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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Jedna z únorových pranostik zní: „Únor bílý, pole sílí.“ I když tento
text píšu na konci ledna, tak podle dlouhodobější předpovědi pole
sílit asi moc nebude. To také znamená, že si moc neužijeme zimních
radovánek. Zejména dětem to bude chybět. Ale snad se ještě
dočkáme sněhové nadílky a krásné zimní přírody, samozřejmě bez
dopravních komplikací :-).
Když jsem zmínil dopravu, tak bych trochu přiblížil situaci
v Pivovarské ulici u pošty. Mimochodem, jak se vám líbí nová
pobočka? Ale zpátky k dopravě. Protože se nám nepodařilo v
loňském roce vybudovat parkoviště u Rákosníčkova hřiště, zvolili
jsme dočasné řešení, kdy jsme umožnili vjíždět na Pivovarskou ulici
a parkovat podél chodníku. Pak by se auta měla otáčet vlevo těsně
nad Kavárnou & Pizzerií na Staré lékarně a ne na pěšině, kudy
chodí lidé ze sídliště.

Také je možno využít tři parkovací místa u pošty. Vjíždí se na ně
přes chodník z Wolkerovy ulice. Dbejte, prosím, abyste neohrožovali
chodce. V letošním roce vybudujeme parkoviště a pak se situace
výrazně zlepší.
Pavel Smolka

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA
24. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

PODĚKOVÁNÍ MP VÍTKOV
Městská policie Vítkov děkuje všem dobrým lidem, již v roce
2017 poskytli krmivo nebo pomůcky pro psy, kteří musí být
z jakéhokoliv důvodu umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov.
Jsme rádi, že existují občané, jimž nejsou opuštění nebo
zatoulaní psi lhostejní. Zvláštní poděkování patří paní Mgr.
Jitce Jakubíkové za její dlouhodobou pomoc při umísťování
nalezených psů u náhradních majitelů a poskytování další
pomoci pro MP Vítkov v souvislosti se psy, kteří jsou umístěni
v kotcích MP Vítkov. Zároveň chceme poděkovat provozovatelce
Zverimexu paní Jitce Štýrské, jež rovněž zajišťuje a poskytuje
kvalitní krmivo pro umístěné psy. Forma takové pomoci je
a bude vždy vítána! Velice děkujeme a vážíme si vaší pomoci
a obětavosti.
Roman Mišáček, VS MP Vítkov

21. února 2018 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání nalezenete na úřední desce
města Vítkova a na webových stránkách města
www.vitkov.info

DAŇ Z PŘÍJMU ZA ROK
2017
ve dnech 8. a 15. března v době od 9.00 do 16.00 hodin budou
zaměstnanci FÚ Opava vybírat daňová přiznání fyzických osob
za rok 2017.

Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou zprávy pouze z jednoho jednání rady
města, které proběhlo dne 9. ledna.
Rada města jako každoročně schválila poskytování přípěvku na
kastraci koček a kocourů. Jedná se o preventivní opatření k regulaci
populace toulavých koček. V rozpočtu města je vyčleněna částka 20
tisíc korun.
V souvislosti s připravovaným Dnem města Vítkova 2018, který se
bude konat 2. června, rada schválila smlouvu se skupinou Pražský
výběr tribute. Jedná se o kvalitní a uznávanou revivalovou skupinu,
která vystoupí na závěr programu.
Dalším bodem programu bylo schválení výběru nejvhodnější nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kogenerační jednotka kotelna Selská, Vítkov“. Byl vybrán dodavatel E.ON Energie, a.s.
Vzhledem k tomu, že stávající nájemce restaurace v kulturním
domě ve Vítkově dal výpověď, rada rozhodla o vyhlášení záměru na
pronájem těchto prostor o výměře 162 metrů čtverečních.
Město Vítkov bude v letošním roce financovat opravu hřbitovní zdi
v místní části Klokočov. Zeď má ve výpůjčce. Na její opravu přispělo
i Biskupství ostravsko – opavské částkou 70 tisíc korun. Rada
schválila přijetí tohoto finančního daru.

Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie Vítkov v prosinci
Z přestupků proti veřejnému pořádku, spáchaných neoprávněným
záborem veřejného prostranství a neuposlechnutím výzvy úřední
osoby, byl obviněn 49letý muž z Vítkova, který na veřejně přístupném
prostranství při Oderské ulici 12. prosince odstavil vozidlo bez
registrační značky a i přes výzvu strážníků nesjednal nápravu.
Zjištěnými přestupky se bude zabývat správní orgán, který může
v případě uznání viny, uložit pokutu až do výše 50.000 Kč, nebo při
opakovaném spáchání činu až do výše 75.000 Kč.
Ke dvěma případům krádeže zboží byla MP Vítkov přivolána
do jedné z provozoven v Opavské ulici 10. prosince v době před
sedmou hodinou a po sedmé hodině večerní. V prvém případě došlo
k úmyslnému způsobení škody na majetku ve výši 38 Kč krádeží vína
a poškození kolku 40letým mužem z Vítkova. Ve druhém případě
došlo ke krádeži balíčku tabáku ve výši 115 Kč dvěma občany
Vítkova ve věku 16 a 57 let. V prvém případě byla věc postoupena
Policii ČR z důvodu prověření, zda byl dotyčný v posledních 3
letech odsouzen či potrestán pro přečin krádeže. Druhým případem
se bude zabývat správní orgán, kde oběma pachatelům krádeže

hrozí pokuta až do výše 50.000 Kč, eventuelně do výše 70.000 Kč
v případě opakovaného přestupku.
Další krádež ve stejné provozovně v Opavské ulici zaznamenali
strážníci 18. prosince v osm hodin večer. 57letý muž z Vítkova se
pokusil přes pokladní zónu bez placení pronést balíček cukrovinek
v hodnotě 65 Kč. Při zadržení pachatele krádeže bylo odcizené
zboží poškozeno a nemohlo být vráceno zpět do prodeje. Událost
byla po zdokumentování postoupena Policii ČR z důvodu prověření,
zda byl dotyčný v posledních 3 letech odsouzen či potrestán pro
přečin krádeže.
Pokutu ve výši 500 Kč uložili strážníci 26letému muži z Vítkova, když
11. prosince kolem půl desáté dopoledne v Klokočovské ulici zjistili
opalování izolace kabelů na otevřeném ohništi. Uvedenou činností
se dopustil přestupku ve smyslu zákona o ochraně ovzduší. Za
uvedený přestupek lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše
50.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Finanční příspěvek na kastraci koček a kocourů v roce 2018
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
2018 vykastrovat u veterinárního lékaře.
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.

