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Udílení Ceny Jana Zajíce

Udílení Ceny Jana Zajíce

V minulém měsíci jsme si důstojně připomenuli 50. výročí tragické
smrti našeho rodáka Jana Zajíce. V pátek 22. února se již po
sedmadvacáté udílela Cena Jana Zajíce. Tuto cenu mohou získat
žáci, studenti a učni vítkovského regionu za hrdinský čin, záchranu
lidského života, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství
a úspěchy v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem a stupňů,
publikační, uměleckou a charitativní činnost.
Slavnostní odpoledne bylo zahájeno o půl čtvrté ve výstavní síni
kulturního domu, kde byla představena putovní výstava „Jan Zajíc“.
Úvodní slovo pronesl její autor pan Branislav Dorko. Graﬁcké
zpracování výstavy je dílem pana Martina Feikuse. Poté hosté na
místním hřbitově položili kytice k Janovu hrobu.
Hlavní událost, udílení ceny, probíhala v reprezentačním sále
městského úřadu. Mezi významné hosty patřili senátoři Parlamentu
České Republiky paní Jitka Seitlová, pan Herbert Pavera a pan Jiří
Carbol, za Moravskoslezský kraj náměstkyně hejtmana paní Jarmila
Uvírová, delegace ze Šumperku pod vedením starosty pana Tomáše
Spurného a ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy
Šumperk pana Petra Vepřeka, starostky a starostové okolních obcí
a měst a další vzácní hosté. Slavnostnímu udělení ceny byli přítomni
také Janovi sourozenci paní Marta Janasová a pan Jaroslav Zajíc
a zakladatel Nadace Ceny Jana Zajíce pan Vladislav Kučík. Součástí
večera bylo i skvělé vystoupení operní pěvkyně Lucie Silkenové
za doprovodu klavíristy Jana Duška a violoncellisty Jana Rezka,
kteří si získali publikum nejen svým hudebním projevem, ale i svou
bezprostředností.
V letošním roce byli na udělení Ceny Jana Zajíce nominováni tři
žáci. Odborná komise a následně i rada města rozhodla udělit jednu
cenu ve II. kategorii Janu Kundrátovi. Jan je žákem Základní školy
a gymnázia ve Vítkově, v letošním roce navštěvuje 3. ročník
čtyřletého gymnázia.

Je svědomitý, pracovitý a zodpovědný. Ve svém volném čase se
věnuje sportu, a to především volejbalu, badmintonu a stolnímu
tenisu. Má rád literaturu 20. století. Mezi jeho nejoblíbenější autory
patří Karel Čapek.
Zúčastnil se soutěže o nejlepší studentský esej Knihovny Václava
Havla. Zajímá ho ekonomika, astronomie a počítačová graﬁka.
V Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu plní v této chvíli bronzovou
úroveň. V kategorii rozvoje talentu se věnuje graﬁckému designu.
Jako dobrovolník Elimu Opava navštěvuje Domov Vítkov, kde se
seniory hraje různé hry, předčítá jim a podílí se na přípravě jejich
volnočasových aktivit.
V prosinci loňského roku získal spolu s dalšími šesti spolužáky
ocenění „Nejúspěšnější tým středních škol v Moravskoslezském
kraji“ v kategorii Společenská odpovědnost za dobrovolnictví v rámci
Elim Opava.

Úspěchy v celorepublikové úrovni jsou doloženy 1. místem v soutěži
Envoﬁlm a prvenstvím v týmové soutěži Spotřeba pro život. Dařilo
se mu rovněž v krajském kole astronomické olympiády nebo ve
Středoškolské odborné činnosti - obor zdravotnictví.
Ještě jednou Janovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
Výročí 50 let od upálení Jana Zajíce si připomínali i na jiných místech.
V Ostravě se v neděli dopoledne sloužila vzpomínková mše svatá
za oběť jeho života i za další oběti totality v katedrále Božského
Spasitele. Za naše město byl přítomen místostarosta pan Martin
Šrubař a radní pan Josef Prusek. Mše se zúčastnily významné
osobnosti - biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz,
Janovi sourozenci, náměstek primátora Statutárního města Ostrava
a další.
V neděli se konal v Opavě na faře Českobratrské církve evangelické
vzpomínkový večer na Jana Zajíce za přítomnosti pana Branislava

Dorka, autora knihy „Jan Zajíc“ a stejnojmenné putovní výstavy.
V Šumperku, kde Jan studoval, si rovněž připomněli jeho památku
již ve čtvrtek 21. února. Vzpomínkové akce vyvrcholily v pondělí 25.
února vernisáží výstavy „Jan Zajíc – Verše“ a scénickým koncertem
„Pochodeň č. II“ v šumperském divadle. Těchto akcí se zúčastnili
zástupci Vítkova, starosta Pavel Smolka a místostarosta Martin
Šrubař.
Každý by měl znát historii svého národa i vlasti a významné osobnosti,
které se o naší zemi a obnovení demokracie zasloužily. Mezi ně jistě
patří také Jan Zajíc.
Pavel Smolka
starosta města

INFORMACE Z RADNICE
Střední škola Odry, která u nás vyučuje učební obory automechanik
a kuchař-číšník, vyplatila za první pololetí studentům stipendia
v celkové výši 82 tis. Kč. Peníze byly z rozpočtu města Vítkova
a tímto město vyjadřuje podporu střednímu školství.
Zastupitelstvo schválilo vyplacení individuálních dotací spolkům
a oddílům sportu v celkové výši 590 tis. Kč.
Dotace nestátním neziskovým organizacím, které pracují ve Vítkově
pro vítkovské občany, schválilo zastupitelstvo v celkové výši 525 tis.
Rada města udělila souhlas společnosti Tempo, o. d. Opava
k výstavbě devíti malometrážních bytů v horním patře bývalého
nákupního střediska (hračky, obuv) v ulici Komenského 127.
Celkový počet nevyrovnaných pohledávek vůči městu činí (ke dni
31. 12. 2018) 8 181 868,70 Kč.
K tomu celková výše pohledávek na nájemném vůči městu činí
1 211 663 Kč.
Získali jsme stavební povolení na dvě zubní a jednu pediatrickou
ordinaci včetně příslušenství. Tuto informaci jsme rozeslali do České
stomatologické komory a do odborných časopisů.

Zastupitelstvo schválilo dotaci na opravu střechy kaple ve Lhotce ve
výši 200 tis. Kč.
Martin Šrubař
místostarosta města

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

Výstava
Jan Zajíc
V letošním roce si připomínáme již padesáté výročí sebeupálení
významného vítkovského rodáka. Svým činem se Jan Zajíc stal
nepřehlédnutelnou postavou moderních českých dějin, a to i přesto,
že jeho oběť neměla takovou bezprostřední odezvu, a následně po
několik desetiletí existovala snaha vymazat jeho jméno z kolektivní
paměti. Kromě řady dalších počinů dalo vedení města Vítkova
v roce 2014 popud k vydání publikace, která by připomněla Zajícův
tragický osud a současně podala ucelený přehled dosavadních
poznatků týkajících se jeho osoby. Na tuto publikaci nyní přímo
navazuje putovní výstava, která velmi stručnou a současně vizuálně
přitažlivou formou prezentuje základní informace shromážděné
v uvedené knize. Stejný tým tvořený autorem textové části
historikem Branislavem Dorkem (foto nahoře) a graﬁkem Martinem
Feikusem připravil dvě desítky panelů, na nichž jsou přístupným
způsobem široké veřejnosti zprostředkovány odpovědi na zásadní
otázky, které jsou se Zajícovou osobností spojeny: Kdo byl Jan
Zajíc, co jej přimělo k tak šokujícímu protestu, jaký dopad to mělo
na tehdejší společnost a v čem zůstává význam jeho oběti stále
aktuální. V tomto směru je výstava, jejíž zhotovení bylo ﬁnancováno
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a města Vítkova, jistě důstojnou
připomínkou heroického příběhu Jana Zajíce.

Zpráva o činnosti Městské policie Vítkov za rok 2018 - II. část
Strážníci Městské policie Vítkov běžně spolupracují i s pořadateli
různých sportovních či kulturních akcí, při kterých se spolupodílejí na zajištění veřejného pořádku nebo dohledu nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu. V roce 2018 se jednalo zejména
o doprovod a zajištění bezpečnosti účastníků akce Pouť za poustevníčkem nebo lampionového průvodu v silničním provozu. V roce
2018 strážníci rovněž spolupracovali s Policií ČR a dalšími složkami
při dohledu nad veřejným pořádkem na hudebních akcích typu technoparty, které se konaly v rekreačním středisku Hadinka.
K běžným činnostem patřila i v roce 2018 spolupráce s jednotlivými
odbory MěÚ Vítkov. Strážníci spolupracují zejména s odborem sociálních věcí, odborem správních činností a obecního živnostenského
úřadu, oddělením dopravy a odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí. Městská policie ve Vítkově rovněž úzce
spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR ve Vítkově, a to
zejména při zajišťování veřejného pořádku v rámci města a místních
částí.
V době letních měsíců roku 2018 používali strážníci při hlídkové činnosti na území města služební jízdní kola. V rámci cyklohlídek bylo
najeto celkem 142 km (258 km v roce 2017).
V období březen až listopad využívali strážníci zařízení pro měření
rychlosti vozidel ProLaser III s dokumentačním příslušenstvím. Měření rychlosti a ukládání pokut za její překročení umožňuje strážníkům zákon o provozu na pozemních komunikacích. Městská policie
tuto činnost vykonává výhradně na místech schválených Policií ČR.
Souhrnný počet hodin měření v jednotlivých měsících nepřekročil 10
hodin pracovní činnosti strážníků a celková doba při této činnosti za
9 měsíců roku 2018, kdy byl radar používán, činila 77 hodin.
Městská policie Vítkov v souladu s občanským zákoníkem spravuje
agendu ztrát a nálezů, přičemž nálezy přebírá, uchovává a vydává
zpět jejich majitelům nebo jiným orgánům, které jsou příslušné k převzetí věcí nalezených v katastrálním území města Vítkova. Nalezené věci jsou řádně evidovány, průběžně oznamovány na úřední desce MěÚ Vítkov a vyhlašovány městským rozhlasovým systémem.
Aktuální seznam ztrát a nálezů je rovněž zveřejněn na informační
tabuli MP Vítkov a dále na webových stránkách MP Vítkov. V roce
2018 evidovali strážníci celkem 114 nalezených věcí, což je o 19
méně než v roce 2017. Z toho v 59 případech (52 %) byly nalezené

