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Několik slov starosty
Vážení spoluobčané, před několika málo dny jsme vkročili do roku
2019. Mnozí jste se jistě zamýšleli, co vám přinese ať už v osobním
nebo pracovním životě. Na posledním zasedání zastupitelstva jsme
se i my zabývali tím, co přinese rok 2019 našemu městu. Již teď se
dá s určitostí říci, že bude plný stavebního ruchu.
Jednou z největších investic bude vybudování inženýrských sítí
a komunikace pro výstavbu rodinných domů při Těchanovické ulici.
V lokalitě je osm stavebních parcel, pět z nich již má své budoucí
vlastníky, kteří mají zájem o výstavbu. Volné parcely jsou k dispozici
dalším zájemcům.
Velké investice včetně dotačních hodláme směrovat do bytového
fondu. Bude se jednat o opravy a modernizaci bytů. Část prostředků
bude, v případě úspěšné žádosti, použita na rekonstrukci bytového
domu č. p. 147 v Lesní ulici, který jsme v loňském roce koupili.

Parčík za kulturním domem získá novou podobu. Budou tam
vybudovány nové chodníky, veřejné osvětlení a také vodní prvek.
V parku budou rozmístěny ukázky hornin, které jsou charakteristické
pro Nízký Jeseník, takže tato místa budou také sloužit k naučným
účelům. Investice je podpořena ﬁnancemi z Fondu mikroprojektů
2014-2020 v Euroregionu Silesia. Projekt „Horniny a ﬂóra v českopolském pohraničí“ realizujeme s polským městem Glubčice.
Rádi bychom získali ﬁnanční prostředky na další stavby.
Chtěli bychom pokračovat v opravě hřbitovní zdi. Projektovou

dokumentaci, potřebnou pro podání žádosti, již máme zpracovanou.
Moravskoslezský kraj opět vyhlásil Program obnovy kulturních
památek a památkově chráněných nemovitostí. Již jednou jsme byli
úspěšní při opravě betonového plotu kolem hřbitova. Pokud bychom
opět uspěli, získali bychom půl milionu, který by byl nezanedbatelnou
ﬁnanční podporou.

V rozpočtu máme vyhrazeno několik milionů na opravy komunikací.
Přesto máme snahu získat další prostředky. Konkrétně je to
z programu Podpory obnovy místních komunikací, vyhlášeném
ministerstvem pro místní rozvoj. Z těchto zdrojů bychom chtěli
opravit místní komunikaci Úvozní.
Poslední žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj, kterou
bych chtěl zmínit, je žádost o podporu „Revitalizace sportovního
areálu v ZŠG Vítkov“. Co se pod tímto pojmem skrývá? Generální
rekonstrukce travnatého hřiště včetně běžeckého oválu. Obojí by
mělo být nahrazeno umělým povrchem, takže by se tím výrazně
rozšířilo využití. A jistě mi dáte zapravdu, že sport a pohyb, zejména
na čerstvém vzduchu, je potřebný v každém věku.
Na závěr bych vám chtěl do roku 2019 popřát úspěšné vykročení jak
v osobním, tak v pracovním či studijním životě. K tomu samozřejmě
hodně zdraví, štěstí a podpory rodiny a přátel.

Výměna svítidel veřejného osvětlení
Město Vítkov navázalo na úspěšnou výměnu svítidel veřejného
osvětlení v místních částech Vítkova realizovanou v roce 2017
a i pro rok 2018 si podalo žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu
a obchodu do Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2018 - Programu EFEKT II – na realizaci II. etapy energetických
úspor veřejného osvětlení ve Vítkově. Byli jsme úspěšní a městu
byla přiznána dotace. V letních měsících proběhlo výběrové řízení
na zhotovitelskou ﬁrmu. Na začátku září byla podepsána smlouva
s vítězem – společností ReSpol s.r.o., Hlavnice a zároveň mu bylo
předáno staveniště. Vlastní realizace výměny svítidel proběhla
v říjnu a listopadu.
Ze získané dotace byla instalována nová LED svítidla na sloupech
veřejného osvětlení v části Vítkova, konkrétně svítidla napojená
na rozvaděče RVO1 a RVO3. Byla provedena výměna 288
ks starých svítidel a doplněno 8 nových svítidel tak, aby plnily
požadavky dané normami na osvětlenost pozemních komunikací
z hlediska bezpečnosti pohybu osob a vozidel po komunikacích. Po
rekonstrukci by mělo dojít k úspoře energií o 53,92 %.
Celkové náklady na výměnu svítidel v rámci II. etapy činily 3 403
179 Kč. Město získalo na realizaci dotaci ze státního rozpočtu
v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2018
(Programu EFEKT) ve výši 1 333 224 Kč. Dotaci je možné získat ve

výši maximálně 50 % způsobilých výdajů. Zbylých 50 % způsobilých
výdajů a veškeré nezpůsobilé výdaje si hradí město ze svého
rozpočtu.
I pro letošní rok se město snaží získat dotaci na realizaci poslední
III. etapy, ve které bychom chtěli vyměnit zbylá svítidla. V říjnu byla
podána žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu do
programu EFEKT pro rok 2019. Snad budeme i potřetí úspěšní.
Michaela Kaspříková
odbor služeb
Akce „Energetické úspory veřejného osvětlení – II. etapa“ byla
realizována z dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu
na podporu úspor energie pro rok 2018.

KRÁTCE Z RADNICE
• Městská knihovna nově zřídila pro návštěvníky wiﬁ-připojení k internetu.
• Pro ZŠaG bylo zastupitelstvem schváleno prospěchové stipendium, kdy může žák čtyřletého gymnázia získat až 3000 Kč za pololetí.
• Z Moravskoslezského kraje jsme získali dotaci ve výši 111 500 Kč
na projekt „Jan Zajíc - 2019“.
• Zastupitelstvo schválilo deﬁcitní rozpočet města Vítkova pro rok
2019 takto:
- rozpočtové příjmy ve výši 150 mil. Kč,
- rozpočtové výdaje ve výši 172 mil. Kč,
- ﬁnancování ve výši 12,2 mil. Kč z vlastních ﬁnančních prostředků
města a 16 mil. Kč z investičního úvěru kryje kromě deﬁcitu rozpočtu i splátky úvěrů z roku 2018 ve výši 6,2 mil. Kč.
• Zastupitelstvo zřídilo Sportovní výbor, který se bude zabývat rozdělováním ﬁnancí pro sport, v návaznosti na dotace města kontrolovat
jejich využití, posuzovat koncepci rozvoje sportu, spolupracovat při
sportovních akcích a navrhovat opravy a rekonstrukce sportovišť.
• Rada města schválila bytovou, dopravní, kulturní a letopiseckou
komisi.
• Město Vítkov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních
míst na pozici „Strážník Městské policie Vítkov“. Další informace najdete na webu města.