Činnost Městské policie Vítkov v roce 2017
V roce 2017 sloužilo u Městské policie Vítkov 8 strážníků, kteří
v souladu se zákonem o obecní policii zabezpečovali místní
záležitosti veřejného pořádku na území města a v jeho přilehlých
částech Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí,
Prostřední Dvůr a Zálužné. Město Vítkov má v souladu se zákonem
o obecní policii uzavřené veřejnoprávní smlouvy s obcemi Čermná
ve Slezsku a Větřkovice pro výkon sjednaných úkonů strážníky MP
Vítkov.
Za rok 2017 bylo strážníky zaznamenáno celkem 1194 událostí, což
je o 17 zjištěných událostí více než v roce 2016. 84% celkového
počtu zjištěných událostí tvoří přestupky v dopravě, 15% jsou ostatní
přestupky a necelé 1% podezření ze spáchání trestného činu.

Největší procento událostí bylo zaznamenáváno v centru města
a jeho okolí. Na nám. Jana Zajíce a dále v ulicích Opavská, Oderská,
Budišovská, Lidická, Husova a Wolkerova bylo strážníky zjištěno
celkem 750 událostí, což představuje 63% celkového objemu
zjištěných událostí ve městě a místních částech. Z přestupků
zjištěných v dopravě bylo 155 zařazeno do bodového systému.
Příkazem na místě uložili strážníci celkem 601 pokut, a to je o 86
pokut méně než v roce 2016. Objem uložených pokut se snížil
o 27% ve srovnání s rokem 2016, což představuje celkovou částku
225.950 Kč. Z celkového objemu pokut bylo uloženo 190.950 Kč
za přestupky na úseku dopravy (549 pokut) a 35.000 Kč za ostatní
přestupky (52 pokut). Pokut na místě nezaplacených bylo uloženo
celkem 121 (20 %), přičemž se jednalo o částku 62.300 Kč. Z této
částky bylo v roce 2017 dlužníky uhrazeno celkem 57.600 Kč (92%),
zbylá částka ve výši 4.700 Kč (8%) je od dlužníků v současné době
vymáhána.
V oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména
v souvislosti se zajištěním větší bezpečnosti dětí a mládeže při
dodržování obecných pravidel v chování chodců, hlídkovali strážníci
u přechodů pro chodce v okolí autobusového nádraží, u křižovatky
komunikací Opavská, Wolkerova a Komenského nebo v areálu
školy na Komenského ulici.
V oblasti prevence kriminality a jiných nežádoucích jevů věnuje
Městská policie Vítkov svou pozornost především školním dětem,
a tak se spolupodílí na výchově dětí v rámci těchto aktivit. V roce
2017 Městská policie Vítkov provedla ukázku činnosti a výzbroje
v nízkoprahovém zařízení Tunnel. Mezi aktivity v oblasti prevence
kriminality patří i značení jízdních kol tzv. syntetickou DNA a evidence
takto označených kol v lokální databázi MP Vítkov a v národním
registru. Tuto činnost provádějí strážníci na základě získané dotace
z MV ČR zcela zdarma pro zájemce z Vítkova a místních částí.
V roce 2017 bylo označeno a zaregistrováno celkem 14 jízdních
kol. Ke konci roku 2017 měla MP Vítkov v evidenci celkem 207
zaregistrovaných jízdních kol v celkové hodnotě 2.741.924 Kč.
Mezi preventivní činnosti, které strážníci prováděli během obchůzek,
se i v roce 2017 řadily namátkové kontroly dodržování ustanovení
zákona č.65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky
návykových látek. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno ani v jednom
případě porušení zákazu kouření na zákonem určených místech,
ani podávání nebo umožnění požívání alkoholických nápojů osobám
mladším 18 let.
Mezi nástroje, které strážníci využívají ke své činnosti, patří i fotopasti.
Strážníci je využívají na místech, kde dochází k porušování obecně
závazných právních norem a odhalení pachatele bývá většinou
velmi ztížené. V roce 2017 bylo prostřednictvím fotopastí odhaleno
celkem 5 přestupků, z toho 3 přestupky v dopravě a 2 přestupky
proti veřejnému pořádku.
Městská policie Vítkov disponuje čtyřmi strážníky, kteří jsou speciálně
vycvičeni k odchytu volně se pohybujících a synantropních zvířat a
k provozování útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2017 bylo v jejich
součinnosti odchyceno nebo nalezeno celkem 48 zvířat. Z tohoto

