ligových a extraligových týmů
uhráli krásné 5. místo!
Soutěže 2017
Od roku 2001 se pravidelně účastníme soutěží, které pořádá Krajský nohejbalový svaz Moravskoslezského kraje.
Mužstvo „B“ odehrálo okresní přebor mužů, ale v letošním roce se
nám bohužel nepodařilo dosáhnut v utkáních valného výsledku,
a proto jsme skončili na konci tabulky.
Mužstvo „A“ odehrálo krajský přebor mužů, kde jsme sezonu končívali v tabulce vždy na druhém místě, ale letos se nám po pěti odehraných sezonách podařilo tuto soutěž vyhrát!!! Foto z posledního
utkání, kde je sestava: zleva Wolf Aleš, Mϋck Richard, Ondřej Mirek,
Volkmer Milan a Majewski Tomáš.

Informace o našem klubu
Informace o aktivitách našeho klubu najdete na níže uvedených
stránkách. O výsledcích odehraných utkání jsme rovněž informovali
v REGIONu Opavsko.
https://www.facebook.com/TJNBC88Vitkov/
http://www.tjvitkov.cz/nohejbal
Výsledné pořadí soutěží pro rok 2017 je následující:
Mužstvo „A“, krajský přebor Mužstvo „B“, okresní přebor
družstev mužů
mužů
1. TJ Vítkov NBC 88 „A“

1. NK Fifejdy

2. Sokol Výškovice

2. TJ Slavoj Rychvald „C“

3. Slavoj Rychvald

3. TJ Sokol Pustkovec „B“

4. Sokol Pustkovec

4. NK Polanka

5. Sokol Štítina

5. TJ Slavoj Rychvald „B“

6. NK Karviná

6. TJ Vítkov NBC 88 „B“

7. NK Odry
Antukové kurty za minigolfem
Naposledy jsme vás informovali o snaze vybudovat u antukových
kurtů elektrickou přípojku. Dnes již můžeme říct, že se naši snahu
podařilo přetavit v realitu. Mimo elektrické přípojky bylo také opraveno stávající osvětlení přilehlého Skate Parku a při této příležitosti
bylo přidáno i osvětlení antukových kurtů, které jsme již využili při
trénincích v měsíci záři a říjnu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli či jakkoliv zasloužili o vybudování elektrické přípojky. Děkujeme!!!
Tréninky
V zimní sezóně se konají tréninky v „sokolovně“, a to vždy v úterý od
18:00 do 19:30 hodin a v pátek od 17:00 do 19:30 hodin. Nohejbaloví zájemci a fanoušci jsou vítáni!!!

Antonín Březovják

Středisko volného času Vítkov
Drakiáda SVČ Vítkov na Paveláku

4. ročník Podzimního kolozávodu

Jsou akce, u kterých s obavou sledujeme, jaké bude počasí.
Tentokrát nám přálo. Bylo krásně slunečno a foukal vítr, což znamená
ideální počasí pro drakiádu. Postupně na louku u druhého Paveláku
přijížděly rodinné týmy. Každý si zabral kus louky, kde se postupně
začali objevovat různorodí a pestrobarevní draci, kteří po prvním
oťukávání nabírali výšku a začali soupeřit mezi sebou. Největší
překvapení nás ale teprve čekalo. Na naši drakiádu byla unesena
nevěsta. Nejdříve si všichni mysleli, že je to nějaký povedený žert,
ale opak byl pravdou. Na louce pobíhala nevěsta celá v bílém
a s drakem v ruce. Moc jí to slušelo. A jak to nakonec všechno
dopadlo? Výkony všech zúčastněných byly celkem vyrovnané, ale
vždycky je někdo o něco lepší. První místo získala Tereza Kokořová,
druhé místo vybojoval Honza Kokoř a o třetí místo se podělili hned
dva závodníci, a to Honza Piskoř a Alena Králová. Děkujeme všem,
kteří se naši drakiády zúčastnili. Doufáme, že i příští rok budeme mít
ten správný vítr na draky!