OZNÁMENÍ

o vyhlášení revize katastru
nemovitostí

Město Vítkov podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Opava (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO11/2018-806, že v katastrálním území Vítkov obce Vítkov bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.2.2019 přibližně do 31.5.2021.
Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem
v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru
nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným
v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání
se zástupcem katastrálního úřadu.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona,
zejména povinnost
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich
nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu,
která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis
do katastru.
Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního
úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

• Na základě smlouvy s Moravskoslezským krajem bude dopravní
obslužnost do června 2019 ještě zajišťovat TQM Opava a poté nový
dopravce ČSAD Vsetín, a.s.
• Při využití služby „Senior-taxi“, kterou provozuje Charita Odry, je
nyní možno složenku zaplatit v Informačním centru městského úřadu, a to BEZ POPLATKU.
• Připomínáme, že ve Vítkově a všech jeho místních částech platí
dle OZV zákaz podomního prodeje.

Nabízíme kompostéry
Technické služby sdělují, že získaly dotaci na 500 ks kompostérů.
Z toho 380 ks již bylo vydáno a 120 ks je k dispozici.
Prosíme občany, aby se v případě zájmu přihlásili na TS,
vydávání probíhá průběžně až do vyčerpání zásob.
Vzhledem k tomu, že kompostéry byly pořízeny z dotace,
nabídka po vydání zbývajících kusů bude ukončena a v příštím
období se již nebude opakovat.
Kontakt: Technické služby města Vítkova, Dělnická 705, Vítkov,
tel. 556 300 454

Sociální služby ve Vítkově v roce 2018
Město Vítkov podporuje sociální služby, které vycházejí vstříc
občanům a jsou poskytovány na území města. Do roku 2017 si
každá sociální služba podávala žádost o dotaci na provoz, ty pak
byly individuálně posouzeny. Od roku 2018 byla vyhlášena jednotná
pravidla pro poskytování individuálních dotací na sociální služby
z rozpočtu města.
Od roku 2013 je ve Vítkově poskytována sociální služba Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel (dále jen „NZDM“), která nabízí
dětem a mladistvým ve věku od 6 do 26 let především alternativu
k organizovanému trávení volného času. Poskytovatelem této služby
je Středisko volného času Vítkov, p.o. Činnost NZDM byla v roce
2018 podpořena z prostředků města ve výši 254 000 Kč. Služba
spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování (dále jen „ASZ“)
v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“).
V letošním roce bylo z prostředků projektu ﬁnancováno navýšení
počtu pracovníků a bezplatné kurzy počítačové gramotnosti pro
klienty NZDM.
Středisko volného času Vítkov poskytuje také Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi Tunnel (dále jen SAS). Tato služba funguje
od roku 2014, má ambulantní i terénní formu. V případě terénní
formy se jedná především o přípravu dětí na vyučování a ﬁnanční
hospodaření klientů. Mimo tyto služby poskytuje SAS doprovod dětí
do školy sociálním pracovníkem. Služba je provozována s ﬁnančním
příspěvkem města ve výši 96 000 Kč. Došlo k rozšíření služby pro
oblast Čermná ve Slezsku a Budišov nad Budišovkou jak územně,
tak personálně. V rámci projektu uskutečňujeme kurz počítačové
gramotnosti. Pracovníci služby úzce a pravidelně spolupracují
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD).
Občané města využívají pečovatelskou službu poskytovanou
Charitou Odry, jejímž cílem je podpora uživatelů v jejich domácím
prostředí. Lidem je umožněno zůstat co možná nejdéle v přirozeném
prostředí. Služba byla městem podpořena částkou 528 000 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 2018 je
cena za jednu jízdu stanovena na 25 Kč, mimo Vítkov je služba za
vyšší poplatek dle délky dojezdu. Službu je možné využívat každý
den od 6:00 do 14:30. Klient si může požádat o doprovod zdravotní
sestry.
Dluhová poradna poskytuje občanům města a místních částí
prostřednictvím Charity Odry odborné poradenství. Tato spolupráce
byla vyhodnocena jako velmi efektivní a přínosná. Sociální služba
je poskytována v Komenského č. 169 a je ﬁnancována z projektu
ASZ, který je od roku 2018 podporován z OPZ po dobu tří let
a město se na jejím provozu ﬁnančně po celou dobu trvání projektu
nepodílí. Z ﬁnančních prostředků města je podporována služba
Sociální rehabilitace, jejímž poskytovatelem je Fokus Opava z.s.,
a to částkou 80 000 Kč. Služba napomáhá klientům obnovit, udržet
i získat schopnosti potřebné k běžnému životu. Službu využívají
pravidelně klienti chráněného bydlení, ale i další. Služba se zaměřuje

ZPRÁVY Z FINANČNÍHO
ODBORU
PLATBA ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2019

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2019 činí pro občana,
který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech, 540
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 540 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.
Poplatek je splatný k 31. 8. 2019. Poplatky, které nebudou
uhrazeny včas a ve správné výši, budou předány k exekučnímu
řízení.

na osoby s mentálním postižením, kterým pomáhají pracovnice se
samoobslužnými činnostmi, rozvíjejí jejich motoriku a umožňují jim
navazovat nové společenské kontakty.
Na území města jsou poskytovány služby sociální péče, které úzce
spolupracují s odborem sociálních věcí, a to nejen z důvodu pozice
města Vítkova jako opatrovníka některých klientů těchto služeb.
Nejvíce opatrovanců města využívá sociální pobytové služby
Domova Vítkov, který poskytuje tyto sociální služby – domov pro
seniory, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení.
V roce 2018 byla Domovu Vítkov poskytnuta dotace ve výši 90 000
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 30 000 Kč na činnost související s výkonem dobrovolnictví.
Dobrovolníci docházejí převážně do Domova Vítkov a Dětského
domova v Melči.
Z rozpočtu města obdrželo Děcko o.p.s. dotaci na svozovou dopravu
do školy pro zdravotně znevýhodněné dítě ve výši 10 000 Kč. Rovněž
jsme podpořili projekt Inkluzivní vzdělávání na Vítkovsku dotací
ve výši 36 776 Kč Centru inkluze, o.p.s. V rámci tohoto projektu
byly připraveny vzdělávací aktivity pro pedagogy mateřských škol
a předškolní kluby pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Město podporuje i rozvoj nových terénních služeb. Renarkon o.p.s.
Ostrava poskytuje poradenství a terénní sociální službu, která kromě
mapování drogové scény a výměny injekčních setů provádí aktivity
směřující k předcházení rizikovému chování, vedoucímu ke vzniku
drogového problému a zároveň minimalizuje negativní sociální
dopady spojené s užíváním nealkoholových drog. Na provoz služby
přispělo město 20 000 Kč, od července 2018 je služba hrazena
z OPZ ve spolupráci s ASZ. Stále pokračuje spolupráce s Centrem
služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., které poskytuje služby
tlumočníka znakové řeči. Práci tlumočníka hradí centrum ze svých
prostředků a město hradí cestovné.
Středisku rané péče Ostrava, jež poskytuje pomoc rodinám, které
vychovávají dítě do věku 7 let se zrakovým nebo kombinovaným
postižením, bylo poskytnuto 5 000 Kč.
Pracovníci odboru sociálních věcí při výkonu sociálně-právní ochrany
dětí úzce spolupracují s Asistenčním, mediačním a terapeutickým
centrem, které provozuje EUROTOPIA.CZ, o. p. s. Centrum
pomáhá rodinám řešit problematiku rozvodů, rozchodů a složitých
rodinných situací. Služba nabízí základní poradenství, asistenci,
mediaci, rodinné terapie a bezplatné poradenství zprostředkované
právníkem. Tato služba je klienty hojně využívána. Službu podpořilo
město dotací z rozpočtu částkou 10 000 Kč.
Občané mohou získat informace o poskytovatelích sociálních
služeb ve Vítkově na webových stránkách města, ve Vítkovském
zpravodaji, v katalogu sociálních služeb a od pracovníků odboru
sociálních věcí.
Jana Molková – koordinátorka plánování
Hana Klapetková – vedoucí odboru