věci vráceny zpět svým majitelům. O 38 nalezených věcí (33 %) se
jejich majitelé dosud nepřihlásili. Jiným orgánům bylo předáno celkem 21 nalezených věcí (15 %).
Od září roku 2018 pracují ve městě Vítkov v rámci projektu operačního programu Zaměstnanost 2 asistenti prevence kriminality, kteří
spadají do cílové skupiny etnické menšiny a osob z jiného sociokulturního prostředí. Projekt vznikl na základě potřeby řešit bezpečnostní situaci v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí a rovněž
z důvodu motivace k zaměstnávání osob dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnatelných a obývajících převážně sociálně
vyloučené lokality. Asistent prevence kriminality je zaměstnancem
samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona o obecní policii. Asistent prevence kriminality není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny
výhradně strážníku nebo čekateli. Jsou schopni samostatně nebo
za pomoci strážníků vyřešit značnou část jednání, které má znaky přestupku. Oba asistenti pracují pod vedením mentora, který byl
vybrán z řad Městské policie Vítkov. Tento vybraný strážník plánuje
a kontroluje jejich činnost, zároveň pečuje o jejich vzdělávání, profesní i osobní rozvoj. Asistenti díky dobré znalosti místní komunity
úzce spolupracují se strážníky v okolí ubytovny i jiných problematických míst na území města Vítkova. Díky jejich dobré místní znalosti
je prvořadým cílem jejich práce zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality eliminováním protiprávního jednání v jejím zárodku. Asistenti prevence kriminality se osvědčují i jako jakýsi
nástroj pro zkvalitnění a zefektivnění práce státní i městské policie,
podílejí se na prevenci kriminality, přispívají k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku, provádějí dohled nad dodržováním čistoty veřejného prostranství, dohlížejí u přechodu pro chodce, zajišťují sběr použitých injekčních stříkaček, činí opatření zaměřená na záškoláctví
nebo dohlížejí na dodržování obecně závazných vyhlášek. Během
své činnosti se snaží výchovným způsobem vést své spoluobčany
ke spořádanému způsobu života. Občané se na ně s důvěrou obracejí o pomoc při řešení nejrůznějších problémů, jako je například
ztráta bydlení či sousedské spory. Asistenti také úzce spolupracují
s terénními pracovníky sociálních služeb státních i neziskových organizací.

Městská policie v lednu 2019
Krátce po půl druhé odpoledne 8. ledna byla přivolána hlídka MP
do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde došlo ke krádeži zboží
a zadržení pachatele. Strážníci zjistili, že krádež zboží v celkové
hodnotě 153 Kč má na svědomí 14letý chlapec z Budišova nad
Budišovkou. Zboží bylo neporušené vráceno zpět do prodeje.
Přestupek proti majetku byl odložen z důvodu nedovršení 15 let
věku pachatele přestupku.
8. ledna, kolem páté hodiny odpoledne, přijala MP Vítkov oznámení,
že v Podhradí již druhý den volně pobíhá pes rasy jezevčík. Strážníci
po příjezdu na místo psa odchytili a umístili v záchytných kotcích.
Další den se podařilo zjistit majitele psa, kterým byl 66letý muž
z Nových Těchanovic. Podobný přestupek byl zaznamenán 11.
ledna v půl druhé odpoledne, kdy byli odchyceni v Luční ulici
dva volně se pohybující psi rasy sibiřský husky 37leté majitelky
z Vítkova. 22. ledna v šest hodin večer byl MP Vítkov oznámen
případ, kdy volně se pohybující pes rasy kolie napadl 13letou dívku
ve Wolkerově ulici. Strážníkům se za pomoci oznamovatele podařilo
zjistit 32letého majitele psa z Vítkova. Všechny přestupky dle zákona
na ochranu zvířat proti týrání, spáchané porušením povinnosti
zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém
chovu, byly postoupeny správnímu orgánu MěÚ ve Vítkově, který
může majitelům uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.
V dopoledních hodinách 24. ledna byli strážníci přivoláni do
jedné z provozoven ve Švermově ulici, kde došlo k nevybíravému
verbálnímu útoku a vyhrožování zaměstnankyni provozovny 48letým

mužem z Vítkova, který byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. Muž po příchodu MP Vítkov provozovnu opustil a strážníci
asistovali otřesené ženě při uzavření provozovny a odjezdu do místa
bydliště. Muž je podezřelý z přestupku proti občanskému soužití,
spáchaného ublížením na cti jinému zesměšněním, hrubou urážkou
a jiným hrubým jednáním, za který mu v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 10.000 Kč a v případě opakovaného přestupku
až do výše 15.000 Kč.
28. ledna v půl desáté ráno přijala MP Vítkov oznámení o pálení
pneumatik v lesním porostu naproti místní části Prostřední Dvůr.
Strážníci na místě zjistili, že se jedná o městský les, ve kterém
dochází k pálení klestí na několika místech. Společně s rostlinným
materiálem se v otevřených ohništích pálily i staré pneumatiky, které
měly sloužit k podpoře hoření hromad klestí. Na místě byli zjištěni
3 muži, kteří tuto činnost prováděli, z nichž 54letý muž z Větřkovic
byl za tuto činnost na místě odpovědný. Další pálení pneumatik na
otevřených ohništích v lesním porostu bylo zakázáno. Událost byla
zaevidována jako podezření z přestupku na úseku zákona o ochraně
ovzduší, spáchaného pálením zakázaného materiálu v otevřených
ohništích. Za takový přestupek hrozí muži, který je v postavení
právnické osoby, nebo podnikající fyzické osoby, v případě, že mu
bude vina prokázána, pokuta až do výše 2.000.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Město má nový akční plán rozvoje na další čtyřleté období
S koncem roku 2018 skončila platnost starého akčního plánu města
na léta 2015 - 2018, a proto se hned po novém roce rozběhly práce
na přípravě nového akčního plánu na období 2019 - 2022. 30. ledna
proběhlo pracovní projednávání jeho návrhu, který byl 20. února
schválen zastupitelstvem města.

Závěr dokumentu vytyčuje záměry, které jsou pro město stěžejní
a které by měly být v tomto období realizovány prioritně.
Doufejme, že se městu v tomto období podaří uskutečnit co nejvíce
zajímavých a smysluplných projektů, které přispějí ke zlepšení
kvality života ve Vítkově.

Nový akční plán rozvoje města Vítkova na léta 2019-2022 najdete
na odkaze: https://1url.cz/8MGgI

PRIORITNÍ ZÁMĚRY MĚSTA
Jedná se o záměry, které jsou pro období 2019-2022 prioritou
pro město Vítkov a měly by tak být v tomto období přednostně
realizovány:
• Výstavba nových parkovacích míst,
• Příprava pozemků pro výstavbu rodinných a bytových domů,
• Oprava chodníků a místních komunikací,
• Nákup brownﬁeldu – pivovaru,
• Vyřešení bezbariérovosti kulturního domu,
• Oprava sportovišť ve městě a místních částech,
• Rozšiřování městského kamerového systému,
• Oprava kulturních památek,
• Rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras,
• Ozelenění města,
• Podpora sociálních služeb,
• Vytvoření relaxačních míst,
• Kluziště.

Akční plán je strategický dokument města, který představuje priority
jeho rozvoje na toto čtyřleté období a snaží se navrhnout jednotlivé
rozvojové činnosti tak, aby město dokázalo co nejefektivněji využívat
svých ﬁnančních prostředků, dotačních možností a personálních
kapacit.
Akční plán je tematicky rozdělen do těchto základních okruhů:
•
Infrastruktura a občanská vybavenost,
•
Bezpečnost,
•
Školství a sport,
•
Lidské zdroje,
•
Životní prostředí,
•
Cestovní ruch, kulturní život, partnerství a podnikání.

Odbor sociálních věcí představuje
sociální služby ve Vítkově I.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Tunnel Vítkov

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov (dále jen
NZDM) poskytuje neorganizovaným dětem a mládeži ve věku
6 – 26 let z Vítkova a okolí bezplatné sociální služby, doprovází
je v obtížných životních situacích a přispívá ke zlepšení kvality
jejich života. NZDM je sociální služba, která předchází rizikovým
situacím, je poskytována ambulantně na adrese Dělnická ulice
746 v odpoledních hodinách. Služba vznikla v roce 2013 a jejím
provozovatelem je Středisko volného času Vítkov, p. o.
Služba je určena pro děti, které se po vyučování toulají převážně
venku a tráví čas neorganizovaně. NZDM funguje jako místo
k setkávání s kamarády, k trávení volného času. Děti mají možnost
přijít si popovídat s dospělým, který jim naslouchá, poskytne radu
i pomoc, udělat si domácí úkoly, zahrát si na počítači nebo surfovat
na internetu, vyzkoušet si hru na hudební nástroje v hudební
zkušebně.
Pracovníci respektují potřeby a zájmy dětí a mládeže a vhodně
zvolenými činnostmi a aktivitami se snaží děti motivovat k řádnému
životu. Čas v klubu mohou děti trávit bezplatně, všechny jsou vedeny
anonymně pod přezdívkou, kterou si každý sám zvolí. Klub má svá
pravidla, které musí děti dodržovat, ale není pravidlem, že by děti
musely chodit pravidelně.
NZDM má svůj pravidelný program, který zahrnuje celoměsíční
preventivní témata, besedy, komunitní sezení, výtvarné dílničky,
ﬁlmová odpoledne, aktivity v hudební zkušebně, herní odpoledne.
Klienti se dobrovolně účastní taneční soutěže, fotbalového turnaje.
Klub je otevřen od pondělí do čtvrtku, a to od 13:00 do 17:00. NZDM
má registrováno 102 klientů.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi Tunnel

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen
SASRD) je bezplatné poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi
ve věku do 18 let, u kterých je vývoj ohrožen dlouhodobou krizovou
sociální situací (např. špatné bytové podmínky, nezaměstnanost,
dluhy apod.) a rodiny nejsou schopny bez pomoci tento krizový stav
samy překonat.