Středisko volného času Vítkov pořádalo 8. října v parku pro děti
4. ročník Podzimního kolozávodu. Cílem kolozávodu je dodržování
bezpečnosti při jízdě na kole. Každý závodník musí projít kontrolou
správného vybavení kola, samozřejmostí je nutnost vybavení
přilbou.
Závod se konal za nepříznivého počasí, které však nikoho neodradilo.
Závodníci byli rozděleni do tří kategorií a jeli podle vyznačené
trasy. Vítězové jednotlivých kategorií získali za své vítězství pohár.
V kategorii 7 – 8 let vyhrála Lucie Daříčková, v kategorii 8 – 10 let
Štěpán Zouhar a v kategorii nad 10 let Patrik Cáb.
Vítězům blahopřejeme a věříme, že při Jarním kolozávodu nám
počasí bude přát a závodníci se opět dostaví v hojném počtu.

Květuše Skurková
pedagog volného času

Věroslava Dubová
pedagog volného času

LIGA BOXU SEVEROMORAVSKÉ OBLASTI
Vážení sportovní přátelé,
oddíl TJ Box klub Vítkov se zúčastnil dvou krajských kol
Moravskoslezského kraje, a to 30. září v Krnově a 14. října na
domácí půdě ve Vítkově.
V Krnově reprezentovali naše město Daniel Slepánek, Tobias Drga,
Martin Michálek, Filip Michálek, Denis Drga, Pert Ščurka, Dominik
Fromelius a naše hvězdička Barča Řehulková.
Bohužel Tobias Drga a Petr Ščurka neměli soupeře, takže tentokrát
nenastoupili do ringu, ale příště si to kluci jistě vynahradí.
Ostatní naši sportovci předvedli pěkné boje a bilance je – 2 výhry,
4 remízy a jen 1 prohra.
Sklidili jsme velkou pochvalu od členů ostatních oddílů, jelikož jako
začínající oddíl jsme se uvedli coby dobře připravení borci.
Ve Vítkově se boxerský turnaj uskutečnil v kulturním domě, kde
je velmi pěkné prostředí a výborná spolupráce s panem Liborem
Jozkem.
Účast ostatních oddílů byla velmi dobrá a atmosféra díky fandícím
divákům vynikající.Tímto děkuji za podporu naší sportovní mládeže.
Opět nám naši reprezentanti neudělali žádnou ostudu, spíše naopak.
Byli velmi dobře připraveni a bojovali s nasazením a elánem.
Pěkný zápas předvedli Dominik Krátký, Adrian Horváth, Tobias Drga,
Kryštof Gasman, Kuba Hýbel, Dominik Matuszek, Filip Juříček,
Dominik Fromelius i Danek Slepánek. Jako vždy se na některé opět
nedostalo, ale budou další turnaje, takže nikdy není nic ztraceno.
Náš oddíl se tímto úspěšně uvedl a zařadil mezi ostatní „ostřílené“
boxerské oddíly zatím na půdě našeho kraje, příště na mistrovství
ČR!
Velmi rád bych poděkoval všem svým svěřencům, kteří mi dělají jen
radost, a jejich rodičům, kteří své děti podporují a pomáhají jim vše
zvládat jak ve škole, tak i ve sportu.
Velmi děkujeme městu Vítkov, jelikož veškeré aktivity našeho oddílu
by se nemohly konat bez jeho finanční podpory. Za město nás přišel
pozdravit a podpořit místostarosta Oldřich Huška.
Poděkování patří také sponzorům - panu Romanu Košťálovi - fa
inSPORTline a paní Jurečkové - vedoucí řeznictví, nám. Jana Zajíce,
také panu Petru Fraňkovi - řediteli TS Vítkov. Dále paní Bartošové,
panu Duškovi a vedení Severomoravké oblasti boxu za spolupráci
při organizačních úkonech.
Dále bych rád poděkoval také organizátorům boxerského klání –
všem rozhodčím a nepostradatelnému komentátorskému esu panu

Romanu Nevrlovi, který do celého programu vnesl svůj osobitý
humor a šarm. Dalším nepostradatelným článkem celého dění byla
jako vždy skvělá paní MUDr. Antonínová, která se pečlivě starala
o všechny sportovce.
Příjemně nás potěšila návštěva zastupitele města pana Josefa
Pruska, který některé okamžiky také zdokumentoval.
Velký dík patří předsedovi TJ Vítkov panu Václavu Vašátkovi, který
s oddílem úzce spolupracuje a jeho činnost podporuje.
Děkujeme našim příznivcům a s pozdravem
Sportu zdar!
Ivan Deszkás
trenér a předseda oddílu
Deszkás Ivo
trenér