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI NA
I. POLOLETÍ ROKU 2019
Dotace z rozpočtu města budou na 1. pololetí 2019 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 http://
www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/
formulare-/ﬁnancni-odbor/
Žádosti přijímáme do konce ledna 2019.
Jana Knichalová
finanční odbor

Městská policie
v listopadu 2018
V půl sedmé večer 7. listopadu přijali strážníci oznámení o krádeži
v jedné z provozoven v Budišovské ulici. Hlídka MP Vítkov na
místě zjistila, že se jedná o 41letého občana Vítkova, jenž se přes
pokladní zónu prodejny pokusil pronést bez placení láhev destilátu
v ceně 100 Kč, kterou měl schovanou v rukávu bundy. Po provedení
prvotních úkonů na místě byla láhev destilátu vrácena neporušena
zpět do prodeje. Vzhledem k trestní minulosti známého „lapky“ byla
záležitost postoupena k prošetření Policii ČR. V případě, že se
prokáže, že byl muž v posledních třech letech za přečin přisvojení
si cizí věci odsouzen nebo potrestán, bude v případě uznání viny
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. V opačném
případě mu za přestupek proti majetku může být uložena pokuta až
do výše 70.000 Kč, jelikož se ho dopustil opakovaně.
8. listopadu, krátce po druhé hodině odpolední, byla MP Vítkov
přivolána do jedné z provozoven na náměstí Jana Zajíce, kde se
měl nacházet opilý agresivní host, který obtěžoval další přítomné a
hrozilo, že v provozovně něco rozbije. Strážník, který byl v danou
dobu ve službě sám, vešel do provozovny, kde na něj hned po
zavření vstupních dveří zcela nečekaně a bez jakéhokoliv důvodu
zaútočil neznámý muž, a to tak, že jej kopl do kolena pravé nohy
a loktem jej udeřil do pravé strany obličeje. Na tento útok reagoval
strážník tak, že muže zpaciﬁkoval povalením na zem a zakleknutím,
jelikož se dotyčný za neustálého vulgárního verbálního projevu
aktivně bránil a útočil na zakročujícího strážníka kopáním nohou
i chytáním za uniformu. Strážník se snažil muži přiložit pouta, ale
toto se pro jeho značnou agresivitu a aktivní obranu podařilo pouze
částečně. Z uvedeného důvodu a pro skutečnost, že prováděný
zákrok nemohl být samotným strážníkem na místě úspěšně
dokončen, byla na místo přivolána rovněž hlídka Policie ČR,
v jejíž součinnosti byl útočník zajištěn, dopraven do služebního
vozidla a následně pro značnou opilost převezen na PZS v Opavě
k vystřízlivění. V muži byl následně zjištěn 63letý muž z Vítkova,
který je podezřelý z přečinů výtržnictví a užití násilí pro výkon
pravomoci úřední osoby. V případě uznání viny a odsouzení za
tyto přečiny může být potrestán odnětím svobody až na čtyři léta.
Za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný neoprávněným
záborem veřejného prostranství, byla 19. listopadu v půl jedné
odpoledne uložena pokuta 200 Kč příkazem na místě 50letému
muži z Bruntálu, který své motorové vozidlo zaparkoval mimo
pozemní komunikaci Pivovarská na pozemku v majetku města. Za
takový přestupek lze uložit pokutu příkazem na místě až do výše
10.000 Kč.
Z přestupků neoprávněného užívání cizího majetku a poškození
cizí věci je podezřelý 41letý muž z Vítkova, který 28. listopadu
neoprávněně vnikl do objektu v majetku města Vítkova při ulici
Lesní. Strážníci muže v objektu přistihli kolem sedmé hodiny
večerní, odkud byl vykázán a poučen o dalším postupu ze strany
MP Vítkov. Za přestupky proti majetku hrozí muži u správního
orgánu pokuta až do výše 50.000 Kč, případně do výše 70.000 Kč
v případě opakovaného přestupku.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

Město Vítkov nabízí
2 pracovní místa na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ
POLICIE VÍTKOV

Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: 1. 4. 2019

Podmínky:
• státní občanství ČR
• ukončené střední vzdělání s maturitou
• min. věk 18 let
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a,b
zák. č.553/91 Sb., o obecní policii)
• řidičský průkaz sk. B
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel)

Podrobnosti přihlášky naleznete na
webu města www.vitkov.info.
Nabízíme:
Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání osvědčení
pro výkon povolání strážníka přiznání 7. platové třídy s postupem
do 8. platové třídy po zapracování vč. dalších příplatků v souladu
s § 8 citovaného nařízení vlády a §131 zákona č.262/2006
Sb., zákoníku práce v platném znění, a dalších zákonných
příplatků. Finanční příspěvek k důchodovému připojištění, 25
dnů dovolené, možnost přidělení služebního bytu a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii
a práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na
podatelnu Městského úřadu ve Vítkově, nebo na adresu Městský
úřad Vítkov, nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 15. února
2019 nejpozději do 13:00 hod. v zalepené obálce s označením
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT
s uvedením jména a adresy podavatele. Přihlášky doručené po
tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069,
e-mail: misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova
Mgr. Martin Šrubař, tel.: 556 312 202, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