SASRD byla zřízena městem Vítkov v roce 2014 a jejím
poskytovatelem je Středisko volného času Vítkov, p. o.. Služba
je poskytována terénně a ambulantně ve Vítkově a jeho místních
částech - v obcích Svatoňovice, Březová, Větřkovice. Díky projektu
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Tunnel Vítkov, registrační číslo CZ.03.2.6
0/0.0/0.0/16_052/0007772“ z Operačního programu Zaměstnanost,
který je spoluﬁnancován Evropskou unií, se v roce 2018 otevřely
nové pobočky SASRD v Čermné ve Slezsku a Budišově nad
Budišovkou, což umožnilo rozšíření této služby do dalších obcí.
Cílem SASRD je obnovení funkcí rodiny a preventivní působení
tak, aby děti zůstaly ve své rodině. Pracovnice SASRD společně
s rodinou stanoví cíle a plánované kroky ke změně, poskytují
poradenství, doprovází klienty na jednání s institucemi. SASRD
spolupracuje s Úřadem práce ČR, dluhovou poradnou, orgánem
sociálně-právní ochrany dětí, Renarkonem, Centrem Inkluze,
pedagogicko-psychologickou poradnou aj. V roce 2018 SASRD
pracovala s 38 rodinami, jsou evidováni další zájemci o službu.
Pracovnice SASRD nabízí pomoc s vyřizováním úředních záležitostí
a doprovod do školských zařízení, odborných poraden, na úřady,
k lékaři. Dále napomáhají při vedení domácnosti (nakupování, vaření,
udržování domácnosti, tvorba plánu pro ﬁnanční hospodaření),
podporují rodiče při výchově svých dětí, přípravě dětí na školní
vyučování a při řešení výchovných potíží (záškoláctví, šikana,
příprava do školy).
Služby SASRD jsou dostupné denně terénní formou nebo
ambulantně. Sídlo jednotlivých kanceláří: Vítkov - Dělnická 746,
Budišov nad Budišovkou – Partyzánská 229, Čermná ve Slezsku
čp. 81. V případně zájmu o využití služby je možné kontaktovat
vedoucí služby Bc. Markétu Dudkovou, tel.: 733 183 778, email:
sasrd.tunnel@svc-vitkov.cz
Provozní doba:
Terénní forma: Po, St 8:00 - 12:30, 13:00 – 17:00, Út, Čt 7:00 –
12:30, 13:00 – 17:00
Ambulantní forma: Pá 7:00 – 14:00.

Vážení spoluobčané,
máme před sebou konečné výsledky Tříkrálové sbírky za celou
Charitu Odry a zase jsme v úžasu nad štědrostí a dobrotou Vás
dárců, protože celková částka činní 937.506 Kč. To je o 65.169 Kč
více než v roce 2018. Neskutečné! Nesmírně si ceníme Vaší přízně
a podpory našeho charitního díla. Pro Charitu Odry se z celkové
částky vrátí 65%, což je 609.378 Kč. Tuto částku použijeme na
zajištění provozu a rozvoje našich služeb směrem k Vám.
Zároveň chceme na tomto místě poděkovat všem, kteří pomáhali
s organizací Tříkrálové sbírky v jednotlivých regionech nebo
v jednotlivých obcích. A taky všem koledníkům, kteří bez ohledu na
počasí šli dům od domu, aby přinesli požehnání do každé domácnosti
a nabídli možnost dobrého skutku ve formě ﬁnančního daru.
Rozmanité složení koledníků nebránilo dobré náladě a odhodlanosti
koledovat od dopoledních hodin až do večera. A odměna? Únava,
ale k tomu radostná tvář, jiskřící oči, pěkné společenství, krásně
a smysluplně prožitý den i s malým občerstvením.
Vážení spoluobčané, ať jste na straně dárců či koledníků, moc si
Vás vážíme a vyprošujeme Vám Boží požehnání, jak Vám ho do
Vašich domovů přinesli tři králové.
S úctou a pokorou
Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky
pro Charitu Odry

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce
naleznete během února na webu: www.odry.charita.cz.
Rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:
65 % výnosu sbírky připadá na záměry oblastních charit,
15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit,
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí
5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká
republika,
5 % výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Záměry Charity Odry na využití sbírky pro rok 2019:
(tedy 65 % z celkové vykoledované částky za Charitu Odry)
1. Podpora sociální poradny,
2. Podpora zdravotní ošetřovatelské služby,
3. Rozšíření a obnova půjčovny kompenzačních pomůcek,
4. Zakoupení automobilu pro sociální služby Charity Odry.

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

Statistické údaje za rok 2018
Přehled o počtu obyvatel
Obec

2016

2017

2018

Vítkov

4 944

4 918

4 884

Jelenice

86

85

91

Klokočov

473

468

465

Lhotka

71

72

74

N.Těchanovice

77

74

75

Podhradí

63

62

58

Prostřední Dvůr

90

89

97

Zálužné

52

54

50

Celkem obyvatel

5 856

5 822

5 794

Jednotlivé údaje

2016

2017

2018

Uzavření manželství

40

34

41

- z toho církevních
- z toho na jiném vhodném
místě
- z toho s cizincem

2

4

5

17

14

15

1

1

2

2

4

5

0

3

0

Osvědčení k církevním
sňatkům
Právní způsobilost k sňatku v
cizině

Počty živnostenských oprávnění dle druhů živností
Druh živnosti

FO

PO

ZFO

Celkem

Celkem
v roce
2018

Ohlašovací

1 918

346

30

2 294

2 994

řemeslné

633

131

10

774

1 012

vázané

118

29

0

147

179

1 167

186

20

1 373

1 803

200

76

5

281

343

Jednotlivé údaje

2016

2017

2018

Narodilo se dětí

56

59

62

Přihlásilo se občanů

133

143

128

Zemřelo občanů

80

84

87

volná

Odhlásilo se občanů

124

152

131

Koncesované

Zrušeno trvalých pobytů občanů

26

12

10

JUBILANTI V ROCE 2018
Město Vítkov nezapomíná na své starší obyvatele, kteří se dožívají
významných životních jubileí. Při těchto příležitostech jim také v roce
2018 blahopřáli členové Sboru pro občanské záležitosti, starosta či
místostarostové města Vítkova, nebo tajemnice Městského úřadu
Vítkov, pokud s návštěvou jubilanti předem souhlasili.
Vzhledem k tomu, že zákon ve vztahu k ochraně osobních údajů
neumožňuje zveřejňování osobních údajů, které by mohlo mít za
následek neoprávněné zasahování do soukromého života subjektů
údajů, uvádíme následující informace alespoň v číslech.
Počet jubilantů v roce 2018
Roky

Ženy

Muži

Celkem

70 LET

36

23

59

80 LET

16

11

27

85 LET

17

11

28

90 LET

5

7

12

91 LET

5

0

5

92 LET

6

0

6

93 LET

2

0

2

94 LET

2

0

2

95 LET

1

1

2

96 LET

0

1

1

Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

z toho

FO = fyzická osoba; PO = právnická osoba; ZFO = zahraniční
fyzická osoba

Město Vítkov vyhlašuje

ZÁMĚR
na pronájem části nebytových prostor k podnikání budovy Vodní
636 ve Vítkově za účelem provozování dvou zubních ordinací
o velikosti 19,67 m2 a 19,50 m2 a další ordinace o velikosti
18,81 m2 na p.č. 2077/2 v k.ú. Vítkov. Součástí pronájmu jsou
pokoj sestry, operační sálek, čekárny, WC, lékařský pokoj,
denní místnost, šatny. Nebytové prostory je možno lékařům
pronajmout samostatně.
V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení na
rekonstrukci nebytových prostor – ordinací. Možnost pronájmu
po rekonstrukci na základě závazného smluvního vztahu lékařů
s městem, kdy je možno zahájit provoz ordinací.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru,
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem
a Městem Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného,
jiné podmínky či návrhy nájemce),
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných
aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem NP Vodní 636, Vítkov, do 31. 7. 2019, 10:00 hodin - na podatelnu
MěÚ Vítkov, odbor služeb, Ing. Zdeněk Kuboň.
Je také možno dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 240).
Připomínáme, že výběr bude provádět rada města na základě
předložených písemných návrhů. Podané návrhy jsou ze strany
města považovány za důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo
odmítnout všechny návrhy.

Oddělení dopravy a silničního hospodářství v roce 2018
Oddělení zajišťuje výkon státní správy na úseku silniční dopravy
a silničního hospodářství.
V územně správním obvodu bylo k 31. 12. 2018 registrováno celkem
18 766 vozidel, 7 509 řidičů, 4 autoškoly a jedna registrovaná
taxislužba.
V uplynulém roce bylo v registru vozidel zaevidováno 808 motorových
vozidel poprvé registrovaných v ČR, trvale bylo vyřazeno z provozu
324 vozidel, 237 vozidel bylo dočasně vyřazeno z provozu a 78
vozidlům byl vrácen statut provozované.
Do velké motoristické rodiny jsme přivítali 196 nových řidičů. Ze
zdravotních důvodů, nebo z důvodu udělení zákazu činnosti bylo
odňato 47 řidičských oprávnění a na základě pominutí důvodů jich
bylo za uplynulé období 32 vráceno.
Na úseku registru řidičů bylo vydáno nebo vyměněno celkem 1520
řidičských průkazů, z toho 45 mezinárodních.
Na základě provedení záznamů v registru řidičů o počtech bodů
dosažených v bodovém hodnocení a po odečtech bodů dosáhlo
celkového počtu 12 bodů celkem 61 řidičů. Záznam v bodovém
hodnocení má 795 řidičů.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007774

DLUHOVÁ PORADNA

Komenského 169, 749 01 Vítkov

Sociální poradna Charity Odry poskytla v loňském roce 2018
odborné sociální poradenství 154 novým klientům, celkově
tak od zahájení poskytování služby byla poskytnuta podpora
a pomoc 248 klientům z Vítkova a okolí.
Poradenství včetně zpracování dokumentů je poskytováno
komplexně a zcela zdarma.
Provozní doba poradny:
Pondělí 8:00-11.30
Úterý
8:00-11.30
Středa 8:00-11.30
Čtvrtek 8:00-11.30
Pátek 8:00-11.30