UROLOGICKÁ AMBULANCE
V ODRÁCH
Městská nemocnice v Odrách, Nadační 375/1
Telefon 556 778 165
webové stránky: www.mudrtomasvagner.cz
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí
7.00 - 12.00
Úterý
Středa
7.00 - 12.00
Čtvrtek
7.00 - 12.00
Pátek
7.00 - 12.00

12.30 - 15.00
12.00 – 17.00
12.30 – 15.00
13.00 – 15.00

Ambulantní péči poskytujeme pojištěncům:
• Revírní bratrské pokladny č. 213
• České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 205
• Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR č. 211
• Vojenské zdravotní pojišťovny ČR č.201
• Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR č. 111
K vyšetření mohou pacienti přijít i bez doporučení od praktického či
jiného odborného lékaře.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Interreg V-A Česká republika – Polsko - projekt s názvem "Poznáváme Slezské Beskydy",
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137

POZNÁVÁME SLEZSKÉ BESKYDY
Akce sice proběhla v hrozném počasí, ale žáci se překonávali,
splnili všechny úkoly a ukázali, že vše, co se dozvěděli na
přednáškách, umí zvládnout i v praxi. Našli nové kamarády
a určitě toho zažili tolik, že budou mít na co vzpomínat. Mimo
to poznali i jinou kuchyni, jinou kulturu i jinou národní mentalitu.
Akce splnila to nejdůležitější – naučila několik dalších mladých lidí
milovat turistiku a hory.
Tomáš Kaluža
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj

1. MÍSTO V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
ENVOFILM 2017 PUTUJE DO VÍTKOVA

Ve čtvrtek 19. 10. jsme se již podruhé zúčastnili mezinárodní
soutěže Envofilm 2017 aneb nebuďte lhostejní k ochraně životního
prostředí, konané pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Přehlídka žákovských
a studentských filmů probíhala v prostorách kulturního domu Střelnice
v Českém Těšíně za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského
kraje Mgr. Stanislava Folwarczného.

kreativitu, technické provedení, potenciál filmu a jeho přínos
pro udržitelný rozvoj. Tři týmy se ve svých filmech zaměřily na
problematiku třídění a recyklace odpadů, jeden tým si vybral zdravé
stravování a původ potravin. Do slavnostního finále se probojovaly
filmy o recyklaci. V široké mezinárodní konkurenci (do soutěže
zaslali své filmy i žáci Slovenska a Polska) dokázal tým sexty ve
složení Jan Kundrát a Alexandr Pisani s filmem Lightbulb obstát
a získal nejvyšší ocenění Absolutní vítězný film.
Blahopřejeme.
Milena Mačáková

72 HODIN PRO DOBROVOLNICTVÍ

12. října se v rámci projektu „72 hodin“, jehož cílem je naučit mladé
lidi vnímat více svět kolem sebe, spolupracovat a také je motivovat
k dobrovolnictví, konala v areálu školy „Podzimní slavnost“.
Účastníci slavnosti mohli posedět u ohně, přátelsky si popovídat, sníst
čerstvý bramborák, ochutnat a ohodnotit občerstvení, které donesli
zástupci jednotlivých tříd, ale také si zasoutěžit. Především však
museli navštívit „Budku dobrých skutků“, kde si pomocí kola štěstí
vylosovali zadání svého úkolu, který v následujících 72 hodinách
měli vykonat a fotograficky zdokumentovat jeho splnění. Velmi mile
nás překvapila spousta fotografií dokazujících řádné splnění úkolů.
Děti měly například navštívit psí útulek a darovat pejskům granule,
pomoci rodičům a prarodičům s domácími pracemi, vyrobit podzimní
dekorace a darovat je seniorům v Domově důchodců, uklidit veřejná
prostranství. Velmi vydařené odpoledne, na kterém bylo vidět, že
každý přiložil ruku k dílu.
Karína Kopecká, Miroslav Bučánek