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

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2019 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít
možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí
Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou možnost uskutečnit dobrý
skutek ve formě ﬁnančního daru na podporu charitního díla
v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně
a podpory a předem děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Bc. Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
Hedvika Satková, asistentka Tříkrálové sbírky pro Vítkov

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2019
65% připadá na činnost Charity Odry, 15% na projekty Diecézní
charity ostravsko-opavské, 10% na humanitární pomoc v zahraničí,
5% na podporu projektu Charity Česká republika, 5% je v souladu se
zákonem určeno na režie sbírky.
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce
můžete získat na těchto kontaktech:
Charita Odry, Hranická 162/36,742 35 Odry, tel.: 556 731 947,
e-mail: info@odry.charita.cz
web: www.odry.charita.cz

Středisko volného času Vítkov
Turnaj v Badmintonu
8.
prosince
proběhl
v sokolovně badmintonový
turnaj ve čtyřhře mezi žáky
SVČ Odry a SVČ Vítkov.
Soutěžili jsme ve třech
kategoriích - mladší, střední
a starší žáci. Vítkováci
v tomto turnaji excelovali,
neboť vyhráli ve všech třech
kategoriích.
V
kategorii
mladší zvítězili Petr Kostka
+
Tereza
Machačová,
v kategorii střední Přemysl
Roháč + Denis Pohlodko
a v kategorii starší Ondřej
Rusňák a Patrik Mlčák.
Blahopřejeme!

Zdobení perníkových stromů
7. prosince proběhlo ve Středisku volného
času první pečení a zdobení perníkových
stromů.

Posíláme přání
Ježíškovi
Druhou neděli adventní
jsme vyráběli ozdoby na
stromeček a psali přání
Ježíškovi. Ta měla novou
podobu a kouzelnou moc.
Přání se totiž rozpustila
v bublinové vodě a mířila
k Ježíškovi přímo do oblak.

ZŠ na náměstí Jana Zajíce
Po velmi zdařilém Halloweenu připravil
tým zaměstnanců a žáků školy na
6. prosinec Čertovské hrátky
V suterénu se krátce po 16. hodině otevřelo peklo pro veřejnost, jen
chvíli poté, co děti v horní části náměstí přivítal Mikuláš. Belzebub
s blikajícíma očima nad vchodem, ohnivý kotel s trošku děsivým
kotelníkem a čertovské písničky lákaly hříšníky přistoupit blíže.
Akce byla tentokrát určena pro menší děti, takže v pekle nechyběla
ani parta malých roztomilých čertíků a nebyl důvod se bát. Žádný
z čertů neměl snahu nikoho vystrašit, ale spíše si s návštěvníky
zahrát a pobavit je. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se
NEMALUJE ČERT NA ZEĎ, jak se správně DRŽET SVÉHO
KOPYTA, získat to, co jim byl ČERT DLUŽEN, zahrát si karty (ČERT
ABY TO VZAL), kouknout, kam čert nemůže a koho tam nastrčí, jaké
to je, když s nimi ŠIJOU VŠICHNI ČERTI, zahrát si mariáš a upsat
čertu svou duši a také vzbudit čerta, který NIKDY NESPÍ. Nakonec
mohly na školním dvoře nakouknout, jak se venku ČERTI ŽENÍ, což
bylo trochu strašidelné a někteří tuto možnost raději nevyužili.

Nákup kostýmů, ozvučení a světelných efektů ﬁnančně podpořilo
město Vítkov v rámci projektu Strašidel se nebojíme.
Fotogalerie napovídá, že účast byla veliká. Videosestřih
nejzajímavějších momentů ke zhlédnutí na http://www.vimejaknato.
estranky.cz/. Příští rok se těšte, TO BY V TOM BYL ČERT, ABYSTE
SI TO NECHALI UJÍT!
Lenka Urbanová

Česko zpívá koledy
Nesem vám noviny, poslouchejte… znělo ve středu 12. prosince
v 10 hodin náměstím. Žáci a učitelé ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce se již
popáté zapojili do celostátní akce Česko zpívá koledy a připravili si
kromě zpívání i malý dárek s přáním hezkých svátků. Přes padesát
dětí s klávesovým doprovodem paní učitelky Urbanové zazpívalo
kromě klasických vánočních koled i další milé písničky se zimní
tematikou a program doplnili mladší žáci s lidovými říkadly. Snad se
podařilo připomenout posluchačům, že „Vánoce, Vánoce přicházejí“.
Olga Menčíková

M I M O Ř Á D N É
UZAVŘENÍ MŠ VÍTKOV
OZNAMUJEME RODIČŮM,
ŽE VŠECHNY MATEŘSKÉ
ŠKOLY BUDOU MIMOŘÁDNĚ
UZAVŘENY V PÁTEK
18. 1. 2019 Z ORGANIZAČNÍCH
DŮVODŮ. DĚKUJEME ZA
POCHOPENÍ.
Miluše Špoková

KOUPÍM AUTOMOBIL
ŠKODA 120, 105

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

Den plný očekávání… Na středu 5. prosince si pedagogové mateřské školy pro děti připravili
mikulášskou nadílku. Každou třídu navštívil Mikuláš s andělem a čerty. Mikuláš s andělem
předčítali z knihy hříchů a zpovídali naše děti. Ty na oplátku zpívaly písničky, recitovaly
básničky, aby jim bylo nějaké to zlobeníčko odpuštěno. Čerti odměnili děti adventními
kalendáři a s prázdným pytlem odcházeli zpět do peklíčka.

zachovalou a pojízdnou.
Kontakt:
Karel Janošec
Sokolská 73
735 52 Bohumín - Záblatí
Tel.: 737 612 185

Střední škola, Odry, příspěvková organizace
PŘÍKLADY TÁHNOU

3. místo na kadeřnické soutěži „MLADÝ MÓDNÍ
TVŮRCE“ získala Střední škola, Odry
Ve čtvrtek 29. listopadu se v Jihlavě konala celostátní soutěž
mladých kadeřníků, kosmetiček a stylistů Mladý módní tvůrce. Naše
škola vyslala do souboje fantazie a kreativity dva týmy: kosmetičku
Veroniku Maléřovou s modelkou Markétou Dreslerovou (4. ročník),
ty soutěžily v kategorii fantazijní líčení – Omámený DISCO stylem
roku 2018 a kadeřnici Anežku Vavrošovou s modelkou Danielou
Telíškovou (3. ročník), ty měly téma Mýtická elfka v kategorii dámský
fantazijní účes.

Naše barvy tam jela hájit paní kuchařka a vybojovala vynikající
2. místo, což je v množství školních jídelen v kraji opravdu
úspěch. Děkujeme celému týmu školní jídelny nejen za úspěšnou
reprezentaci školy, ale především za každodenní dobrou práci,
jejímž výsledkem je výborné jídlo.