počtu bylo 39 psů, což je o 2 psy méně než v roce 2016. Většina psů
se vrátila zpět ke svým majitelům a některé psy se podařilo umístit
u náhradního majitele v součinnosti s dobrovolnou a vítanou pomocí
občanů města, kteří rovněž nezištně poskytují krmivo nebo pomůcky
pro psy, kteří musí být z jakéhokoliv důvodu umístěni v záchytných
kotcích MP Vítkov. Speciální poděkování patří i provozovatelce
Zverimexu paní Jitce Štýrské. V současné době jsou v záchytných
kotcích umístěni 4 psi. Kontrola volného pobíhání psů na místech,
která pro volný pohyb psů nejsou určena, patří k běžným činnostem
strážníků. Společně s touto činností je kontrolováno také znečišťování
veřejného prostranství psími exkrementy. V roce 2017 strážníci řešili
celkem 56 přestupků nezajištění psa proti úniku a umožnění jeho
volného pobíhání na veřejnosti. Proti roku 2016 došlo k nárůstu
takových přestupků o 21%.
Strážníci Městské policie Vítkov běžně spolupracují i s pořadateli
různých sportovních či kulturních akcí, při kterých se strážníci
spolupodílejí na zajištění veřejného pořádku nebo dohledu nad
bezpečností a plynulostí silničního provozu. V roce 2017 se jednalo
zejména o doprovod a zajištění bezpečnosti účastníků akce Pouť
za poustevníčkem nebo lampionového průvodu v silničním provozu.
V roce 2017 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 2017 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.
Během služebních obchůzek se strážníci zaměřovali mimo jiné i na
kontrolu různých závad ve městě Vítkov a jeho místních částech.
Hlášení o závadách předávali příslušnému orgánu ke sjednání
nápravy. Jednalo se především o různé závady ve sjízdnosti
komunikací, poškozené chodníky a poškozené nebo zarostlé
dopravní značky.
V době letních měsíců používali strážníci při hlídkové činnosti na
území města služební jízdní kola. V rámci cyklohlídek bylo najeto
celkem 258 km (376 km v roce 2016).
V obdobách duben až červen a říjen až listopad roku 2017
využívali strážníci zařízení pro měření rychlosti vozidel ProLaser III
s dokumentačním příslušenstvím. Měření rychlosti vozidel a ukládání
pokut za překročení rychlosti vozidel 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
6 měsíců roku 2017, kdy byl radar používán, činila 54 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 a průběžně vyhlašovány
městským rozhlasovým systémem. Aktuální seznam ztrát a nálezů
je rovněž umísťován na úřední desce MěÚ Vítkov, informační tabuli
MP Vítkov a dále na webových stránkách MP Vítkov. V roce 2017
evidovali strážníci celkem 133 nalezených věcí, což je o 9 více
než v roce 2016. Z toho v 80 případech (60%) byly nalezené věci
vráceny zpět svým majitelům. O 22 nalezených věcí (17%) se jejich
majitelé dosud nepřihlásili. Jiným orgánům bylo předáno celkem 31
nalezených věcí (23%).

Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018 a 26. 1. - 27. 1. 2018
Výsledky hlasování za územní celky - Vítkov
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Opava
Obec: Vítkov
Okrsky
počet

zprac.

v%

1. kolo

8

8

100,00

2. kolo

8

8

100,00

Voliči
v seznamu

Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

4 794

2 530

52,77

2 527

2 515

99,53

4 772

2 821

59,12

2 821

2 813

99,72

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Platné
hlasy

1. kolo
hlasy

% platných
hlasů

2. kolo
%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

72

2,86

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

185

7,35

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

145

5,76

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

32

1,27

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

8

0,31

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

9

0,35

X

X

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

1 425

56,66

1 970

70,03

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

183

7,27

X

X

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.

Občan

BEZPP

456

18,13

843

29,96

*7
8
+9

+) postupující kandidát

*) zvolený kandidát

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava,
příspěvková organizace

hledá vedoucí kuchařku/kuchaře
do školní jídelny Melč.
Požadujeme: praxi v oboru, středoškolské vzdělání s maturitou
vítáno, schopnost vést kolektiv, znalost práce na PC, bezúhonnost
Odvedenou práci hodnotíme dle daných platových tabulek (13.140
Kč – 19.730 Kč podle počtu odpracovaných let) + příplatek za vedení.
Nástup: 1. 3. 2018
Zájemci se mohou hlásit osobně u vedoucí školní jídelny pí Ivany
Dokoupilové nebo na telefonním čísle 556 309 144, případně na
mobil 723 743 757.

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace
Zápis do 1. třídy se uskuteční v
prostorách školy v budově 1. stupně v
pátek 6. dubna 2018 v době od 13,00 do
18,00 hodin.

Středisko volného času Vítkov
PROJEKT SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO
RODINY S DĚTMI A NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ TUNNEL VÍTKOV, REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007772

Projekt navazuje na priority Strategického plánu sociálního
začleňování 2017 – 2019 – Vítkov, Budišov n. Budišovkou, Čermná
ve Slezsku (dále SPSZ), jehož cílem je rozšíření sociálních služeb
zaměřených na rodiny a mládež, které nejsou dostatečné a poptávka
po nich převyšuje kapacitu i nabídku. Aktivity projektu přispějí tedy
ke splnění cílů strategického plánu oblasti A. Rozvoj komunitního
života a sociálních souvisejících služeb, zejména cílů obsažených
v III. Prioritě – Podpora a rozvoj sociálních a souvisejících služeb
pro rodiny s dětmi.
Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivé sociální situace uživatelů
v lokalitách, kde je nejčastěji vysoká nezaměstnanost, nedostatečná
kompetence získat si práci, špatná finanční situace, zadlužení, nízká
finanční gramotnost, neschopnost hospodařit s financemi, překážky
v komunikaci s institucemi, potíže při vyjednávání si oprávněných
záležitostí v zájmu rodiny a zdraví, řešení výchovných problémů,
apod.
Sociálně aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi (dále SASRD)
a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel (dále NZDM), jež
budou z tohoto projektu podporovány, pomáhají klientům překonat,
zmírnit či zastavit prohlubování nepříznivé sociální situace.
Ve Vítkově již projekt funguje od 1. 1. 2018, zázemí pro Budišov nad
Budišovkou a Čermnou ve Slezsku se teprve připravuje. Otevření
předpokládáme v únoru 2018. Cílové skupiny budou podporovat
4 noví pracovníci.