12:00-17.00
12:00-14.30
12:00-17.00
12:00-14.30

ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma

Charita Odry rovněž získala akreditaci od Ministerstva
spravedlnosti k poskytování služeb v oblasti oddlužení,
k zpracovávání insolvenčních návrhů a jejich podání na soud.
Nabízí zpracování insolvenčních návrhů, zastavení exekuce,
splátkové kalendáře, odklad splátek, odvolání k soudu, žádosti
o výplatu nezabavitelné částky, pomoc při hledání možností
zvyšení příjmů ad.
Poradna vznikla a může poskytovat poradenství díky podpoře
z Operačního programu Zaměstnanost a města Vítkova.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro Vás, spolupráce
probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta.
Kontakty:
Vedoucí odborné sociální poradny
Ing. Michaela Dlabajová
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Telefon: 604 645 378
Sociální pracovnice
Bc. Svatava Baierová
E-mail: svatava.baierova@odry.charita.cz
Telefon: 736 200 228

Z celkového počtu 333 dopravních přestupků projednaných ve
správním řízení se jednalo v 17 případech o řešení přestupku ve
spojení s dopravní nehodou a v 28 případech o řešení přestupku
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Ve
správním řízení bylo celkem na pokutách uloženo 714.600 Kč.
Silniční správní úřad vykonává státní správu ve věcech pozemních
komunikací II. a III. třídy, místních komunikací a veřejných
účelových komunikací. Rozhoduje o povolování dopravních staveb,
o uzavírkách a o zvláštním užívání komunikací, stanovuje dopravní
značení a provádí prevenci bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích. V loňském roce bylo vydáno celkem 74 správních
rozhodnutí. Pro základní a mateřské školy byla organizována
doplňková dopravní výchova na dopravním hřišti v Odrách.
Zdeněk Adamec
vedoucí oddělení dopravy

Životní podmínky 2019
- výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2019“
(EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských
zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní
a materiální chudoby.
Výzkum se uskuteční na území celé České republiky v 11 452
domácnostech, které byly náhodně vybrány počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 2. února do 26. května 2019
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé
bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém
šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně
důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální
situaci domácností v ČR, jež nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní
podmínky, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový
evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí
o veškerých šetřených skutečnostech.
Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi
zaměstnanci, zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odkázali
na pracovníka Krajské správy CSU pověřeného řízením šetření
Životní podmínky 2019, paní Ing. Evu Kramolišovou, tel. 595 131
212, e-mail: eva.kramolisova@czso.cz.

Dvě stovky lidí navštívily úpravnu vody v Podhradí
Úpravna vody Podhradí otevřela u příležitosti 60. výročí existence
Ostravského oblastního vodovodu své brány 10. listopadu
zaměstnancům vodárenské společnosti z jiných částí regionu, které
doplnili externí návštěvníci, a 24. stejného měsíce veřejnosti.
Čtyři dny před Štědrým dnem a jedenáct dnů před koncem roku
1958 – ale také jedenáct dnů před termínem dokončení, jak udával
tehdejší ambiciózní plán – byla dodána první voda z Podhradí
u Vítkova do Krásného Pole, aby mohla dále směřovat k lidem
v nově rostoucí Porubě – tehdejším jazykem Nové Ostravě.
Od té doby se samostatná obec Krásné Pole stala součástí Ostravy,
od té doby vyrobila Úpravna vody Podhradí 2,4 miliardy metrů
krychlových kvalitní pitné vody z kaskády údolních nádrží Slezská
Harta – Kružberk a Ostravský oblastní vodovod jako páteřní výrobní
a distribuční systém pro dodávky pitné vody v regionu prošel
dynamickým rozvojem do dnešní podoby.
„Úpravnu vody Podhradí jsme otevřeli veřejnosti 10. a 24. listopadu.
Ohromný zájem o oba termíny nás velice potěšil a kapacita byla
především v druhém termínu velice rychle beznadějně naplněna.
Všechna zařízení byla v plném provozu, proto bylo nutné zajistit
bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen
proces výroby pitné vody. Proto byla kapacita návštěv omezená na
20 osob na jednu skupinu a zájem tyto možnosti výrazně převýšil.
Ostatně, je to opravdu jedinečná příležitost, protože úpravna se
otevřela veřejnosti v novodobé historii od rekonstrukce strojnětechnologického zařízení a vlastně v celé polistopadové éře teprve
jednou – letos při oslavách Světového dne vody. Velice mě těší, že
mezi našimi zaměstnanci, kteří se do Podhradí podívali, byli také ti,
kteří to mají na Vítkovsko například z Frýdecko-Místecka poměrně
daleko,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Zvyšování kapacity
Zdrojem surové vody pro Úpravnu vody Podhradí je údolní
nádrž Kružberk a výše položená Slezská Harta. Surová voda je
transportována 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolou, která byla
ražena v náročných geologických podmínkách v letech 19541958. Jde o největší úpravnu SmVaK Ostrava s maximální výrobní
kapacitou 2 700 litrů za sekundu. Ta se ale navyšovala postupně. V
roce 1958 nebyla ještě dokončena tlaková štola z Kružberku a jako
zdroj pro úpravu sloužila voda z řeky Moravice, která byla čerpána do
úpravny. Kapacita úpravny v té době činila 250 litrů za sekundu. Po
dokončení štoly se v roce 1959 zvýšila kapacita na 500 sekundových
litrů, při ukončení první etapy výstavby v roce 1962 šlo o 1 000 litrů
za sekundu. Po deseti letech fungování dosáhla úpravna kapacitu
2000 litrů za sekundu, čímž byla největším provozem svého druhu
v tehdejším Československu.
Unikátní technické dílo „Ostravský oblastní vodovod byl od
počátku unikátní jednak svým technickým řešením, kdy je až na
výjimky gravitační, ale také tím, že jako jediný systém v tehdejším

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA
KASTRACI KOČEK A KOCOURŮ
V ROCE 2019
Město Vítkov bude v letošním roce opět poskytovat ﬁnanční
příspěvky na kastraci koček a kocourů. Jedná se o preventivní
opatření k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat
v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání.
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která:
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve Vítkově nebo jeho místních částech (Jelenice,
Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2019 vykastrovat
u veterinárního lékaře.

Československu začal využívat v takovém měřítku pro výrobu pitné
vody povrchové zdroje,“ dodává Komínek.
Plány, jak by měl celý komplexní systém vypadat a fungovat, se
v čase opakovaně měnily, modiﬁkovaly a upřesňovaly. Například
podle původní studie se měla voda odebírat z hráze přehrady,
nebylo jasné, kde budou umístěny koncové vodojemy, protože
tehdejší Ostrava neměla zpracovaný územní plán, ani kde bude
umístěna úpravna surové vody. Jako chybný se podle něj ukázal
i předpoklad, že vodu z nádrže je možné vést pouze potrubím,
proti čemuž se stavěla příroda v podobě neschůdného a členitého
údolí Moravice. Proto bylo nakonec nutné v náročných podmínkách
vybudovat ražené štoly pod horským masivem. Jednoznačná shoda
nepanovala ani v tom, kolik lidí by měl systém zásobovat a jak se
bude vyvíjet výše její spotřeby. Souběžně s výstavbou úpravny vody
v Podhradí se budovaly přívodní řady pro dopravu pitné vody do
Ostravy, což se v daném termínu podařilo, a první voda přitekla do
vodojemů v tehdejším samostatném Krásném Poli u Ostravy ráno
20. prosince.
Po stavební i architektonické stránce vzniklo v polovině minulého
století v Podhradí dílo mimořádných parametrů pocházející z dílny
architekta Cyrila Kajnara. Konstrukci tvoří převážně železobetonový
skelet s cihelnými vyzdívkami. Dominantou nad vstupní částí
úpravny je rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského
Voda v našem životě. Jde o poslední významné dílo, které vytvořil.
Úpravna od doby svého vzniku prošla řadou rekonstrukcí
a modernizací. Špičková úpravárenská technologie se tak snoubí
s unikátní architekturou.
Zdroj: SMVaK Ostrava

Výše ﬁnančního příspěvku:
- 500 Kč na kastraci jedné kočky,
- 250 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- ﬁnanční příspěvek bude chovateli v uvedeném roce poskytnut
maximálně pro 5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný ﬁnanční
příspěvek města, bude chovateli poskytnut příspěvek pouze ve
výši ceny za provedený veterinární úkon.
Způsob platby
O ﬁnanční příspěvek může chovatel požádat u Městského
úřadu Vítkov, odboru výstavby, územního plánování a životního
prostředí. Předloží svůj průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za
provedenou kastraci kočky nebo kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí
dohodě na služebně Městské policie Vítkov, telefon 556 312 277.

.OVÑTECHNOLOGIEÑ'ÑZRYCHLÑ
DOMCÒINTERNETÒAÞÒDESETINSOBNăÒ
Díky nasazení nových
TECHNOLOGIÑMċÞETEÑMTÑ
doma mnohem rychlejší
INTERNETÑ/ÑTOTIÞÑNOVĄÑ
nabízí zákazníkùm,
kteøí bydlí mimo dosah
kabelového pøipojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
SÑRYCHLOSTÑAÞÑÑ-BS
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší
připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“

popisuje ředitel marketingu fixních
služeb O2 Martin Čejka.

Rychlé pøipojení bez práce
s vedením kabelù
Velkou výhodou 5G Internetu na doma
je to, že se šíří bezdrátově – zákazníci
si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu
se šíří vzduchem, pro jeho příjem tak
postačí malý vnitřní modem. V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti
sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše
zařídí technik, který vám poradí, kam
anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme
vyhrazenou samostatnou frekvenci, už
zákazníkům nehrozí obvyklé problémy

jako pomalu nabíhající stránky a sekající
se videa ve večerních špičkách nebo při
špatném počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je
nová technologie vhodná například pro
novostavby, kde chybí telefonní přípojky.

-ĄSĂNÑSPORAÑDVĄÑSTĄÑKORUN
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce dubna navíc můžete využít zvýhodněnou cenu, která platí
po celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva je kombinovatelná se zvýhodněním za více služeb od O2, takže za
připojení o rychlosti až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.