KREATIVNÍ EXKURZE

Konkurence byla letos opravdu veliká, jelikož se do soutěže zapojily
i školy ze Slovenska a Německa. Soutěžení, podporované MŠMT,
se neslo v duchu tvořivosti, skvělých nápadů a šikovných rukou.
Mezi mladými kreativci skončilo naše družstvo kadeřnic na 3. místě,
a to především díky výbornému nápadu, precizní práci a zajímavým
detailům. Mimo výborného umístění účastníci načerpali spoustu
inspirace a zkušeností, které určitě zúročí při své další práci. Za
školu jim všichni gratulujeme a děkujeme za výbornou prezentaci.
.

VAŘÍME Z REGIONÁLNÍCH POTRAVIN

aneb školní jídelna v akci…
Soutěž Vaříme z regionálních potravin pořádal Moravskoslezský
kraj. První kolo bylo korespondenční. Pracovníci školních jídelen
zřizovaných krajem měli připravit obědové menu pro žáky ve věku
15 –18 let za použití alespoň jednoho potravinářského produktu,
který byl v rámci regionu oceněn značkou kvality. Návrh naší školy
zpracovaný týmem zaměstnanců vítkovské jídelny ve složení:
učitelka odborného výcviku Eva Skýpalová, vedoucí školní jídelny
Milena Tichá a v neposlední řadě kuchařka paní Alžběta Hagenová,
porotu zaujal a postoupil do ﬁnále, jež proběhlo 28. listopadu
v gastrocentru Střední školy společného stravování v OstravěHrabůvce.

Během listopadu a prosince navštívily naši školu deváté třídy ZŠaG
Vítkov. Pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Petry Bekové
dorazili žáci do Oder, kde dostali podrobné informace o vyučovaných
oborech a chodu školy.
Jejich oderská pouť začala na pracovišti odborného výcviku
kadeřnic. Naše studentky i studenti vytvořili vítkovským teenagerům
opravdu zajímavé, někdy i lehce extravagantní účesy. Na řadu přišly
kulmy, žehličky, copy, ale také třpytky a barevné spreje. Následovala
prohlídka domova mládeže, posilovny a sauny.

MILÁ NÁVŠTĚVA

U příležitosti Dne otevřených dveří navštívili naše vítkovské
pracoviště: starosta Ing. Pavel Smolka, místostarosta Mgr. Martin
Šrubař, někteří radní a zastupitelé města Vítkov a ředitel ZŠaG Mgr.
Miroslav Bučánek, aby zavzpomínali na léta strávená v budově na
Opavské ulici, jež bývala základní školou, a aby podpořili její stávající
i budoucí studenty. Svou účastí opět potvrdili, že… ODBORNÉ
ŠKOLSTVÍ MÁ VE VÍTKOVĚ ZELENOU. Hosty provázely ředitelka
školy Mgr. Jana Kellnerová a zástupkyně Mgr. Veronika Dubovská,
které jim následně neodpustily ani návštěvu školního kadeřnictví
v Oderské ulici. Děkujeme.

Poté se žáci vydali do budovy teoretického vyučování, tam si je
převzali místní učitelé. Ukázali jim jednotlivé učebny: multifunkční,
multimediální, počítačovou i klasickou. K tomu si vyslechli speciﬁka
službových oborů, které se na oderské škole vyučují.
Poslední zastávkou byla masérna. Už několik let připravujeme na
budoucí povolání rekondiční a sportovní maséry. Ti ještě studující
ukázali, co umí. První si žáci ZŠ vyslechli přednášku paní mistrové
o různých masérských technikách, potom přišly na řadu praktické
ukázky. Kdo chtěl, dostal příjemnou masáž. I když někteří měli
problém překonat stud, nakonec se zapojila většina.
Myslím si, že exkurze byly pro obě strany přínosem, a věřím, že
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Jana Kellnerová, ředitelka školy

VÁNOČNÍ BRUSEL
JAKO VÝHRA V
SOUTĚŽI SPOTŘEBA
PRO ŽIVOT

V loňském školním roce se tým 6. G ve složení Jan Kundrát,
Alexandr Pisani a Patrik Lamatschek zúčastnil 10. ročníku soutěže
Spotřeba pro život, kterou vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest
pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA.
Tým sexty sestavil poutavý obsahově a graﬁcky výborně provedený
časopis, který v široké konkurenci 54 středních škol obstál a zajistil
tak týmu 1. místo. Hlavní výhrou byl pětidenní poznávací zájezd
do Bruselu, který jsme absolvovali společně s výherci 2. a 3. místa
(Gymnázium Slavičín a Gymnázium Jaroslava Heyrovského Praha)
začátkem prosince.

Po celodenní cestě Německem a ubytování v luxusním hotelu
Crowne Plaza v samotném centru jsme ještě absolvovali večerní
procházku historickým jádrem města a vychutnali si kouzlo
vánočního Bruselu. Náměstí Grand Place patří bezesporu k těm
nejkrásnějším v Evropě. Díky bohatě zdobeným cechovním domům
a gotické radnici je zapsáno na seznamu Unesca. Emotivním
zážitkem byla noční velkolepá světelná show za doprovodu vážné
hudby. V neděli nás čekal celodenní výlet do malebných historických
měst Gent a Bruggy s všudypřítomnou atmosférou vánočních trhů.
V pondělí dopoledne jsme navštívili park miniatur Mini-Europe
a symbol Bruselu Atomium. Tato 165 miliardkrát zvětšená mřížka
železa byla původně postavena pro Expo 58 a měla být po jeho
skončení odstraněna. Kvůli velké oblibě byla ponechána a dnes je
výraznou dominantou města. Odpoledne jsme zavítali do největšího
univerzitního města v Belgii Lovaně. Večer nás čekala slavnostní
večeře s europoslankyní Olgou Sehnalovou v centru Bruselu.
Úterní program zahrnoval návštěvu Evropského parlamentu,
účast na zasedání S&D frakce, návštěvu vzdělávacího střediska
EP Parlamentarium a prohlídku areálu evropských institucí
u Schumannova náměstí. Ve večerních hodinách následoval odjezd
do České republiky. Bohatí o nové informace a zážitky jsme se ve
středu dopoledne vrátili domů. Moudrost, že cestování je nejlepší
formou vzdělávání, se ve všech směrech potvrdila.
Milena Mačáková
Soutěžit se vyplatí! Osobně jsme poznali paní europoslankyni
MUDr. Olgu Sehnalovou, díky které jsme měli jedinečnou možnost
zúčastnit se jednání S&D frakce o porušování lidských práv v pásmu