Otevírací doba:
Po:
7:30 – 17:00
Út:
7:30 – 15:30
St:
7:30 – 11:30
SASRD Tunnel Vítkov
Dělnická 746, 749 01 Vítkov
Mobil: 730 517 216, 703 145 708
Tel.: 553 038 227
E-mail: sasrd.tunnel@gmail.com

V případě zájmu nás můžete kontaktovat:
SASRD Tunnel Budišov nad Budišovkou
bude od února v Partyzánské ulici 229, budově městského úřadu
v 1. patře.
Mobil: 703 145 706
E-mail: nzdm.kubickova@gmail.com

Otevírací doba:
Po:
8:00 – 17:00
Út:
7:00 – 17:00
St:
8:00 – 17:00
Čt:
7:00 – 14:00
Pá:
7:00 – 12:00

Otevírací doba:
Po:
8:00 - 18:00
Út:
7:30 - 16:00
St:
7:00 - 18:00
Čt:
7:30 - 15:00
Pá:
7:00 - 14:30
SASRD Tunnel Čermná ve Slezsku
bude od února v Čermné ve Slezsku 71, v budově naproti prodejně
smíšeného zboží.
Mobil: 703 145 707
E-mail: nzdm.jureckovaveronika@gmail.com

NZDM Tunnel Vítkov
Dělnická 746, 749 01 Vítkov
Mobil: 773 183 778
Tel.: 553 038 227
E-mail: sasrd.tunnel@gmail.com
Otevírací doba:
Po, Út: 13:00 – 17:00 pro 6 – 13 let
St, Čt: 13:00 – 17:00 pro 14 – 26 let

SOUBOJ MLÁDEŽE
O VÁNOČNÍ POHÁR VE
STOLNÍM TENISU
Středisko volného času uspořádalo 19. prosince v sokolovně pro
děvčata a chlapce vánoční turnaj ve stolním tenise o vánoční pohár.
Turnaje se zúčastnilo 30 dětí z Vítkova, Dětského domova Melč,
Větřkovic, Jančí a z Klokočova. Děvčata a chlapci hráli ve dvou kategoriích. Do mladší kategorie byly zařazeny děti od 1. třídy do 5. třídy a ve starší kategorii byly děti 6. – 9. tříd. Po dlouhém a urputném
boji, do kterého se zapojili všichni hráči, bylo nakonec rozhodnuto
o vítězích z každé kategorie, a ti si odnesli za vítězství poháry.

ZÁMĚR

na pronájem
nebytových prostor v přízemí kulturního domu
ve Vítkově, Dělnická č.p. 746 na p.č. 1787 v k. ú. Vítkov
(např.za účelem provozování Klubu mladých a Klubu
seniorů). Jedná se o nebytové prostory o velikosti 162 m2.
Možnost pronájmu od 1. 3. 2018.
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití nebytového prostoru - (např. provozování Klubu
mladých a Klubu seniorů).
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem a Městem
Vítkovem (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné podmínky
či návrhy nájemce), např. popis činností obou klubů apod.
3. Základní informace o zájemci vč. informací o současných
aktivitách.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce na podatelnu
Městském úřadu Vítkov, odbor služeb, ing. Kuboň Zdeněk, kde
je také možno dohodnout prohlídku nebytových prostor (tel. 556
312 240).
Výběr bude prováděn na základě předložených písemných
návrhů. Podané návrhy jsou ze strany města považovány za
důvěrné. Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny
návrhy.

Vítězem v mladší kategorii se stal a vánoční pohár získal Kryštof Turek z Jančí, 2. místo obsadil Jiří Šustr z Klokočova a na 3. místě se
umístil Šimon Hanák z Jančí. Ve starší kategorii získal vánoční pohár Martin Dunka z DD Melč, na 2. místě byl Štěpán Vícha z Jančí
a 3. místo obsadil Jan Jonáš z Vítkova. Všem vítězům gratulujeme.
Věroslava Dubová
pedagog volného času

Provozní doba poradny:
Pondělí 8:00-11.30
12:00-17.00
00
30
Úterý
8: -11.
12:00-14.00
00
30
12:00-17.00
Středa
8: -11.
Čtvrtek 8:00-11.30
12:00-14.00
Pátek
7:00-11.30

ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma

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

DLUHOVÁ
PORADNA
Komenského 169, 749 01 Vítkov

Charita Odry ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
a městem Vítkov získala finanční prostředky na poskytování
dluhového poradenství pro občany města Vítkova z projektu
Evropské unie – Evropského sociálního fondu z operačního
programu Zaměstnanost.
Dluhové poradenství je poskytováno komplexně a zcela zdarma.
Zároveň dochází k navýšení kapacity na dva pracovníky a rozšíření
provozní doby poskytované služby na pět dní v týdnu.

Charita Odry rovněž získala akreditaci od Ministerstva spravedlnosti
k poskytování služeb v oblasti oddlužení - ke zpracovávání
insolvenčních návrhů a jejich podání k soudu, zastavení exekuce,
splátkové kalendáře, odklad splátek, odvolání k soudu, žádosti
o výplatu nezabavitelné částky, pomoc při zvyšování příjmů ad.
Kontakt:
Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí sociální poradny, mobil: 604 645
378, e-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Bc. Svatava Baierová, sociální pracovnice, mobil: 736 200 228,
e-mail: svatava.baierova@odry.charita.cz
Přijďte, vše se dá řešit,
poradíme Vám a pomůžeme.

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
ZNÁTE? – NEZNÁTE?

máme již také zpětné vazby, že naše
nabídka zaujala a výletníci se k nám
vypravili alespoň na jednodenní výlet.

Vítkov od 18. do 21. ledna lákal v rámci veletrhu cestovního GO
a Regiontour 2018 v Brně nové návštěvníky do oblasti Vítkovska.
Na Regiontour do Brna se sjíždějí každoročně nejen odborníci
z oblasti cestovního roku, ale navštěvují jej také cestovatelé, kteří
hledají nové zajímavé cíle pro své výlety nebo dovolené.
Proto se město rozhodlo, že budeme naši oblast prezentovat nejen
prostřednictvím stánku Moravskoslezského kraje, kde se tak trošku
v záplavě jiných měst ztrácíme, ale že připravíme vlastní nabídku.
Vystavovali jsme spolu s dalšími 860 vystavovateli z 26 zemí světa
v největší a nejmodernější hale brněnského výstaviště – pavilonu P.
Z dotace Moravskoslezského kraje jsme pořídili nové propagační
materiály cílené především na skupinu turistů a cyklistů.
Věříme, že jsme všem více než třiceti tisícům návštěvníků letošního
veletrhu přinesli mnoho nových zajímavých informací o oblasti
Vítkovska.
Letošní účast však byla velkou inspirací i pro nás. Seznámili jsme
se s novými technologiemi, které zažívají v oblasti cestovního
ruchu nebývalý boom. Věříme, že i my zanedlouho tak rozšíříme
současnou nabídku mobilního turistického průvodce o další novinky
a připojíme se k městům, která využívají nové technologie pro
propagaci turisticky atraktivních míst.