Přináším ultrarychlý
do míst, kde ještě nebyl.

Z Domova Vítkov
velmi uspokojivé odpovědi, vypadá to, že Vítkov jde stále kupředu.
Doufáme, že to nebylo jen zdání a vše se opravdu uskuteční tak, jak
je to v plánu. Zástupcům města ještě jednou děkujeme.

MYSLIVECKÝ PLES

BESEDA SE ZÁSTUPCI MĚSTA VÍTKOVA

Sezóna bálů je v plném proudu, a to i u nás v Domově Vítkov. Každá
taková akce je sice přizpůsobena našim uživatelům i podmínkám,
ale to nic neubírá na jejich kráse a významu. Letos jsme se rozhodli
pro myslivecký bál, který má dlouhou tradici. Nechyběly trofeje
ptactva ani paroží jelena šestnácteráka a tombola byla také velmi
zajímavá. Ples zahájila vřelými slovy ředitelka domova p. Hana
Grodová. Následoval zvuk lesního rohu v tónech typického halali
v podání Michaely Konečné. K poslechu a tanci hrála hudba Tom –
midi, se kterou jsme si užili i oblíbený ptačí tanec. K dobré náladě
přispěla parodie na krkonošské pohádky s názvem „Jak chtěl
Trautenberk sníst sojku“, kterou nacvičili a představili zaměstnanci
domova. Tanec a dobrou náladu přišli podpořit i zastupitelé našeho
městečka. Myslivecký bál se do poslední tečky vydařil a mnozí
uživatelé podotkli, že byl dokonce lepší, než za jejich mladých let.
O výtečné občerstvení se postarala naše vyhlášená kuchyně. A že
převládal víceméně tanec na židlích, nikomu nevadilo. Nezbývá než
popřát nám i vám: „Lesu a lovu zdar!“

Je důležité zajímat se o dění kolem sebe, být zúčastněný a umět
si udělat svůj vlastní názor. To, že náš Domov sídlí ve Vítkově, pro
nás znamená, že jsme součástí běžného dění ve městě. Chodíme
na procházky, účastníme se kulturních akcí, chceme vědět, co bude
s místy, která máme v živé paměti, a kam se Vítkov posunul od
dob minulých. Sledujeme ohňostroj, zajímá nás, jak bude probíhat
oslava Vánoc, Nového roku či Velikonoc, a není nám lhostejné,
zda mají naši známí a rodina ve Vítkově dobré zázemí. Chceme
slyšet, že město bude mít respekt jak k věku nízkému, tak vyššímu,
a všichni společně budeme mít možnost užívat si tady plnohodnotně
života. Na to a na řadu dalších otázek nám odpověděli 1. února
zástupci města. Kromě mnoha zajímavých informací jsme se také
měli možnost seznámit s nově zvoleným místostarostou města
p. Martinem Šrubařem. Vše vypadalo tak, jak má správné jednání
vypadat. Z vestibulu se tak stala jednací místnost v čele s panem
starostou a místostarostou. Neskutečně si vážíme toho, že jsme
i my byli takto na našem domovském jednání zapojeni do dění
v našem městě. Zajímala nás budoucnost dominantních budov
jako je kino, bývalá pošta, bývalá škola v Opavské ulici, budova
bývalého obchodu ve Fučíkově ulici, nebo budovy po SŠ v Podhradí.
Dotazy padly také na kulturní život ve městě, nebo na budoucnost
našeho oblíbeného malého parku u významné vítkovské lípy
a jejího okolí. V neposlední řadě jsme také museli položit otázky na
zdravotnictví, které nás velmi trápí. Na všechny otázky jsme dostali
Zpěv sbližuje lidi různého náboženského vyznání, národnosti
i pohlaví. Ovšem příležitostí, kdy můžeme prostřednictvím
zpěvu pomoci skupině lidí a nebo konkrétní osobě, nemáme
mnoho. Proto jsme rádi, že se můžeme zapojit do celonárodní
akce pěveckých sborů

Zpíváme pro UNICEF
a pomoci tak těm, kteří naši pomoc potřebují nejvíce – dětem.
Ve středu 20. března se nejméně na 59 místech České republiky
rozechvějí hlasivky více než tří tisíc zpěváků ve 152 sborech.
Ve Vítkově v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazní písně
v podání tří vítkovských pěveckých sborů – Pěveckého sboru
při ZŠaG, Pěveckého sboru při ZUŠ a Smíšeného pěveckého
sboru Komenský, z.s.
Pevně věříme, že účastí na tomto beneﬁčním koncertě se
přidáte k těm, kteří chtějí pomoci... Výtěžek z akce odešleme na
vybraný program UNICEF – Dobrý start do života.
Těšíme se na vás – ve středu 20. března v 17,30 hod. – ve
vítkovském kostele.
Vaši zpěváci

Ludmila Grossmannová

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

UZLOVÉ ZÁVODY VE VÍTKOVĚ

26. ledna pořádalo SDH Vítkov ve spolupráci s JPO II Vítkov
a SVČ Vítkov již 8. ročník uzlových závodů. Jako vždy bylo třeba
bezchybně uvázat v co nejkratším čase 5 uzlů (zkracovačka, plochá
spojka, lodní uzel, tesařský uzel a úvaz na proudnici).
Jako každý rok se naší soutěže zúčastnily nejen SDH z Ligy

4 okrsků, ale pozvání přijaly již tradičně SDH Dolní Životice a SDH
Loučky u Oder.
V kategorii mladších žáků bylo přihlášeno 8 družstev, v kategorii
starších žáků 11. V kategorii jednotlivců bylo 39 mladších žáků,
z toho 5 z Vítkova, a starších 53, z toho 10 Vítkováků. Do této
soutěže jsme přidali kategorii dorost, aby si i tito soutěžící mohli
poměřit síly, jelikož samostatná kategorie pro dorost v naší lize není.
Soutěže se zúčastnilo 13 dorostenců z 5 SDH – Dolních Životic,
Branky u Opavy, Jančí, Leskovce a samozřejmě i Vítkova.
V družstvech se nám díky jediné chybě nepodařilo obsadit výherní
místa, což byla velká škoda, protože čas jsme měli suverénně
nejlepší. Družstvo mladších vybojovalo 5. místo. Starší družstvo se
kvůli jedné chybě posunulo z vítězné příčky na 4. místo. Díky domácí
půdě jsme na start postavili i druhé družstvo ve starší kategorii, které
obsadilo 7. místo.
V jednotlivcích se nejlépe umístila Gabriela Přečková, a to na
2. místě, a Adam Faldýn na 3. místě ve starší kategorii. Z mladších
byla nejrychlejší Vítkovačka Arleta Dragonová na 5. místě.
Jsme rádi, že v kategorii dorost vyhrál první místo Erik Ontkóc
s časem 0:28,81, pro kterého to také byl poslední závod v uzlech
(z dorostence nám pomalu roste další dospělý hasič). Zuzana Krejčí
vybojovala 4. místo.
V kategorii vedoucích vybojovala za Vítkov Martina Krejčí 3. místo.
Finančně podpořilo soutěž město Vítkov. Krásnými cenami přispěla
ﬁrma Štěpán Hutník s.r.o
a ﬁrma Insportline, za což
všem moc děkujeme.
Martina Krejčí
a Monika Dratvová
vedoucí mládeže SDH
Vítkov

chytrá
je u 211 a ví proč
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až 4 000 Kč pro 4člen
nno
ou rodinu
třřeba na sporrtovní ak
ktivity
Přestupní termín pro změnu zdravotní
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března
Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program
slev a výhod

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

PRVNÍ STIPENDIA PŘEDÁNA

V měsíci únoru, krátce po pololetním vysvědčení, byla žákům
střední školy odevzdána první stipendia města Vítkova. Společně
s ředitelkou školy Janou Kellnerovou se předání účastnil
místostarosta Martin Šrubař, který celou akci zaštítil za samotné
město. Žákům oborů automechanik a kuchař-číšník bylo za první
pololetí vyplaceno celkem 82.000 Kč, což vykouzlilo úsměv na
mnoha tvářích pracovitých, aktivních a vzděláníchtivých studentů.
Městu Vítkov upřímně děkuji a věřím, že spolupráce bude i nadále
pokračovat a povede tak ke zlepšení postavení vítkovské střední
školy v Moravskoslezském kraji.

PRACOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ STÁŽ V ITÁLII

Naše škola se v roce 2016 zapojila do projektu vzdělávacího
programu Evropské unie na období 2014 – 2020 známého pod
názvem ERASMUS+, který podporuje mj. spolupráci a mobilitu ve
všech oblastech vzdělávání. Finanční prostředky z tohoto programu
umožňují více než 4 milionům Evropanů studovat, odborně se
vzdělávat a získávat pracovní zkušenosti v zahraničí.
Oderská střední škola v rámci tohoto programu realizovala projekt
s názvem Rekvaliﬁkace služeb, číslo 2018-1-CZ01-KA116-046994.
Tento typ projektu podporuje mobility osob v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy, je určen studentům středních odborných škol
a učilišť.
V únoru 2019 se žáci naší školy už potřetí vypravili na dvoutýdenní
zahraniční stáž, tentokrát do Itálie. V předchozích letech jsme díky

projektům ERASMUS+ s názvem Připraveni pro Evropu navštívili
Španělsko, letos nás čekalo nádherné město módy Miláno.
Příležitost vycestovat do Itálie dostalo 12 nejúspěšnějších žáků
3. ročníku oboru kadeřník a masér a 4. ročníku oboru kosmetička.
Pod pedagogickým dozorem Mgr. Šárky Rozkopalové, učitelky
anglického jazyka, se 14 dní těšili pověstné italské pohostinnosti.
Účastníci stáže byli ubytováni v komfortním apartmánu, odkud měli
ideální dopravní spojení jak do podniků, v nichž probíhala pracovní
stáž, tak za kulturou a zábavou, které město nabízí.
S ubytováním, stravou a samotnou praxí byli naši žáci nadprůměrně
spokojení. Pracovní doba probíhala většinou v dopoledních
hodinách. Odpolední volný čas žáci trávili především společně
a řešili jej převážně prohlídkami města a jeho pamětihodností, anebo
návštěvou milánských klubů, barů, obchůdků či dalších zajímavých
míst v centru města a jeho okolí.
Cílem projektu bylo podpořit a ocenit naše žáky možností vycestovat
do zahraničí na odbornou pracovní stáž, kde si mohli ověřit
své jazykové znalosti a odborné dovednosti v novém prostředí,
získat neocenitelné zkušenosti, vytvořit nová partnerství pro další
spolupráci, zvýšit svůj profesní a osobnostní potenciál, zapojit se do
sítě mezinárodních kontaktů, a přispět tak k lepšímu postavení na
současném evropském trhu práce.
O tom, jak se naši žáci měli v cizině, si můžete přečíst na webových
stránkách naší školy.