Gazy. Pochopili jsme principy fungování Evropského parlamentu
a pronikli do samotného zákulisí vrcholné politiky. Měli jsme tu čest
sedět při slavnostní večeři s jedním z asistentů paní europoslankyně
a vést diskuzi o životě v Bruselu, náboženství, minoritách a dalších
problémech, se kterými se současná Belgie potýká. Brusel je
inspirativní město, které rozhodně stojí za to navštívit.
A. Pisani, P. Lamatschek, J. Kundrát (septima)

SBÍRKA VÁNOČNÍ HVĚZDA 2018

„Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste
pomohli těžce nemocným dětem“. (motto této sbírky)
V předvánočním čase se naše škola zapojila do charitativní sbírky
Vánoční hvězda, kterou pořádá sdružení Šance, jež pomáhá na
cestě za zdravím malým pacientům na hemato-onkologickém
oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zakoupením
vánoční hvězdy, kterou vypěstovali pro tento účel olomoučtí ﬂoristé,
jste přispěli na různé úpravy oddělení, na němž malí pacienti stráví
v průměru osm měsíců. Výtěžek sbírky dále putuje na sociální
pomoc rodinám a na ﬁnancování rekondičních pobytů pro malé
pacienty po léčbě.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se letos zapojili do
této humanitární sbírky a zakoupením vánoční hvězdy ji podpořili.
Děkujeme.
Celkový výtěžek činí 26 900 Kč.
Jana Honková

V MOBILNÍM PLANETÁRIU

Ve čtvrtek 6. prosince se žáci nižšího gymnázia a 6. ročníků
ZŠ zúčastnili programu mobilního planetária Klimatické změny.
Cirkulární projekce nám přitažlivým způsobem ukázala,
k jakým změnám klimatu v současné době dochází a jak je svým
zodpovědným přístupem dokáže ovlivnit každý z nás. Žáci měli
možnost seznámit se s celou řadou odborných termínů z oblasti
ekologie, např. globální oteplování, skleníkový efekt, skleníkové
plyny, albedo, tání ledovců, zvyšování hladiny moří, ničení pralesů,
desertiﬁkace nebo klimatické extrémy.
Prostřednictvím pohlcující atmosféry fulldome jsme se ponořili do
velkolepého prostředí měnící se přírodní krajiny. Od zkoumání
meteorologických jevů ke zkoumání klimatických podmínek nám
promítání na kupolové ploše poskytlo nezapomenutelný způsob, jak
se dozvědět o této velmi aktuální ekologické problematice. Program
byl rovněž obohacen o interaktivní výklad lektora a diskuzi s žáky,
kteří si uvědomili, že budoucnost planety Země záleží především na
chování dnešní mladé generace.
Slovy francouzského ochránce přírody a oceánografa JacqueseYvese Cousteaua: „Budoucí generace nám neodpustí, že jsme
zničili jejich poslední šanci na přežití.“
Milena Mačáková

MIKULÁŠ U NAŠICH NEJMENŠÍCH

V pátek 7. prosince zavítali Mikuláš, čerti i andělé také na
1. stupeň, aby žáky obdarovali sladkými balíčky a zeptali se, jak
že to s tou poslušností děti mají. Letos poslalo peklo na menší
hříšníky rozpustilou čertici a na ty větší pořádného čerta. Všechny
děti nakonec slíbily, že se napraví, zarecitovaly básničky, dokonce
z vlastní tvorby, zazpívaly písničky a Mikuláš tak mohl spokojeně
rozdat dobroty. Čerti nakonec odešli s prázdnou, žádný dětský
hříšník se do pekla letos nedostal. Andělé si libovali, že děti budou

po celý příští rok hodné, a Mikuláš už se těší, až plnění všech slibů
zhodnotí.
Děkujeme členům Zapsaného spolku Klubu rodičů za sladkou
nadílku, kterou dětem přichystali.
Karína Kopecká

PODĚKOVÁNÍ

Základní organizace SPCCH ve Vítkově uspořádala pro své
členy 5. prosince již tradiční „Mikulášské setkání“. Zúčastnilo
se 117 členů a hostů, jimiž byli místostarosta města pan Martin
Šrubař, vedoucí oddělení kultury paní Daniela Olbertová,
vedoucí sociálního odboru paní Hana Klapetková, ředitelka
Domova Vítkov paní Hana Grodová, pan Radek Huška - nový
kronikář a rovněž zástupci družební organizace STP z Budišova
nad Budišovkou.
Za co chceme poděkovat? Velké děkuji patří žákům ZŠ
a gymnázia Vítkov pod vedením paní učitelky Dany Štenclové
za jejich milé a veselé vystoupení a přání k Vánocům
a k novému roku.
Velké díky náleží ředitelce ZUŠ ve Vítkově paní Lence Šimerové,
učitelům a žákům této školy. Jako každý rok se ukázkově
předvedly tanečnice malé i velké, velký úspěch měla hudební
vystoupení. Závěr, to nemělo chybu. Vystoupení „uklízeček“ při
čardáši, to nás všechny rozhýbalo alespoň k velkému potlesku.
Bylo to prima, prima, prima a moc děkujeme.
Děkujeme i našim členům a členkám,kteří se podíleli na přípravě
a průběhu celé akce. Děkujeme Mikuláši, čertu a andělu za
jejich vynikající perníčky.
Přejeme všem lidem krásné a pohodové Vánoce, v novém roce
hodně zdraví, štěstí a lásky.
Marie Kristková

Vážení snoubenci!
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2019 je zveřejněn na
stránkách města www.vitkov.info.
Oddávající:
Ing. Pavel Smolka - starosta
Mgr. Martin Šrubař – místostarosta
PhDr. Marie Mikulíková – pověřená členka zastupitelstva
Svého oddávajícího si můžete vybrat.

SPS KOMENSKÝ
Všem našim přátelům a známým děkujeme za přízeň a podporu
v uplynulém roce. S Vaší pomocí se nám podařilo uskutečnit 13
koncertů a udělat radost nejenom vítkovským posluchačům, ale
také milovníkům hudby ve Vrchách, Zálužné, Stachovicích,
polském Rybniku, Kaletách a dalších obcích a městech.

ADVENT
V PROSTŘEDNÍM DVOŘE
Dne 8. prosince proběhla v Prostředním Dvoře tradiční mikulášská
besídka spojená s rozsvícením vánočního stromku. Pro děti bylo
připraveno zdobení perníčků, poté je navštívil čert, Mikuláš i anděl,
který jim za básničku rozdal mikulášskou nadílku.
I. Macíčková
osadní výbor Prostřední Dvůr

V novém roce 2019 přejeme především pevné zdraví, rodinnou
pohodu, spokojenost a lásku v duši ...
Vaši zpěváci SPS Komenský, z.s.

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

ADVENT V JELENICÍCH
Osadní výbor v Jelenicích uspořádal 29. listopadu „Mikulášskou nadílku “ pro každou rodinu v obci.
SDH Jelenice a Osadní výbor v Jelenicích zorganizoval 1. prosince rozsvěcení vánočního stromu s občerstvením a vánočními balíčky pro děti.