A kam bychom chtěli pozvat především
vás, občany našeho města? 28.
dubna do Městských sadů v Opavě na
Otevírání turistické sezóny Opavského
Slezska. Věřte, že připravujeme
opravdu bohatý program, který se
ponese především v duchu oslav 100
let vzniku republiky.

… teď už zná Vítkovsko dalších více než 30.000 lidí, kteří o jeho
existenci do poloviny ledna neměli ani tušení.

Regiontourem však naše aktivity v oblasti propagace letos nekončí.
Chystáme se ještě od 2. do 4. března na ostravské výstaviště Černá
louka, kde Vítkovsko představíme v rámci výstavy Dovolená, region
a lázeňství. Tady už máme nějaké zkušenosti z předchozích dvou let
a víme, že návštěvníci výstavy jsou především obyvatelé Ostravska,
pro které je náš region lákavý hlavně pro víkendové pobyty. Zde

Protože musíme mít především co
propagovat, vydali jsme koncem roku
publikaci Vítkov – Z historie města,
o kterou byl obrovský zájem. Koncem
ledna jsme spustili nové webové stránky
pro turisty (http://turista.vitkov.info).
Připravili jsme trasy dvou významných
turistických akcí Vítkovské padesátky
a Vítkovské čtyřiadvacítky, které
odstartujeme 12. května z Františkova
Dvora.
Pracujeme na projektové dokumentaci
cyklostezky,
která
spojí
Vítkov
s Prostředním Dvorem.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení kultury

Technické služby města Vítkova hledají na období červen - srpen 2018

PLAVČÍKA PRO PROVOZ MĚSTSKÉHO
KOUPALIŠTĚ VE VÍTKOVĚ
Kurz pro výkon funkce plavčíka zajistíme,
preferujeme ovšem zájemce
s již platným osvědčením
o odborné způsobilosti.
Podmínka - dobrý zdravotní stav.
Kontakt:
personalistika Jana Prusková
tel. 556 300 731
e-mail: pruskova@tsvitkov.cz

Nemocnice Vítkov modernizuje vybavení i přístroje
Nový ultrazvukový přístroj, nová multifunkční centrifuga
pro laboratoře, ale i nová polohovací lůžka, matrace, či další
přístroje. To jsou novinky, kterých se v posledních měsících
dočkali pacienti Nemocnice Vítkov, člena skupiny AGEL.
V rámci zkvalitňování služeb prochází nemocnice modernizací
interiérového vybavení i přístrojů, které umožní ambulantním
i hospitalizovaným pacientům pohodlnější i modernější léčbu.
Nejčerstvější novinkou v nemocnici je aktuálně nový ultrazvukový

přístroj Aloka s příslušenstvím v celkové hodnotě přes půl
milionu korun, který poslouží všem pacientům interní ambulance
nemocnice. Tento ultrazvukový přístroj vyniká prvotřídní kvalitou
a minimální poruchovostí, špičkovou technologií a vysokým výkonem
s minimální spotřebou elektrické energie.
„Nový ultrazvuk poslouží všem ambulantním pacientům, kteří
k nám přijdou s obtížemi,“ říká Milada Kocianová, sociální sestra
Nemocnice Vítkov.
Nové vybavení pak získala i laboratoř, a to konkrétně multifunkční
chlazenou centrifugu v ceně 140 tisíc korun. Toto moderní zařízení
splňuje nejnáročnější požadavky kladené na laboratorní centrifugy
v oblasti zdravotnictví, je vybaveno membránovou klávesnicí
s přehledný LCD displejem a s možností volby zobrazování
a programování.
Investice ale putovaly i na lůžková oddělení. V léčebně dlouhodobě
nemocných od tohoto měsíce komunikují pacienti se zdravotními
sestrami pomocí nového dorozumívacího zařízení, kterým jsou
vybaveny všechny pokoje pacientů a také sesterna. Postupně také
dochází k výměně podlahové krytiny na celém oddělení.
V minulém roce navíc nemocnice investovala do nákupu nového
nábytku, mobilizačních prostředků a moderních polohovacích lůžek
včetně zdravotních matrací. „Nová lůžka ocení jak naši pacienti,
kterým lůžka nabídnou větší pohodlí a komfort, tak i všichni
zdravotníci, kterým lůžka usnadní manipulaci a polohování zejména
imobilních a špatně mobilních pacientů,“ vysvětluje Milada
Kocianová.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKOVÉ
TURNÉ 2017
Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Už tradičně pořádala v tomto období naše škola Módní
přehlídkové turné pro žáky základních škol, kde studenti
prezentovali obory nejen ukázkami své práce, ale také
zajímavostmi a radami, týkající se jejich budoucího povolání,
od trendového líčení a účesů, přes krajové speciality,
zdravou životosprávu, až k dopravním předpisům. Viděli jsme
společenské účesy, krátkou masáž i přehlídku, dozvěděli se
zajímavé recepty, jak se starat o vlasy i jak vyměnit kolo.
Akce trvala dva dny a konala se ve Vítkově v budově naší školy
a v Odrách, kde nám již tradičně poskytl své prostory Dělnický
dům. Pozvání přijaly základní školy z Bílovce, Studénky,
Fulneku, Spálova a samozřejmě z Oder a Vítkova.
Organizátorkou celé akce byla Mgr. Ludmila Homolová, díky
níž se přehlídka stala výstavou kreativity, fantazie, úsměvů,
pracovitosti a krásy, jež zaujala, pobavila, poučila a zvedla
náladu svou mladistvou energií všem přítomným.