TOP 5 – JSME MALÍ, ALE JE NÁS VIDĚT

Nultého ročníku celostátní soutěže v make-upu a účesové tvorbě
na téma První republika se v Prostějově účastnily dva týmy naší
školy: první ve složení kosmetička Veronika Maléřová a modelka
Markéta Dreslerová, které přivezly do Oder 10. místo, a druhý
tým tvořili kadeřník Jan Nohel a modelka Tereza Salachová, kteří
obsadili neuvěřitelné 5. místo. Ukázali, že umíme uspět v obrovské
konkurenci a že do dalších soutěží se „s námi musí počítat“.
DĚKUJEME!
Jana Kellnerová
ředitelka školy

KRAJSKÉ KOLO
VE ŠPLHU - MÁME
BRONZOVÉ
MEDAILE!
Jednou z tradičních sportovních soutěží je šplh. Žáci mají za úkol
vyšplhat po tyči do výše 4,5 metru. Jedná se o soutěž čtyřčlenných
týmů. Sčítají se nejlepší časy prvních tří sportovců. Okresní kolo
každoročně organizuje ZŠ Šrámkova, Opava. Bylo vypsáno
6 kategorií.

třetí místo součet umístění všech čtyř závodníků). Základní škola
z Kylešovic se nemohla zúčastnit krajského ﬁnále, tudíž okres
Opava reprezentovala v kraji naše škola a ZŠ Englišova.
Náš tým jsme museli z důvodu nemoci pozměnit. Vyslali jsme Pavla
a Petra Smolkovy, Jakuba Hýbela a Tomáše Rause. Hoši i v kraji
předvedli skvělé výkony a vybojovali bronzové medaile! Navíc Pavel
Smolka měl druhý nejlepší čas ze všech soutěžících!
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!
Kabinet TV

Naše výsledky v okresním kole:

ДЕНЬ С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА

Ve II. kategorii – 4. - 5. třídy (17 škol): 4. místo - Thammová Julie,
Dragonová Arleta, Daříčková Natálie, Kožaná Adéla. 5. místo Strakoš Joseph, Demel Václav, Dobeš Adam, Šustr Miroslav.
Ve III. kategorii – 6. - 7. třídy (18 škol): 14. místo - Beníšek Karel,
Roháč Přemysl, Adámek Lukáš. 7. místo - Beranová Adéla,
Vašíčková Vanessa, Trnková Lucie, Košťálová Viktorie
Ve IV. kategorii – 8. - 9. třídy (20 škol): 3. místo - Roháč Ondřej,
Smolka Pavel, Smolka Petr, Černín Radek. 16. místo Halamíčková
Apolena, Šavrdová Valerie, Sobolová Kateřina, Kosterová Karolína

Ve středu 13. února 2019 ovládla výuku ruštiny ve škole rodilá mluvčí
paní Anastasia Spinu. Všichni žáci, kteří se učí jako druhý cizí jazyk
ruštinu, absolvovali s ní po jedné vyučovací hodině. Seznámila žáky
s pamětihodnostmi Moskvy a Sankt – Peterburgu, s tradičními svátky
jako jsou Vánoce a Velikonoce včetně rozdílných způsobů slavení.
Žáci se naučili novou slovní zásobu a došlo i na ústní projevy žáků.
Od sedmé třídy po oktávu se učí na naší škole ruštinu 145 žáků.

Je třeba vyzdvihnout výkony jednotlivců: Pavel Smolka vyhrál
svou kategorii v konkurenci osmdesáti žáků! Vanessa Vašíčková
se umístila na třetí příčce ze sedmdesáti žákyň. Z nižšího stupně
předvedl vynikající výkony Adam Dobeš (9. místo ze 70) a taktéž
Natálie Daříčková (6. místo ze 70).

LYŽAŘSKÝ KURZ DOLNÍ MORAVA

Do krajského kola ve Frýdku-Místku postupovaly dvě nejúspěšnější
školy v každé kategorii. Starší hoši měli stejný celkový čas jako
ZŠ Kylešovice na druhém místě (v tomto případě nás posunul na

Blanka Váňová

Pro letošní lyžařský kurz žáků sedmých tříd a sekundy jsme zvolili
Hotel Sněžník na Dolní Moravě a udělali jsme dobře. Na perfektně
upravených sjezdovkách jsme strávili čtyři prosluněné, ale hodně
studené dny. Ve středu jedna skupina vyrazila na stezku v oblacích
a těch pár odvážnějších na bobovou dráhu. Myslím, že si všichni
lyžařský kurz užili, některé děti se naučily lyžovat a snowboardovat,
ty, které to už uměly, se určitě zdokonalily. Nezbývá než účastníky
lyžařského kurzu pochválit, protože nám dělali radost jak na
sjezdovkách, tak v hotelu, kde si je pochvaloval všechen personál.
Takže nic nebrání tomu, aby se žáci nynějších šestých tříd mohli
začít těšit na lyžařský kurz na Dolní Moravě v příštím školním roce.
Děkujeme městu Vítkov za příspěvek 2000 Kč na žáka.

Renáta Šťastná

LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA 2019
Ve dnech 4. – 8. února jsme pro žáky 1. – 5. ročníků uspořádali
školičku v areálu Vaňkův kopec. Akce se zúčastnilo 91 dětí, které
byly rozděleny do družstev podle lyžařských schopností. Na svahu
byl dostatek instruktorů, družstva začátečníků měla dva až tři

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace,
Komenského 754, 749 01 Vítkov

Milý budoucí prvňáčku,
srdečně zveme Tebe i Tvé rodiče k zápisu do první třídy, který se
uskuteční v prostorách školy v budově 1. stupně v pátek 5. dubna
2019 v době od 13.00 do 18.00 hod.
V upomínku na tento den si odneseš fotograﬁi
a první vysvědčení.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodičů nebo
zákonného zástupce, vyplněný Zápisní list, Žádost o přijetí, Dohodu ve
věci přijetí dítěte a v případě podání Žádosti o odklad také doporučení
školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
lyžařské instruktory. Během celého týdne bylo velmi pěkné počasí
a výborné sněhové podmínky s přírodním sněhem. V pátek celá
akce vyvrcholila závodem ve slalomu, vyhodnocením, rozdáním
diplomů a medailí za přítomnosti mnoha rodičů. Velká pochvala
patří všem našim dětem za prokázanou snahu a lyžařské výkony.
Sportu a lyžování zdar!
Lenka Schleiderová

Život jako YouTuber I.
Dlouho očekávaná akce, která proběhla 18. – 19. ledna v SVČ Vítkov, byla naplánována tak, aby si děti vyzkoušely, co je to být youtuberem. Vymýšlely svou značku, svůj pozdrav nebo slogan, který by
je vystihoval, aby ve světě Youtube nezanikly. Vyzkoušely si mluvení
na kameru a jak dokáže i nervozita udělat své.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
Zápis dětí do mateřských škol proběhne v pondělí 29. dubna
2019 od 8:00 do 12:00 hod. V průběhu měsíce března
a dubna si mohou rodiče vyzvednout v jednotlivých
mateřských školách „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“
nebo si žádost stáhnout z webových stránek www.vitkovms.
cz. Na zadní straně přihlášky je nutno doplnit razítko dětského
lékaře. Vyplněnou žádost donesou rodiče do jednotlivých
mateřských škol nebo ředitelce v době zápisu, tj. 29. 4. 2019.
V MŠ JE STANOVENA POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA
OD 1. 9. 2017.
28. 5. 2019 – v 15:30 hod. proběhne v MŠ Husova
informativní schůzka s novými rodiči.
29. 5. 2019 – v 15:30 hod. proběhne v MŠ Opavská
informativní schůzka s novými rodiči.
Pro adaptaci nových dětí v MŠ Opavská a MŠ Husova
budou určeny adaptační hodiny v těchto termínech:
13. 5., 20. 5., 27. 5. 2019 v době od 15:30 do 16:30 hod.
(za doprovodu rodičů se budou děti seznamovat s prostředím
mateřské školy, vezměte dětem přezůvky).

Celá akce vyvrcholila sobotním dopolednem, které děti strávily v přítomnosti youtuberky – Hanneton Monde (Anety Chroustové). Youtuberka předala dětem své zkušenosti z YouTube, natáčení, stříhání,
ale i z osobního života.
Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

Na odloučených pracovištích MŠ Klokočov, MŠ Radkov a MŠ
Čermná se domluví rodiče na adaptaci dětí přímo s učitelkami
v jednotlivých školách.
Miluše Špoková
ředitelka MŠ

Podpořeno projektem: SVČ Vítkov – šablony II.
Registrační číslo: CZ.02.3X/0.0/0.0/18-063/0008692