Ohlédnutí za sportovními aktivitami v Klokočově
Často vás ve zpravodaji informuji
o sportovním dění v Klokočově. Většinou
se týká boxu, protože ten se už dostává
do mezinárodních vod, členové se účastní
různých republikových zápasů a sklízejí
kýžené ovoce. Konec sezony byl zakončen
vítězstvím, a to prvním místem Elišky
Cihlářové, která zvítězila nad polskou
reprezentantkou v Karviné. Nad borcem
z Ostravy tu také vyhrál Václav Stec a Filip
Holiš zvítězil tzv. bez boje, jelikož soupeř
nenastoupil. Dominik Garner bohužel
prohrál. Tímto turnajem skončila úspěšná
sezona roku 2018 a začínají přípravy na
rok 2019. Za pololetí roku 2018/2019 jsme
dosáhli po pátém kole boxerských výsledků
školní mládeže 8 bodů, což představovalo
v bodované tabulce 6. místo z 12
bodovaných míst. Za TJ Klokočov zůstávaly
oddíly zvučných jmen. Poděkování za
celoroční dřinu patří nejen boxerům a školní
mládeži, ale hlavně jejich trenérům – Petru
Hlavnovi, Václavu Hrbáčovi a Miroslavu
Špálkovi. Petr Hlavna je předsedou naší
tělovýchovné jednoty, stará se o rozvoj,
fungování a zajišťování zázemí pro ostatní sporty provozované
v Klokočově.
Nedílnou součástí místního sportu je i oddíl stolního tenisu, jenž
začal trénovat od poloviny září dvakrát týdně. Poděkování za
práci s mládeží náleží vedoucímu oddílu Pavlu Kučerkovi. Oddíl
se zúčastňuje bodovacích turnajů v Darkovicích. Tam se hraje
na jedenácti stolech a úroveň hry je vysoká. Ze základní skupiny
postupovali do vyšších divizí Filip Leher, Jiří Šustr, Pavel Dobocký
a Martina Riedlová. Konkurence je tvrdá a bojuje se o každý míček.
Podzimní část měla tři turnaje a na jaře čeká stolní tenisty pokračování.
Ve stejném duchu se konaly i dva turnaje ve Chvalíkovicích. Účast
na turnajích posouvá kvalitu hry nahoru a nastavuje zrcadlo, jak na
tom vlastně tenisté jsou. Poznali při hře řadu nových lidí, prostředí

Adventní čas
v Klokočově

tělocvičen a hlavně přátelskou sportovní
atmosféru, která na těchto akcích je. Na
domácím poli se koná v prosinci již tradiční
vánoční turnaj. Vítěze vám sdělíme v dalším
čísle zpravodaje.
Třetí významnou aktivitou je volejbal. Od
června do září se dvakrát týdně schází
na hřišti za obchodem 10 až 15 hráčů. Na
konci srpna byl uspořádán turnaj, kterého
se zúčastnilo 5 smíšených týmů, z nichž
dva byly z Klokočova. Klokočovákům
se podařilo obsadit celkově 2. a 3.
místo. Turnaj se velmi líbil účastníkům
i přihlížejícím divákům a zamýšlíme jej
organizovat každoročně. V listopadu se naši
volejbalisté zúčastnili turnaje ve Vítkově,
kde Klokočov reprezentoval jeden smíšený
tým z celkového počtu 5 týmů. Domů tak
mohl putovat bronz. Organizace turnaje
pod taktovkou vítkovských hráčů byla velmi
pěkná. Do konce loňského roku přišla
pozvánka na další vítkovský turnaj, kam
pojede jedno smíšené družstvo. Pokusí se
tak opět vybojovat jeden ze stupňů vítězů.
Organizaci volejbalu se nejvíce věnuje
Radek Leher a Petr Mader.
V Klokočově je možnost bohatého sportovního vyžití, nezmínila jsem
víkendové cvičení maminek s dětmi, badminton, jízdu na koních,
výcvik psů nebo jen krásné procházky po okolí.
Vážíme si nádherné přírody kolem nás a všech, kteří přispívají
k tomu, že klokočovské děti mohou trávit volný čas v různých
sportovních kroužcích.
Přejeme všem aktivním i pasivním sportovcům, milovníkům přírody
a turistiky hodně zdraví a sportovních úspěchů po celý nový rok.
Šárka Petrtýlová
TJ Klokočov

Zabezpečme
vodoměry před
zamrznutím!
Před zimou 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. Nepodceňujme
tato opatření. Vyhneme se
nepříjemným
situacím,
které
mohou mít kromě našeho pohodlí
nepříjemný dopad také na naši
peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout,
do značné míry závisí na tom, kde
je daný vodoměr umístěný. „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.
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„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
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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.

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

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

Zdravé město 2019
V letošním roce chceme pokračovat v aktivitách vedoucích ke kvalitnímu
životu v našem městě.
Výzvou je pro nás participativní rozpočet, pravidelné projednávání
investičních akcí nebo veřejná fóra. Jde o proces vzájemné spolupráce
– občané se učí formulovat své požadavky a úřad s těmito podněty
pracovat.
Mezi atraktivní doplňky Fór Zdravých měst patří například také pocitové
mapy či návazné ověřovací e-ankety.
Pocitové mapy připravují a zpracovávají naši experti geoinformatici.
Atraktivní
formou
nad mapou pomáhají
občanům identiﬁkovat, co
se jim ve obcích líbí, kde
se občané cítí bezpečně
či která místa zlepšovat.
Výsledky lze následně
převést do GIS.
E-ankety v počítačích či
mobilních telefonech pak
pomáhají ověřit výstupy u širšího spektra respondentů, letos je poprvé chceme připravit ve
spolupráci s Mobilním rozhlasem.
Děkujeme, že s námi pomáháte měnit naše město k lepšímu a otevřenějšímu místu pro
život.
Daniela Olbertová

KALENDÁŘ AKCÍ
po celý leden

VÝSTAVA: NAHLÉDNĚTE DO PAPÍROVÉHO
LESA
Vestibul ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, vstup od
KB - volně přístupná. Kontakt: sps.vitkov@
seznam.cz, tel: 556 300 643.
Více na: http://www.vimejaknato.estranky.cz/

3. 1.
14:30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov.

8. 1.
19:00 hod.

HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!
Situační černá komedie s velmi překvapivým
koncem přibližuje s humorem a ironií, co všechno
jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy
ochotni udělat.
Web: https://volnycas.vitkov.info
FB stránky: https://www.facebook.com/
mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov.

12. 1.