LYŽAŘSKÝ KURZ SEDMÝCH ROČNÍKŮ
2. 1.– 6. 1. 2018 jsme absolvovali lyžařský kurz sedmých ročníků.
Hostil nás lyžařský areál Gruň, který disponuje třemi sjezdovkami.
Bohužel z důvodu nevyhovujících sněhových podmínek byla v provozu pouze jedna sjezdovka se sedačkovou lanovkou. I přes tyto
bojové podmínky jsme se věnovali výcviku celých pět dní.
Na výcvik vyjelo 43 žáků sedmých ročníků a sekundy. Vytvořili jsme

tři lyžařská a dvě snowboardová družstva, která po celý
výcvik zdokonalovala své
dovednosti na sjezdovce.
Aktivity na svahu jsme završili závodem ve slalomu.
Nedílnou součástí lyžařských kurzů jsou večerní
přednášky a soutěže. Žáci
se dozvěděli mnoho informací o lyžařském desateru
a nebezpečí na horách, lyžařské výstroji a výzbroji či
první pomoci.
Na závěr byli nejúspěšnější
slalomáři odměněni diplomem a nejlepší tým doplňkových soutěží sladkým pokladem. Všichni účastníci obdrželi účastnický list.
Nepřízeň počasí nás nijak nerozhodila a kurz řadíme mezi zdařilé.
Všichni žáci udělali obrovské pokroky na lyžích i snowboardech!
Děkujeme za všechny účastníky lyžařského výcviku městu Vítkov,
které přispělo částkou 2000 Kč na žáka a věříme v podporu i nadále!
Ivo Hasala

DRUHÉ KOLO STUDENTSKÝCH PREZIDENTSKÝCH VOLEB
17. ledna se na naší škole konalo ve spolupráci se Žákovským
parlamentem gymnázia druhé kolo Studentských prezidentských
voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na
školách společností Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet demokratické
principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti let
a vštěpovat jim důležitost voleb.
Simulace voleb se během dvou dnů (16. – 17. ledna) v ČR zúčastnilo
298 středních škol, odevzdáno bylo 38 557 platných hlasovacích
lístků. Zapojilo se 145 gymnázií, 123 středních odborných škol a 30
učilišť. V našem kraji se zapojilo 30 škol, z toho 13 gymnázií.
Dle celorepublikových výsledků se kandidáti umístili v tomto pořadí:
Jiří Drahoš (75,86 %), Miloš Zeman (24,14 %).
V Moravskoslezském kraji zvítězil Jiří Drahoš (65,39 %) a druhý
v pořadí byl Miloš Zeman (34,61 %).
V naší škole přišlo volit 90 žáků ze 128. Dva odevzdané hlasy byly
neplatné. Volební komisi tvořili Martina Maléřová, Lucie Pšenicová
(sexta) a Jan Leher (kvinta). Vítězem voleb byl Jiří Drahoš s 52 hlasy
(59 %). Miloš Zeman obdržel 36 hlasů (41 %).
Miroslav Bučánek
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VÍTKOV,
příspěvková organizace
Nabízíme studium těchto oborů: Čtyřletý studijní obor 79-41-K/41
Osmiletý studijní obor 79-41-K/81
Přijímací řízení:

ÚSPĚCHY
FLORBALISTŮ NAŠÍ
ŠKOLY
8. - 9. třídy - dívky, okresní finále 9. 1. 2018 Opava

Čtyřletý studijní
obor 79-41-K/41

Osmiletý studijní
obor 79-41-K/81

1. řádný termín

12. dubna 2018

13. dubna 2018

2. řádný termín

16. dubna 2018

17. dubna 2018

Kontakty:
tel.: 556 303 375 e-mail:
lenka.zychova@zsgvitkov.cz, web: www.zsgvitkov.cz

V okresním finále se utkalo pět nejlepších týmů okresu.
Děvčata v pětičlenné skupině vybojovala stříbro! Skvělé
výkony předvedly Anna a Marie Lichovníkovy, Barbora
Nosková, Kristýna Buchwaldová, Zuzana Kolbová, Kristýna
Tobolíková, Marie Pavlíčková a Klára Bradáčová.
Petr Molek
Ivo Hasala

ŠIFRA JANA ÁMOSE

11. ledna se konal na ZŠG Vítkov další ročník Šifry Jana Ámose. Jedná se o soutěž určenou pro žáky 5. ročníků základních škol. I v tomto
roce jsme byli mile potěšeni hojnou účastí, neboť se nám do soutěže přihlásilo 32 žáků, kteří tak vytvořili šest soutěžních týmů.
Lenka Jamnická

MAŠKARNÍ PLES

TURNAJ VE STOLNÍM
TENISE V KLOKOČOVĚ
Vánoční turnaj ve stolním tenise v se Klokočově konal již pošesté. S
nadsázkou by se dalo říci, že byl mezinárodní, protože dva účastníci
byli ze Slovenska a z Anglie. Aby si hráči více zahráli, byl turnaj rozdělen na dopolední část pro děti a mládež a odpoledne soutěžili dospělí.
Na čtyřech stolech bojovalo o každý míček 17 dětí, které dvakrát týdně
chodí do sokolovny trénovat. Po obědě se rozjela soutěž šesti žen a
čtrnácti mužů, kteří vytvořili dvě skupiny, kde se hráči utkali systémem
každý s každým. Výsledky ze základní skupiny určily pořadí do finálového pavouka. To už šlo ve hře do tuhého a uspěli jen ti nejlepší.
Finálový zápas byl od začátku až do konce drama, které si všichni užili.
Ping-pong spojuje lidi, je to sport pro každého bez ohledu na věk a
dá se u něj zažít hodně zábavy. Věřím, že za rok se sejdeme znovu a
přidají se k nám i ti, kteří stolní tenis hrají jenom rekreačně. Vždyť je to
nejlepší sport na světě.
Pavel Kučerka