Reprezentovaly nás 4 týmy:
• Kvarta : Klára Kořenková a Eliška Halamíčková
• Sexta: Jan Kundrát a Alexander Pisani
• Septima: Adéla Kalužová, Lenka Miková a Klára Sucháčková
• Septima: Kristýna Koldušková a Barbora Macháčková
Týmy základních, středních a vysokých škol měly za úkol natočit
v minulém školním roce zajímavý film s environmentální
problematikou. Odborná porota hodnotila především nápad,

KALETY

22. září odjelo 39 žáků a 4 dospělí na sportovní závody do polských
Kalet. Největších úspěchů dosáhli žáci ve vytrvalostních bězích,
kde získali celkem 10 medailí. První místa obsadili David Indrák,
Dominik Špalek, Patrik Moravec a Valérie Šavrdová, stříbrné medaile
vybojovali Daniel Faldýn, Vendula Lichovníková, Adéla Nováková,
Ondřej Moravec a Saša Zdráhalová, třetí místo ještě přidal Lukáš
Adámek. Při slavnostním předávání diplomů a medailí od starosty
města Kalety celá výprava hrdě tleskala našim hrdinům.
Renáta Šťastná, Petr Molek

PROJEKT „OFFYOURLINE“ V POLSKÉM
PORONINU

V neděli 8. října vyjela skupina deseti žáků naší školy do polského
Poronina, aby se zúčastnila mezinárodního projektu Erasmus
+, jehož podstatou je pomoci mladým lidem zbavit se rostoucí
závislosti na moderních technologiích a sociálních sítích. Hlavním
komunikačním jazykem byla angličtina.
K naší školní skupince se v Bytomi přidali Poláci a v Krakově
přistoupili i žáci z Litvy. V úvodních workshopech se žáci pomocí
různých her mezi sebou seznámili a postupně poznávali kulturu
a tradice Polska a Litvy. Zajímavým oživením projektu byl
úterní výlet do Zakopaného, kde mezinárodní týmy plnily úkoly
v terénu a měly možnost si prohlédnout krásy tohoto významného
horského letoviska. V odpoledních hodinách se již zabývali tématy
souvisejícími s médii a sociálními sítěmi.

důležitost voleb. Simulace voleb do Poslanecké sněmovny se během
dvou dnů (3. - 4. 10. 2017) zúčastnilo 294 středních škol, výsledky
odeslalo společnosti Millward Brown 281 škol, z toho 162 gymnázií,
132 středních odborných škol a 36 učilišť. Volební účast dosáhla 51
%. V našem kraji se zapojilo 30 škol, z toho 15 gymnázií. Nejvíce
hlasů získala dle celorepublikových výsledků Česká pirátská strana
(24,52 %), ANO 2011 (11,88 %) a TOP 09 (11,75 %).
V naší škole přišlo volit 109 žáků ze 127, kteří odevzdali před
tříčlennou volební komisí (Sára Poloučková - oktáva, Patrik
Lamatschek, Jakub Hamrozi - sexta) 104 platné hlasy dvaceti
politickým subjektům. Šest stran, které šlo volit v Moravskoslezském
kraji, nezískalo žádný hlas. S výrazným náskokem se na prvním
místě umístila strana ANO (25,68 %), následovaná Českou pirátskou
stranou (11 %), která ztrácela o více než polovinu hlasů. Třetí
v pořadí by byla strana SPORTOVCI (8,25 %).
Miroslav Bučánek