NENECHEJTE
SE ZBYTEČNĚ
VYSTRAŠIT!
To, že prodejce může být ze
strany dozorových orgánů,
např. ze strany České obchodní
inspekce,
popotahován
v případě, že spotřebiteli lže
o vlastnostech výrobku nebo
v případě, že nesplní nějakou
zákonem danou povinnost
(např. nevyřídí reklamaci do 30
dnů), již téměř každý spotřebitel
ví.
V praxi se však setkáváme
s velkým množstvím různých obchodních praktik, u nichž řada
spotřebitelů, a bohužel ani řada
podnikatelů, vůbec netuší, že jejich použití je zákonem zakázané a jako takové mohou být také
sankcionovány. Takové praktiky
nazýváme nekalými obchodními
praktikami. Jejich podstatou je
vždy útok na svobodné rozhodování spotřebitele ohledně koupě
zboží či služby. Bohužel se v poradnách Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. setkáváme s tím, že obětí takových
praktik se stávají zpravidla ti nejzranitelnější, nejčastěji senioři.
Jednou z nejúčinnějších metod,
jak spotřebitele s co nejmenším
úsilím přimět k uzavření smlouvy či k jinému jednání, je zastrašování. Prodejci stačí vyvolat
v potenciálním kupujícím strach
či obavu o něco, co je pro něj důležité, ať už se jedná o bezpečí,
zdraví jeho či blízkých osob, majetek nebo třeba dobrou pověst,
a pak mu nabídnout ideální řešení
jeho problému. Prodejci přitom využívají faktu, že strach je jednou
z nejintenzivnějších emocí a člověk často udělá téměř vše, aby se
tohoto nepříjemného pocitu zbavil. Pokud podnikatel přitom uvádí
nepravdivé či zkreslené informace
o míře rizika, které spotřebiteli, či
jeho rodině skutečně hrozí, pak se
pravděpodobně jedná o nekalou
obchodní praktiku.
Zastrašování spotřebitele najdeme také na tzv. černé listině nekalých obchodních praktik. V zákoně o ochraně spotřebitele na
tzv. černé listině nekalých praktik,
která obsahuje ty nejzávažnější
prohřešky, kterých se podnikatel
může vůči spotřebiteli v oblasti nekalých praktik dopustit, najdeme
toto: „obchodní praktika je považována vždy za klamavou pokud
podnikatel uvádí nesprávné údaje
o povaze a míře rizika pro osobní

bezpečnost spotřebitele nebo
jeho rodiny, pokud si jeho výrobek nebo službu nekoupí“.
Na naši poradnu se obrátil pan
Martin, který na podzim našel ve své schránce letáček
s nabídkou kominické ﬁrmy na
provedení pravidelné údržby
spalinových cest. Protože bylo
před topnou sezónou a nabídka
se zdála být cenově výhodnější
než u jeho tradičního kominíka,
rozhodl se službu vyzkoušet.
Zavolal na uvedené telefonní
číslo a pozval si pracovníka ﬁrmy domů. Ten na místě provedl
kontrolu, a k překvapení pana
Martina mu místo vymetení ko-

mínu sdělil, že prakticky vše je
špatně a komín vyžaduje nákladnou rekonstrukci. Barvitě
panu Martinovi vylíčil, jak mu
vyhoří dům, pokud nebude postupovat podle jeho instrukcí
a nenechá komín opravit. Jelikož byl pracovník ﬁrmy velmi
přesvědčivý, byl již říjen a mohl
by nastat problém sehnat zhotovitele, pan Martin neváhal, a na
místě pro jistotu podepsal objednávku díla za téměř 80 tisíc
korun a zaplatil zálohu. Poté co
pracovník odešel a pan Martin
se trochu vzpamatoval z šoku,
uvědomil si, že ani ne před pěti
lety nechal vyvložkovat celý
komín. Pro jistotu si pozval
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odborníka, revizního technika
spalinových cest, který shledal,
že vše je v pořádku a oprava by
byla zbytečnou investicí.
Pan Martin se rozhodl uzavřít
smlouvu pouze díky tomu, že
byl ze strany podnikatele účelově a bezdůvodně vystrašen. Takové zastrašování spotřebitele
může mít velmi mnoho různých
podob.
„Pokud nepodepíšete přechod
k jinému dodavateli, odpojí
Vám elektřinu“, „Pokud si nezakoupíte náš zázračný přístroj,
Vaše nemoc se rapidně zhorší…“, „Voda ve Vaší studni je
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závadná, pokud neinvestujete do
naší čističky, pak budete mít vážné
zdravotní problémy…“. Výjimkou
bohužel nejsou ani případy agresivního vymáhání neexistujících dluhů
prostřednictvím inkasních agentur:
Formule: „Pokud nám nezaplatíte,
pošleme na Vás exekutora…“ je totiž nebývale účinná. Pro pana Martina nakonec vše dopadlo dobře, po
dlouhých tahanicích mu ﬁrma vrátila
i zaplacenou zálohu. Ne ve všech
případech se ale podaří podepsanou smlouvu takto zrušit a nekalou
praktiku prokázat, zejména proto, že
vše probíhá většinou ústně a často
u spotřebitele doma.
Spotřebitelům, kteří se do podobného tlaku ze strany prodávajícího
dostanou, Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. doporučuje nepodléhat v takové chvíli hned
panice a před podpisem smlouvy si
raději informace ověřit ještě z jiného nezávislého zdroje. Jak se říká
„dvakrát měř a jednou řež“. A to platí
dvojnásob, pokud se jedná o větší
investici či dlouhodobou smlouvu!
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

Pro
pořadatele
kulturních,
společenských
a sportovních
akcí
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23 000 KÏ DO 25 000 KÏ
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

OD

26 500 KÏ DO 28 500 KÏ + bonusy
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KONTAKTUJTE NÁS:
Na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 725 408 715ŧZZZSHQQ\F]

Pořádáte ve Vítkově nebo
v jeho místních částech kulturní,
společenskou nebo sportovní
akci a chcete ji zveřejnit ve
společném měsíčním přehledu
akcí?

60. výročí založení
Střediska volného času Vítkov

Pošlete nám vždy do 10. dne
v měsíci na adresu dusek@
vitkov.info název akce, datum
a
čas
konání,
stručnou
charakteristiku (např. divadelní
představení pro děti, šachový
turnaj), kontakt na webové
stránky nebo jiný kontakt na
pořadatele.

Zveme všechny bývalé interní i externí pedagogy a ředitele Střediska volného času Vítkov (Dům
dětí a mládeže, Městský dům pionýrů a mládeže) k oslavám 60. výročí jeho založení. Budeme
moc rádi, pokud se zúčastníte oslav 18. 5. 2019 v 15.00 hod. ve vítkovském kulturním domě, kde
proběhne vystoupení našich kroužků. Po akci můžeme všichni společně zavzpomínat na bývalé
pracoviště, sdělit si své zážitky a dojmy z dob minulých. Dejte nám prosím vědět, nejlépe do 6. 5.,
zda se naší akce zúčastníte.

Uzávěrka na duben
- neděle 10. března 2019.

Kontakt: medunova@svc-vitkov.cz, tel.: 556 300 362, 605 55 11 36. Těšíme se na vás!
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Knihovna Vítkov
PRVNÍ KROKY ČLOVĚKA NA MĚSÍCI
V podvečer 12. března bychom vás rádi
pozvali na setkání
s Ondřejem Šamárkem. Poví nám více
o programu Apollo,
díky němuž se do
měsíčního
prachu
mohla
otisknout
první lidská stopa.
Právě od tohoto významného okamžiku
uplyne letos 50 let.
Název
přednášky,
kterou si pro nás
připravil, zní Apollo,
cesta ke splněnému
snu.
Ondřej se narodil
v roce 1976 v Opavě, kde dosud žije
a pracuje jako pedagog. Od dětství je
fascinován kosmonautikou, zabývá se zejména historií pilotovaných letů. V roce 2012
začal publikovat na webu kosmonautix.cz. Jeho články se objevily
také na portále osel.cz.
V současné době je autorem dvou knih: v roce 2015 mu vyšla prvotina Kritické momenty kosmonautiky a o dva roky později pak Vesmírné osudy. Mezi jeho další koníčky patří hudba, letectví a historie.
Zveme vás na poutavé povídání, ve kterém si přijde na své i laická
část posluchačů.

SOUTĚŽÍME SE
ČTYŘLÍSTKEM
15. května 2019 uplyne 50 let od vydání prvního čísla dětského
časopisu Čtyřlístek. K tomuto výročí připravila městská
knihovna akci „Soutěžíme se Čtyřlístkem“
Pravidla soutěže:
1. Vyhlašovatel soutěže: Město Vítkov
2. Místo pro odevzdávání soutěžních prací: Městská knihovna
Vítkov, Selská 335, vždy v půjčovní době knihovny.
3. Po celý březen a duben 2019 mohou děti v knihovně vyplňovat
pracovní list na téma Čtyřlístek a odměnou jim bude drobný dárek.
Ten také čeká na každého nově zaregistrovaného dětského čtenáře.
4. Děti mohou namalovat obrázek nebo komiks ze světa Čtyřlístku,
který do 30. dubna 2019 odevzdají v knihovně. Na obrázku nebo
komiksu musí být uvedeno jméno, příjmení a věk soutěžícího.
Zároveň se soutěžní prací dítě odevzdá přihlášku do soutěže
podepsanou zákonným zástupcem v souladu s GDPR.
Soutěžní kategorie:
• 1. kategorie 6 – 11 let
Děti nakreslí vlastní obrázek s postavičkami známého komiksu
Čtyřlístek na 1 stranu A4 a odevzdají v knihovně.
• 2. kategorie 12 – 15 let
Děti vytvoří vlastní komiks (obrázky a texty) s postavičkami známého
Čtyřlístku, nejméně na 1 a maximálně na 2 strany A4 a odevzdají
v knihovně.

5. Hodnotící komise vybere v každé kategorii tři nejlepší, kteří budou
ocenění při promítání ﬁlmu Velké dobrodružství Čtyřlístku v kině ve
Vítkově 21. 5. 2019 v 17:00 hodin.
6. Po ukončení soutěže budou obrázky do 30. června 2019
vystaveny v knihovně s uvedením jména a kategorie autora obrázku.
Po ukončení výstavy si mohou soutěžící své obrázky v knihovně
vyzvednout.

TÝDEN ČTENÍ
Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
John Ruskin
Po dvouleté odmlce (způsobené rekonstrukcí prostor Domova
Vítkov) se na vás opět obracíme s prosbou.
S prosbou o co?
O trochu vašeho času. O empatii.
Domov Vítkov se ve dnech 18. až 21. března společně s knihovnou
zapojí do projektu Týden čtení. Cílem této akce je mimo jiné
zprostředkovat potěšení z knih i těm, kteří už si sami číst nemohou.
Klienty v této době navštíví tři skupinky žáků zdejší ZŠaG, kteří si
připraví program pro mobilnější posluchače.
A my bychom touto cestou chtěli oslovit ty z vás, kteří by našli trochu
času a chuti. Vypravíte se s námi a knihou za seniory, kteří už
z různých důvodů nemohou navštěvovat společné akce a většinou
jsou odkázáni jen na svůj pokoj?
Rádi pomůžeme s výběrem vhodné četby. A stačí opravdu chvíle…
Pokud se i vy rozhodnete přidat, přihlaste se, prosím, do knihovny:
osobně v půjčovní době, telefonicky (556 300 190), či mailem
(sosta@vitkov.eu).