„Haló, haló proč je koček málo……“ ozývalo se z kouzelného
sluchátka 20. ledna 2017 v Kulturním domě ve Vítkově.
Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
a Zapsaný spolek Klub rodičů tradičně pořádali maškarní
ples. Kde bylo kouzelné sluchátko, nechyběly ani pohádkové
postavy Mach a Šebestová, které celý ples parádně provázely.
Po zahájení plesu paní ředitelkou jsme se pustili do různých
soutěží pod vedením pedagogického sboru, vystoupení
žáků školy a rejdění masek. Každoroční promenáda masek
ukázala, že fantazii se meze nekladou, rodiče přípravu masek
nepodceňují a vždy překvapí nějakým novým nápadem.
A tak měly paní učitelky těžký úkol vyhodnotit nejlepší masky,
za které předala paní ředitelka vítězům pěkné odměny.
Úspěch mělo i dechberoucí vystoupení skupiny Vem Camará
Capoeira, která předváděla unikátní spojení tance, akrobacie
a netradičního boje. Nechyběla bohatá tombola a občerstvení,
kolo štěstí, malování na obličej, fotokoutek a překvapení.
Živá hudba RK Band celé odpoledne bezvadně hrála k tanci
i k poslechu a ve spolupráci s Machem a Šebestovou dokázala
rodiče vyburcovat k úžasným tanečním kreacím. Letošní
maškarní ples se vydařil a my už se těšíme na ten následující.
Jana Špoková
zdroj: www.zsgvitkov.cz

Výsledky:
Muži: Dominik Oborný, Lukáš Stempak, Tomáš Stempak
Ženy: Veronika Ditrichová, Anna Kazimírová, Marta Kučerková
Mládež: Jan Leher, Filip Leher, Pavel Dobocký
Děti: Martina Riedlová, Marie Riedlová, Samuel Haluška

Zabezpečme
vodoměry před
zamrznutím!

Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům
prodražit. Buďme odpovědní!
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 negativní 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 venku v šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé
uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování
vnitřního prostoru. Pokud se
potrubí a vodoměr nacházejí
v hloubce, kde mohou zmrznout,
je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Použít lze například polystyren nebo minerální
izolační vatu – ne ale skelnou,“
vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava Roman
Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný
uvnitř domu nebo jiné nemovitosti, je vhodné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například
vnější tepelnou izolací. Je nutné
zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním oknem.
Teplota v daném prostoru by
se měla dlouhodobě pohybovat
nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je dobré obalit izolačním materiálem.
„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 při jeho ohřevu 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. Zákazníci totiž
odpovídají za jeho zabezpeče-
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ní. Celková částka se pak odvíjí
od aktuální prodejní ceny daného
typu vodoměru a času potřebného
pro jeho montáž. Průměrně se pohybuje okolo 2 000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla
dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kde 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 (např. přechody vodních toků)
nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

www.semperitgroup.com

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

INFORMACE
Z KRAJE

Moravskoslezský
kraj má novou
mobilní aplikaci
pro běžkaře
Běžkaři se v Moravskoslezském kraji neztratí.
Ode dneška si totiž do svých
mobilů mohou zdarma stáhnout
novou aplikaci s názvem Běžky
Severní Morava. Aplikace funguje
jako ucelený mobilní průvodce po
běžkařských trasách a okruzích
v Beskydech a Jeseníkách.
„Jen v průběhu prvního čtvrtletí
loňského roku zavítalo do Beskyd bezmála padesát tisíc návštěvníků, Jeseníky připoutaly
pozornost přibližně 48 tisíc lidí.
Vzhledem k tak vysoké návštěvnosti a oblíbenosti Beskydské
a Jesenické magistrály bylo třeba
vyjít zájemcům o návštěvu těchto
hor vstříc. Věříme, že díky nové
aplikaci pro chytré telefony bude
pobyt v Moravskoslezském kraji
ještě intenzivnějším zážitkem a že
k nám přijedou další návštěvníci. Aplikace poskytne uživatelům
veškeré potřebné informace nejen k naplánování ideálního výletu
na běžkách, ale také k jeho hladkému průběhu. Prozkoumávání
zasněžených koutů Beskydské
a Jesenické magistrály nebylo nikdy snazší,“ míní náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.
Aplikaci si zájemci mohou zdarma
stáhnout v Obchod Play pro mobilní telefony s operačním systémem Android a také v App Store
pro přístroje značky Apple.
„K naplánování vhodné trasy slouží interaktivní mapa, popis tratě,
její délka, obtížnost, doba zdolávání, stoupání a klesání nebo
také možnost parkování. Uživatel se může podívat i na záběry
z webkamer či fotografie okruhů
a tras, dozvědět se, kde je možné se občerstvit, kde se nachází
nejbližší servis či horská chata
nebo zjistit, jaké jsou v okolí zajímavosti. Třešničkou na dortu
jsou informace o upravenosti tratí
včetně zobrazení přesného času
poslední úpravy. Každý upravovatel má totiž na svém skútru nebo
rolbě GPS přístroj, jehož data jsou
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ihned přenášena na internet, takže garantujeme
aktuálnost upravenosti tras,“ upřesnil náměstek
hejtmana Jan Krkoška s tím, že díky odkazu na
web www.severnimorava.travel je navíc možné
se informovat o akcích a dění v regionu. „Aplikaci
jsme spustili jako pilotní provoz na zbytek sezóny
a jsme otevřeni námětům na její zlepšení,“ upozornil náměstek hejtmana Jan Krkoška.
Dodal, že Moravskoslezský kraj od roku 2003 také
podporuje úpravu lyžařských a běžeckých tratí
v regionu. „Za tu dobu jsme si vybudovali velmi
dobré vztahy s upravovateli tras, všichni pracují
pro hlavní cíl – aby turisté našli na našich horách
dobré zázemí a servis a mohli tu příjemně strávit
svůj volný čas. Každoročně kraj vypisuje dotační
program na úpravu tratí v objemu okolo tří milionů korun, do kterého se mohou přihlásit obce
i jednotlivci – majitelé horských chat, provozova-

www.semperitgroup.com

telé lyžařských areálů a další. Společně pak upravujeme přes 855 km běžkařských tratí. Pokud jde
o výši jednotlivých příspěvků na úpravu tratí, je
Moravskoslezský kraj na špici mezi všemi kraji
v Česku,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Nová mapová aplikace
Pivovary
V podkategorii Cestovní ruch (www.msk.cz) byla
přidána nová mapová aplikace Pivovary. Aplikace
umožňuje zobrazit na mapových podkladech pivovary a minipivovary na území Moravskoslezského
kraje.