PŘEDNÁŠKA MATĚJE RUCKÉHO
O DUŠEVNÍCH PORUCHÁCH

Na pořadu byl i první mezinárodní večer, kterého se ujala Litva.
Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí o tomto pobaltském státě,
vyzkoušeli si tradiční litevský tanec a ochutnali místní speciality.
Následujícího dne si oddechli od sociálních sítí pěším výletem na
Mořské oko, horské jezírko, které se nachází pod nejvyšším polským
vrcholem Rysy. Pak se již zase všichni pilně pustili do práce, neboť
museli připravit vše potřebné na sobotní akci ve městě Zakopaném.
Posléze všechny čekal druhý mezinárodní večer, kterého se tentokrát
ujali žáci naší školy. Představili hlavní město, kraj a školu, zazpívali
několik národních písní, naučili ostatní tančit mazurku a připravili
ochutnávku českých specialit. Další den se vydali do Zakopaného,
ráje lyžařů, kde uskutečnili na pěší zóně Krupowki akci o sociálních
sítích. Nebylo vůbec jednoduché oslovovat kolemjdoucí, jednalo se
však o cennou zkušenost. Pak se už pomalu mohli těšit na třetí
mezinárodní večer, o který se tentokrát postarali zástupci z Polska.
Po týdnu se vydali na cestu domů, bohatší o nové kamarády
a zážitky, které nikdy nezmizí.
Lenka Zychová a Lukáš Váňa

STUDENTSKÉ VOLBY 2017

V úterý 3. 10. 2017 proběhly na naší škole Studentské volby,
pořádané v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách
společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické principy
a zásady u žáků středních škol starších patnácti let a vštěpovat jim

11. října se studenti gymnázia zúčastnili dvouhodinové přednášky
našeho absolventa Matěje Ruckého, který se k nám opět po roce
vrátil, aby přítomné seznámil s další zajímavou oblastí psychologie.
Tentokrát si pro přednášku vybral téma duševních nemocí.
Matěj je dnes studentem 3.ročníku oboru psychologie na Univerzitě
Friedricha Alexandra v německém Erlangenu.
Žáci gymnázia se mohli blíže seznámit jak s afektivními poruchami
(manie, deprese a maniodeprese), poruchami příjmu potravy
(anorexie, bulimie), tak s některými úzkostnými poruchami (např.
obsedantně kompulzivní porucha, sociálně úzkostná porucha,
panická porucha, posttraumatická stresová porucha).
V závěru dvouhodinového setkání zazněl zasloužený aplaus, který
ocenil nejenom prezentační schopnosti Matěje Ruckého, ale také
jeho ochotu zodpovědět řadu dotazů.
Miroslav Bučánek

SDRUŽENÍ OBRANY
SPOTŘEBITELŮ
MORAVY A
SLEZSKA, z.s.
VARUJE PŘED
FALEŠNÝMI
KAMENÍKY
Nastal “Dušičkový čas“, pozůstalí
vzpomínají na své zemřelé příbuzné
a přátele. Lidé přicházejí na
hřbitovy, aby uctili jejich památku,
zapalují svíčky a vzpomínají.
Krásně upravené místo posledního
odpočinku blízkých cítí jako projev
úcty k zesnulým. Proto si, obzvláště
v tomto období, dávají na vzhledu
i výzdobě hrobu velmi záležet.
Podvodníci naslibují, vyberou peníze
a nechají za sebou zničené hroby.
Ačkoliv by “Dušičky“ měly být
především vyjádřením úcty k mrtvým,
mnohým lidem každoročně přináší
i velké nepříjemnosti. Atmosféry
vzpomínek
na
zesnulé
totiž
zneužívají nejrůznější podvodníci,
kteří lákají z lidí peníze za různé
řemeslnické práce na hřbitovech.
Falešní kameníci například nabízí,
že opraví nebo vyčistí náhrobek,
či dokonce postaví náhrobek nový.
Velmi často si vybírají seniory, kteří
bývají důvěřivější a těmto slibům
snadněji uvěří. Snaží se je totiž
přesvědčit, že jsou dobří, rychlí
a hlavně levní.
Ovšem z této levné, lákavé nabídky
se může vyklubat drahá past. Pokud
dostane takový kameník předem
zálohu, už ho většinou nikdy podruhé
neuvidíte. Ani pokud se domluvíte
na platbě až poté, co odvede svou
práci, nemáte vyhráno. Často se
totiž stává, že falešní kameníci
odvedou na hrobech nekvalitní
práci, nedokončí ji nebo při opravě
hrob svým neodborným zásahem
poškodí.
Jak se nenechat napálit.
Proto Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s. radí lidem,
aby byli při návštěvách hřbitovů
velmi obezřetní a vyhýbali se těmto
podvodníkům. Pokud je někdo osloví
s podobnou nabídkou, je nejlepší se
s ním vůbec do hovoru nepouštět.
V žádném případě SOS MaS z.s.
nedoporučuje uzavírat smlouvu při
prvním setkání na hřbitově!
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

se na zakázce domluvíte. Vybírejte pouze
ze zavedených a známých firem. Zeptejte se
i ve svém okolí na reference a zkušenosti, jaké
mají vaši sousedé, přátelé či známí s danou
firmou. Většina skutečných kameníků má svou
provozovnu, kde si můžete jejich práci také
prohlídnout.