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 3.

OKRSKOVÉ KOLO DĚTSKÉ RECITACE
Pro žáky ze základních škol a gymnázia.
Prezentace v 10:45 hod. ve Středisku volného
času Vítkov. Soutěž začíná v 11.00 hod. Vítězové
jednotlivých kategorií postupují do okresního kola
v Opavě, které se koná 8. 3. 2019.

2. 3.

MASOPUST V KLOKOČOVĚ
ov-klokocov@seznam.cz
https://1url.cz/NMWLu
Pořádá: Osadní výbor Klokočov

7. 3.
14:30

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Městská knihovna ve Vítkově

10. 3.
15:00

11. 3.

12. 3.

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
ov-klokocov@seznam.cz
https://1url.cz/NMWLu
Pořádá: Osadní výbor Klokočov
Sokolovna Klokočov
OBJEVOVÁNÍ CESTOVATELSKÝCH ZÁHAD
GEOCACHINGU A ZÁHADA VÍTKOVSKÉ
KEŠE
Sraz v SVČ 7:00 hod. – 8:00 hod. S sebou
svačinu, přezůvky a na pobyt venku vhodné
oblečení s pláštěnkou. Spolupráce s mobilními
telefony (vlastní – jen s písemným souhlasem
rodičů). Cena: 75 Kč (oběd, pitný režim celý den,
výtvarný materiál). Odchod v 15:00 hod. - 16:00
hod. ze SVČ Vítkov.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
PROMĚNA V BADATELE – VÝLET DO
OSTRAVY, NÁVŠTĚVA ZOO A SVĚTA
TECHNIKY
Sraz 7:00 - 7:15 hod. Odjezd do Ostravy.
S sebou jídlo a pití na celý den, pláštěnku, peníze,
zápisník a nějakou psací potřebu. Celý den
budeme objevovat záhady cestování, zvířat,
technologie a techniky. Návrat v 17:30 hod.
k sokolovně ve Vítkově (Husova ulice),
kde
si děti převezmete. Cena: 80 Kč. V ceně je
zahrnutý vlastní autobus po celý den, vstupné do
ZOO a Světa techniky v Ostravě.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov

12. 3.
17:00

APOLLO – CESTA KE SPLNĚNÉMU SNU
Přednáší: Ondřej Šamárek
https://knihovna.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mkvitkov/
Městská knihovna ve Vítkově

13. 3.

ZOOLOGIE A EXPERIMENTY
Sraz v SVČ 7:00 hod. – 8:00 hod. S sebou
svačinu, přezůvky a na pobyt venku vhodné
oblečení s pláštěnkou. Završení badatelských
dnů s náhledem do zvířecího světa a světa
experimentu (výroba ze slaného těsta, výroba
slizu). Cena: 75 Kč (oběd, pitný režim po celý
den, výtvarný materiál). Odchod v 15:00 hod. 16:00 hod. ze SVČ Vítkov.
Středisko volného času Vítkov

14. 3.

LYŽAŘSKÝ DEN V KARLOVĚ
Sraz v SVČ 7:00 – 7:45 hod. Odjezd v 8:00 hod.
do Karlova. S sebou jídlo a pití na celý den.
Lyžování proběhne pod vedením kvaliﬁkovaného
instruktora lyžování. Hry na lyžích a jednoduché

cviky pro vylepšení techniky lyžování. Návrat do
Vítkova v 15:00 hod. Odchod ze SVČ od 15:00 –
16:00 hod. Cena zájezdu: 590 Kč.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
15. 3.

BRUSLAŘSKÝ DEN V HORNÍM BENEŠOVĚ
Sraz v SVČ 7:00 – 8:00 hod. Odjezd v 8:15 hod.
S sebou: brusle, jídlo a pití na celý den. Návrat do
Vítkova v 12:00 hod. Odchod ze SVČ do 16:00
hod. Cena: 190 Kč. Své dítě přihlaste v SVČ
Vítkov do 6. 3. 2019. Kontakt: tel. 553 038 200,
732 607 373.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov

15. 3.
17:00 - 20:00

VITÁLNÍ JÓGA PRO ZDRAVÍ
www.casnajogu.cz, FB čas na jógu nebo na tel.
775 970 027, Barbora Hrabalová
ZŠ a Gymnázium Vítkov, tělocvična

15. 3. - 30. 4.

JIŘÍ VANĚK - MALÍŘ, SOCHAŘ A UMĚLECKÝ
RESTAURÁTOR
Vernisáž - 15. 3. 2019, začátek od 18:00 hodin
Galerie Suterén

19. 3.
8:30 - 15:00

DEN OTREVŘENÝCH DVEŘÍ MATEŘSKÝCH
ŠKOL VE VÍTKOVĚ
Přijďte se podívat, co se změnilo v mateřských
školách. Srdečně zvou pracovníci MŠ.
Web: http://www.vitkovms.cz

20. 3.
17:30

ZPÍVÁME PRO UNICEF
SPS Komenský, Pěvecký sbor při ZŠaG
a Pěvecký sbor při ZUŠ
https://www.facebook.com/SPSKomensky/
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

22. 3.
17:00

EXPEDIČNÍ KAMERA
Promítání adrenalinových TOP ﬁlmů na téma
cestování, divoká příroda, dobrodružství, odvaha.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: 50 Kč od 15 let.
Host festivalu Ing. Oldřich Sladkovský představí
autorské videa z canyoningu v Alpách.
Pro více informací volejte do SVČ 732 607 373
nebo na www.svc-vitkov.cz, FB stránky: SVC
Vítkov
Středisko volného času Vítkov

22. 3.
19:00

DIVADLO „TCHÝNĚ NA ZABITÍ“
Po úžasném Manželském čtyřúhelníku napsal
Jakub Zindulka pro Fanny agenturu novou skvělou
hru Tchýně na zabití. Je o vtazích mezi tchýní
a zetěm, snachou a tchýní, mezi matkou a dcerou,
synem a matkou, mezi mladými manžely a
konečně a hlavně mezi tchýněmi samotnými.
Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou
duchařinou.
Cena: 200 Kč. Předprodej vstupenek v IC Vítkov,
tel. 556 312 255.
https://volnycas.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mestovitkov/
Kulturní dům Vítkov

25. 3.
18:00

LYMFATICKÝ SYSTÉM
Přednáší: lektorka z.s. Život a zdraví Eva Koyšová
Obsah přednášky: Lymfatický systém - jeho klady
a zápory. Součástí přednášky bude zdravá
ochutnávka
Web: www.klubyzdraví.cz
Kulturní dům Vítkov, učebna

KALENDÁŘ AKCÍ
26. 3.
17:00
29. 3.
9:00 - 12:30
14:00 - 15:30

JARNÍ KONCERT
http://www.zus-vitkov.cz/
Koncertní sál ZUŠ Vítkov
ŽIVOT JE CHEMIE
Výstava soutěžních prací a fotograﬁí z výtvarné
soutěže žáků základních škol a gymnázií z
opavského regionu. Vítězné práce budou poté
vystaveny po celý měsíc duben ve vestibulu u KB.
E-mail: sps.vitkov@seznam.cz,
web: http://www.vimejaknato.estranky.cz
ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce č. 1

29. 3.
17:00

NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování v knihovně pro zvané dětské
čtenáře
https://knihovna.vitkov.info/
https://www.facebook.com/mkvitkov/
Městská knihovna ve Vítkově

30. 3.
10:00

LIGA BOXU
8. kolo krajské soutěže severomoravské oblasti.
Kategorie: školní mládež, kadeti, junioři a senioři.
Pořádá: oddíl boxu TJ Vítkov
Vážení a lékařské prohlídky od 8:00 hodin.
Vstupné: 30 Kč
https://1url.cz/8Mp1W
Kulturní dům Vítkov

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
7. 7. – 13. 7.
Harry Potter
TZ Klokočov. Cena: 2 400 Kč. Vedoucí: Klára Ligocká
14. 7. – 20. 7.
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla koně
TZ Klokočov. Cena: 2 350 Kč. Vedoucí: Květuše Skurková
4. 8. – 11. 8.
Zážitková bomba. 5. Česko-slovenský tábor
Planá nad Lužnicí. Cena: 2 900 Kč. Vedoucí: Šárka Medunová
18. 8. – 24. 8.
Poklad náčelníka Atacamů
Areál Setina. Cena: 2 790 Kč. Vedoucí: Oldřich Sladkovský a Pavlína
Steschnerová
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. 8. – 16. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o táborech jsou upřesněny na webových
stránkách SVČ Vítkov.

PROGRAM NZDM TUNNEL – BŘEZEN 2019
KLIENTI 6 – 14 LET
4. 3.
Zdravý životní styl – beseda o zdravém stravování
a cvičení
5. 3.
Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity, gymnastika
11. 3.
Výtvarné dílny – vyjádření nálady, jarní dekorace
12. 3. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity, gymnastika
18. 3. Mezinárodní den za odstranění diskriminace - beseda
19. 3. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity, gymnastika
25. 3. Den učitelů – komunitní sezení, tématické hry
26. 3. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity, gymnastika
KLIENTI 14 – 26 LET
6. 3.
Beseda – prevence hraní na automatech
7. 3.
Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
13. 3. Výtvarné dílny – jarní výzdoba a dekorace
14. 3. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
20. 3. Mezinárodní den za odstranění diskriminace – beseda
21. 3. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity
27. 3. Den učitelů – komunitní sezení + modelové situace
28. 3. Zkušebna / Xbox – volnočasové aktivity

Registrace: https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
Více informací: https://www.vitkov.info/mobilni-rozhlas/
Kategorie informací:
Informace z dopravy

Nalezená zvířata

Informace z knihovny

Odstávky, poruchy

Informace z úřadu

Sportovní akce

Krizové informace

Vítkovský zpravodaj

Kulturní akce

Kino Panorama - již brzy!

Uzávěrka příštího čísla: 18
18.. b ř e z n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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