LEZECKÁ ZEĎ TENDON
Sobota: 10:00 hod. - odjezd vlakem z Vítkova.
Účastníci zájmového útvaru Lezení na umělé
stěně si zajedou vyzkoušet lezení na umělé
lezecké zdi Tendon Hlubina v Ostravě.
Cena: 300 Kč (dopravné, vstupné).

14. 1.
18:00 hod.

15. 1.
18.00 hod.

CESTA Z DEPRESE - PŘEDNÁŠKA
Její příčiny. Jedinečné funkce čelního mozkového
laloku. Léčebný program „Uzdravení z deprese“.
Podpůrné faktory v léčbě a prevenci deprese.
Přednáší lektorka z. s. Život a zdraví Marta
Královičova
Kulturní dům Vítkov - učebna.
SCÉNICKÉ ČTENÍ DIVADLA QUO VADIS
VÍTKOV
Klasická literatura zábavnou formou, vhodné i pro

maturanty.
Vstup zdarma
Knihovna Vítkov.
18. – 19. 1.

ŽIVOT JAKO YOUTUBER I.
Pá 15:00 – So 11:00. Podíváme se na prostředí
YouTube, youtubery a to, jak fungují jako
inﬂuenceři. Chceš se naučit natáčet? Umět
propagovat svou značku? Naučit se mluvit na
kameru? Vytvořit si natáčecí prostředí? Tak
musíš přijít! Čeká nás i speciální host. Sraz: 18.
ledna v 15:00 v sokolovně. S sebou spacák,
polštář, pyžamo, hygienické potřeby, večeři,
oblečení na další den a psací potřeby se
zápisníkem, kam si uděláš všechny své
poznámky. Ukončení: 19. ledna v 11:00 v
sokolovně. Pro více informací sleduj naše
facebookové stránky. Na tuto akci je nutné
přihlásit se předem, ať osobně na SVČ Vítkov,
telefonicky, nebo právě přes Facebook – SVČ
Vítkov. Cena: 90 Kč

19. 1.
14:00 hodin

MAŠKARNÍ PLES ZŠAG VÍTKOV
Programem vás provedou Maxipes Fík a Ája
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
Více informací na www.zsgvitkov.cz
Kulturní dům Vítkov.

21. 1.
14:15 hod.

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

25. 1.
16:00 hod.

KURZ VAŘENÍ – WORKSHOP PIZZA
Nauč se základní recepty. Experimentuj v kuchyni.
Nauč se svá oblíbená jídla. Kurz vaření je určen
pro všechny od 9 do 99 let, kteří mají chuť naučit
se základní těsto na domácí pizzu. Cena kurzu:
25 Kč. Nutno se přihlásit v SVČ Vítkov, nebo

KALENDÁŘ AKCÍ
telefonicky: 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.
29. 1.
17:00 hod.

ZANIKLÉ OBCE NA LIBAVSKU
Přednáší Jindřich Machala
Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov.

1. 2.
20:00 hod.

PLES MĚSTA
Hudba TNT. Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov
Web: https://volnycas.vitkov.info. FB stránky:
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov.

9. 2.

PRVNÍ DÁMY MASARYKOVY
Alice Masaryková se zasloužila o to, že 6. 2.
1919 byl založen Československý červený kříž,
který pod názvem Český červený kříž existuje
dodnes. Účinkuje Doležalovo kvarteto a Valérie
Zawadská. Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov.
Web: https://volnycas.vitkov.info. FB stránky:
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov.

SVČ připravuje:
POLOLETNÍ PRÁZDNINY PRO DĚTI
1. 2.
NÁVŠTĚVA KINA CINEMA V OPAVĚ
Nástup od 7:00 – 8:00 hod. - Středisko volného
času Vítkov. Po domluvě je možné přivést dítě na
autobusové nádraží v 8:35 hod. Ukončení akce
v 16.00 hod. v SVČ. Cenu akce upřesníme v
lednu na našich webových stránkách. Své dítě
musíte přihlásit v SVČ, tel: 553 038 200, 732 607
373.
15. 2.

23. 2.
15:00 hod.

VI. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ
Společenská akce pro širokou veřejnost, od 19:30
welcome drink, ve 20:00 zahájení plesu. Cena:
150 Kč, v ceně je zahrnut program (stepová a
taneční vystoupení), welcome drink, fotokoutek.
Možné dokoupit večeři v ceně 90 Kč (kuřecí řízek
s bramborovým salátem nebo hovězí guláš), v
průběhu celé akce je zajištěno bohaté občerstvení,
hudební skupina Expres, moderátor a DJ Honza
Gavelčík.

do karnevalového reje masek. Bude se tančit,
soutěžit, malovat na obličej a odměňovat za
nejkrásnější masky. Občerstvení je zajištěno.
Vstupné: dospělí 40 Kč, dítě bez masky 30 Kč,
dítě s maskou 20 Kč.
Kulturní dům Vítkov.
PROGRAM NZDM TUNNEL – LEDEN 2019
Klienti 6 – 14 let
7. 1.
Filmové odpoledne + splnění přání
8. 1.
Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
14. 1. Soutěž ve stolním tenise
15. 1. Prevence – rodičovství u mladistvých
21. 1. Malování budoucnosti – modelové situace
22. 1. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
28. 1. Výtvarné dílny – tvoření z hlíny
29. 1. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
Klienti 14 – 26 let
2. 1.
Novoroční předsevzení – komunitní sezení
3. 1.
Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
9. 1.
Beseda – cestování
10. 1. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
16. 1. Filmové odpoledne – relaxace a psychická hygiena
17. 1. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
23. 1. Soutěž ve stolním tenise
24. 1. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
30. 1. Prevence – rodičovství u mladistvých
31. 1. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
7. 7. – 13. 7.

Harry Potter - TZ Klokočov.
Cena: 2 300 Kč. Vedoucí: Klára Ligocká

14. 7. – 20. 7.

Koňský tábor – TZ Klokočov.
Cena: 2 350 Kč. Vedoucí: Květuše Skurková

4. 8. – 11. 8.

Zážitková bomba 5 Česko-slovenský tábor. Planá
nad Lužnicí. Cena: 2 900 Kč
Vedoucí: Šárka Medunová
Poklad náčelníka Atacamů - Areál Setina.
Cena: 2 950 Kč. Vedoucí: Oldřich Sladkovský a
Pavlína Steschnerová

18. 8. – 25. 8.

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
22. 7. – 26. 7.
Hravý týden I. Cena: 550 Kč
29. 7. – 2. 8.
Hravý týden II. Cena: 550 Kč
12. 7. – 16. 8.
Hravý týden III. Cena: 550 Kč
Informace o táborech budou upřesněny na webových stránkách
SVČ Vítkov.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Čeká vás zábavný program, který vtáhne děti

Uzávěrka příštího čísla je 17
17.. l e d n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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