A jak si vybrat dobrého kameníka?
Výběr kameníka je samozřejmě
pouze na každém z vás. Zde
najdete pouze pár doporučení, které
vám mohou pomoci se vyhnout
pozdějším nepříjemnostem:

- chcete-li dosáhnout lepší ceny, oslovte více
kamenictví než pouze jedno. Jejich nabídky je
nutné porovnat a teprve potom se na konkrétní
zakázce domluvit. Nerozhodujte se ale pouze na
základě ceny. Pečlivě si srovnejte další důležité
aspekty předložené nabídky, které se liší nejen
cenou, ale také termínem zhotovení, výběrem
a kvalitou kamene, celkovým zpracováním
náhrobku a také poskytnutou zárukou!

- pokud opravdu potřebujete
opravit hrob, pečlivě volte, s kým

- vždy trvejte na podrobné písemné smlouvě,
která by měla obsahovat: místo stavby
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www.semperitgroup.com

náhrobku, vybraný druh a barvu kamene,
nákres s rozměry náhrobku, velikost, barvu
i druh písma, termín dodání a celkovou cenu
s vyznačením poskytnuté záruky. Předem
dohodnutou zálohu na zakázku doporučujeme
předávat pouze osobně v provozovně, nebo
v sídle firmy odpovědnému pracovníkovi oproti
řádnému dokladu.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska
z.s.
Internetové stránky: www.sos-msk.cz
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

V Ostravě
byla otevřena
pobočka
pro žadatele
o dotaci z
Operačního
programu
Zaměstnanost

Firma se
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka
tel.: 556 763 217

Nová pobočka podpory projektů
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byla otevřena v Ostravě
v ulici Poděbradova 1223/61b. Speciálně vyškolení projektoví manažeři Ministerstva práce a sociálních
věcí v ní pomáhají všem žadatelům
o dotace z OPZ, kteří chtějí získat
informace o možnostech programu
nebo probrat své projektové záměry. Pobočka nabízí především
usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu
o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP 14+,
poskytování informací o aktuálně
vyhlášených výzvách, podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech apod. Je možné
si domluvit individuální konzultaci
i skupinové prezentace pro potenciální příjemce dle aktuální poptávky.
Kontakt: Mgr. Andrea Beličinová,
andrea.belicinova@mspv.cz, telefon: +420 770 116 530
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Titulní strana zpravodaje:
Noční kašna na vítkovském náměstí - foto
František Putko. Výstava opavské výtvarné
skupiny X - foto Jiří Mikula
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE
S GRAFIKOU
Veškerou grafiku (fotografie, loga apod.) je
třeba zaslat jako samostatnou grafickou přílohu
v běžných formátech (JPEG, TIFF, GIF, PNG),
vložené například do dokumentů Wordu apod.
nejsou použitelné, neboť vložením do těchto
souborů dochází k nevratnému snížení jejich
kvality. Aby v tisku vypadaly co nejlépe, je třeba
tuto skutečnost respektovat a zaslat je v co
nejvyšší kvalitě. Minimální rozměr je 1200 x 800
px při rozlišení 300 DPI. V případě, že si nejste
jisti, zda je vámi zvolený formát vyhovující, obraťte
se na pracovníka oddělení kultury Jana Duška (tel.
556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info).

Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový
a elektrotechnický průmysl a domácích spotřebičů,
hledá muže nebo ženu na pozici

hledá muže nebo ženu na pozici

ÚČETNÍ

REFERENT STROJNÍ VÝROBY

Náplň práce, okruh činností:
• účtování a veškerá evidence v oblasti tuzemských
materiálových faktur
• účtování a veškerá evidence v oblasti zahraničních faktur
• účtování pokladních transakcí
• zpracování agendy v oblasti drobného dlouhodobého majetku
(účtování transakcí, inventury)
• zpracování a kontrola podkladů pro INTRASTAT
• kontrola správného oběhu zpracovávaných účetních dokladů

Náplň práce, okruh činností:
• zakládání a kontrolování zakázek v provozním systému
• vytváření objednávek pro kooperace
• vytváření objednávek na nákup materiálů a dílů pro strojní výrobu
• komunikace s dodavateli

Požadujeme:
• SŠ vzdělání ekonomického směru
• praxi na pozici účetní (ve výrobní společnosti výhodou)
• znalost účetní legislativy a legislativy v oblasti DPH
• pečlivost, samostatnost, komunikativnost, odolnost vůči
stresu, časovou flexibilitu
• uživatelskou znalost MS OFFICE
• řidičský průkaz sk.“B“
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
• zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4. týdnů - po 1 roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora
Pracovní pozice vhodná i pro absolventy.

Požadujeme:
• ÚS vzdělání, technický nebo strojírenský směru výhodou
• dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost,
profesionální vystupování, důslednost, časová flexibilita
• vyšší úroveň znalostí MS OFFICE podmínkou
• znalost systému AXAPTA výhodou, není podmínkou
• ŘP sk. B
Nabízíme:
• zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
• měsíční odměny ve výši až 25% ze základní mzdy
• zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4. týdnů - po 1 roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora
Pracovní pozice vhodná i pro absolventy.
Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Místo výkonu práce:

Budišov nad Budišovkou

Termín nástupu:

ihned, popřípadě dohodou

Zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Místo výkonu práce:

Budišov nad Budišovkou

Termín nástupu:

po dohodě – počátek roku 2018

Registrujte se na https://vitkov.mobilnirozhlas.cz

Další informace poskytne: Zdeněk Hellebrand,
e-mail: hellebrand@linaset.cz, tel: 556 317 444
Zájemci mohou zaslat svůj životopis: na adresu personalistika@
linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidkaprace

Více informací na www.vitkov.info

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 11.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov - sál.

14. 11.
14.00 hod.

PEVNOST BOYARD
Soutěž pro žáky 9. ročníků z okolních škol.
Budova ZŠG Vítkov.

4. 11.
17.30 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Budeme hledat pohádkové postavičky v parku. Za
splnění úkolů dostanou děti sladkou odměnu.
Teple se oblečte. S sebou lampiónek. Za deštivého
počasí bude akce zrušena.
Zahrada Střediska volného času Vítkov.

15. 11.
14.00 hod.

7. 11.
8.00 hod.

ŠKOLSKÉ FÓRUM
ve spolupráci se zástupci sítě Zdravých měst.
Budova ZŠG Vítkov.

TURNAJ - NERFLIGA
Zveme všechny kluky a holky bez ohledu na věk,
aby si přišli vybít energii a zastřílet si na turnaji
v Nerf lize. Účastníci budou rozděleni do kategorií
podle věku a hodnoceni budou jak družstva, tak
jednotlivci, kteří „nejdéle přežijí“. Pro všechny
bude připravena sladká odměna. Nerfky a náboje
s sebou. Doporučujeme náboje podepsat či jinak
označit.
Sokolovna - tělocvična.

10. 11.
16.30 hod.

POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
Pochod se světýlky.
Účast nutno potvrdit v knihovně.
Vstupné: 10 Kč/dítě
Start od knihovny.

17. 11.
9.30 hod.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce.
Turistický pochod z Vítkova na zříceninu hradu
Vikštejn.

13. 11.

VODA A ENERGIE
Zahájení výstavy
Budova ZŠG Vítkov.

21. 11.
8.00 hod.

PUTOVNÍ VÝSTAVA CHEMICKÝCH POKUSŮ
Budova ZŠG Vítkov.

21. 11.
17.00 hod.

INDIE – HORY A LIDÉ MALÉHO TIBETU
Cestopisná přednáška
Přednáší Jan a Jiří Rychtečtí a Jarka a Luděk
Hadámkovi
Vstupné: 30 Kč
Městská knihovna ve Vítkově – sál.

14. 11.
8.00 - 17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY
Budova ZŠG Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
22. 11.
14.15 hod.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI V SVČ
Soutěže dětských družstev ve sportovních a
dalších disciplínách. Pro všechny máme sladké
odměny.

23. 11.
19.00 hod.

LÁSKA Z MASÁŽE
Představení divadelního spolku Klikadlo z
Klimkovic.
Kulturní dům.

24. 11.
14.00 hod.

25. 11.
8.00 hod.

TURNAJ V BADMINTONU
SVČ Vítkov pořádá v sokolovně SVČ Vítkov pro
děvčata a chlapce 7. – 9. tř. turnaj v badmintonu.
Pro všechny zúčastněné jsou připravené sladké
odměny. S sebou sportovní oděv, obuv, pití a
sportovní náladu
DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
Přijďte se připravit na dobu adventní i samotné
Vánoce. Pečení perníčků, výroba adventních
věnců a dekorací, výroba vánočních dárků,
minijarmark. Budeme vyrábět řetěz a ozdoby na
vánoční strom na náměstí. Pomůžete nám?
Kulturní dům.

25. 11.
16.00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zdobení vánočního stromečku společně s anděly
a vyhlášení soutěže „Nejkrásnější ozdoba na
vánoční stromeček“. Andělské poselství. Adventní
přání starosty města. Rozsvícení vánočního
stromu.
Náměstí Jana Zajíce.

26. 11.

VÁNOČNÍ DÍLNA A ROZSVÍCENÍ STROMU V
KLOKOČOVĚ
Sokolovna Klokočov.

28. 11.
16.00 hod.

VESELÉ RAZÍTKOVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI
S sebou si přineste nějakou světlou textilii, kterou
si budete chtít ozdobit (bílé tričko, nebo nějaké
světlé, plátěná taška, malý polštářek,…).
K dispozici budete mít razítka a barvy na textilii.
Cena: 40 Kč
Středisko volného času Vítkov.

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
Městská knihovna ve Vítkově.

6. 12.
16.00 hod.

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

8. 12.
19.30 hod.

SPOLEČENSKÝ PLES SPOJENÝ SE
ŠERPOVÁNÍM MATURANTŮ
Místenkové vstupné. Předprodej zahájen.
Vstupenky lze zakoupit na ekonomickém oddělení
školy, tel. 556 303 395.
Kulturní dům ve Vítkově.

9. 12.

VÁNOČNÍ KONCERT V KLOKOČOVĚ
Kostel sv. Ondřeje.

10. 12.
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
Náměstí Jana Zajíce.

20. 12.
18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

28. 12.

RELAXAČNÍ PODVEČER
Městská knihovna ve Vítkově.

31. 12.
16.00 hod.

SILVESTROVSKÁ MINIDISKOTÉKA S MAXIM
TURBULENC
Silvestrovský ohňostroj
Náměstí Jana Zajíce.

SVČ připravuje:
1. 12. FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním
lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách
přinese SNOW FILM FEST 2017. Tento festival je bratrským
festivalem Expediční kamery. Kdy proběhne ve Vítkově? První den
prosince - 1. 12. 2017 od 17,00 hodin v sále Střediska volného času
Vítkov. Vstupné: děti do 14,99 let zdarma, ostatní 50 Kč/osoba.
Občerstvení zajištěno.
15. – 16. 12. VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA
Pro děti 1. tř. – 5 tř. předvánoční a zimní dovádění se spaním. Bližší
informace uvedeme na našich webových stránkách.
Program na měsíc listopad v NZDM TUNNEL
2. 11.
Dušičková párty
6. 11.
Dílničky- Tvořivý podzim
8. 11.
Filmové odpoledne
9. 11.
Hudební zkušebna
13. 11. AKTIVITY – Mezinárodní den nevidomých
15. 11. Filmové odpoledne
16. 11. Turnaj pexeso + Hudební zkušebna
21. 11. Beseda- Světový den pozdravů
22. 11. Filmové odpoledne
23. 11. Tanečky + hudební zkušebna
27. 11. Dílničky- malování, tvorba
29. 11. Filmové odpoledne
30. 11. Turnaj - piškvorky

Uzávěrka příštího čísla je 2 0 . l i s t o p a d u 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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