Zhodnocení Třikrálové sbírky 2018 Charity Odry ve všech regionech
„Změnou, kterou chceme ve světě, se musíme stát my sami.“
Kdy jsme koledovali: Hlavním dnem byla sobota 6. 1. 2018, ale mohlo se koledovat v období od 1. 1. 2018 do 14. 1. 2018.
Jak dlouho jsme koledovali: V každé obci a městě probíhá koledování trošku jinak, proto jste mohli koledníky potkat během celé této
doby v různý čas od rána až do večera. Pokud to bylo možné, snažili
jsme se koledovat především první sobotu nového roku, na kterou
letos připadl právě svátek Tří králů.

Poděkování: S velkou úctou a pokorou děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční příspěvek a přijímali naše koledníky s láskou a dobrotou. Poděkování patří také všem, kdo koledovali a také
těm, kteří se starali o jejich zázemí. Děkujeme za jejich obětavost
a úsilí o dobrou věc.
Závěr: Všem dárcům, koledníkům a pomocníkům přejeme a vyprošujeme Boží požehnání, ať Vás provází při prožívání každodenních
radostí i starostí.
Jiří Rosenstein
koordinátor TKS

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V roce 2018 se vykoledovalo o 40.175 Kč více než v roce 2017.
Přehledy dle místních částí a další informace o Tříkrálové sbírce
naleznete během února na webu: www.odry.charita.cz

Kolik nás bylo: K dispozici bylo celkem 189 pokladniček a koledovalo přibližně 600 lidí, a to od předškoláků po seniory.
Kdo koledoval: Celá společenská paleta: žáci, studenti, skauti, hasiči, nezaměstnaní, pracující, učitelé, úředníci, podnikatelé, jednotlivci
i celé rodiny.
Jaká byla atmosféra: Smích, radost, nadšení, někdy překonání sebe
sama, nakonec příjemná únava.
Odměna: Vykoledované sladkosti a po koledování pohoštění, o které se postarali místní asistenti. Nechyběla slivovice, skvělý guláš,
párečky, nebo jinde třeba tradiční domácí slané tyčinky, na které se
koledníci celý rok těší, pizza, buchty a jiné dobroty. Ale hlavně to byl
příjemně prožitý den.
Dárci: Úžasní a štědří.

Foto: Jan Jančálek

DEN MĚSTA
VÍTKOV 2018
2. června 2018
sportovní areál Vítkov
Sebastian
Zrní
Cimbálová muzika Háj
Bez hluku
Sto zvířat
Zpíváme a tančíme s Míšou
Autor fotografií
V listopadovém Vítkovském zpravodaji byly na
titulní straně otištěny dvě fotografie z výstavy
Opavské výtvarné skupiny X. Doplňujeme,
že autorem těchto snímků je pan Jiří Mikula.
Děkujeme mu tímto za poskytnutí materiálu.

KALENDÁŘ AKCÍ
6. 2.
17.00 hod.

HOMO ASTRONOMICUS NEBOLI HVĚZDÁŘ
Přednáška astrofyzika Marka Skarky
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - sál

9. 2.
16,30 hod.

DEN SOUROZENCŮ
Školní klub při ZŠG Vítkov zve žáky a rodiče .
Školním klub v budově ZŠaG Vítkov.

10. 2.
9.00
20.00

MASOPUST V KLOKOČOVĚ
Průvod po Klokočově
Masopustní zábava v sokolovně

16. 2.
8.00 hod.

ŠKOLNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ
ČINNOSTI STUDENTŮ
Budova ZŠaG Vítkov

16. – 18. 2.

S CHUTÍ DO VŠEHO
První společný víkend s polskými partnery.
Akce je určena široké veřejnosti, rodinám s dětmi
ve věku od 6 let a seniorům. Bližší informace

najdete na našich webových stránkách SVČ
Vítkov a FB. Aktivity a jídlo během víkendu jsou
zdarma!
17. 2.
19.30 hod.

III. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ
Společenský večer pro širokou veřejnost. Bohatý
program a občerstvení, vstupné: 150 Kč. V ceně:
program, welcome drink a malé občerstvení.

22. 2.
14.00 hod.

TURNAJ NERF LIGA
Zveme všechny chlapce do 12 let, aby si přišli
zahrát s pistolemi NERF. Pro vítěze je připravena
sladká odměna. S sebou si vezměte pití a boty
se světlou podrážkou. Doporučujeme si náboje
podepsat či jinak označit.
Sokolovna Vítkov

23. 2.
16.30 hod.
17.00 hod.

UDÍLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Udílení Ceny Jana Zajíce
V programu vystoupí Ensemble Frizzante

KALENDÁŘ AKCÍ
s programem Poezie ve vokální hudbě
Místenky si můžete vyzvednout v IC Vítkov.
Slavnostní sál Městského úřadu ve Vítkově
24. 2.
15.00 hod.

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ SHOW S KLAUNEM
Zábavný program s klaunem, který od prvého
okamžiku vtáhne děti do karnevalového reje
masek. Poutavé písničky proložené soutěžemi.
Bude vylosováno deset masek, ovšem odměny
dostanou všechny masky. Budou se tvarovat
balónky. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: dospělí 40 Kč, dítě bez masky 30 Kč a
dítě s maskou 20 Kč
Kulturní dům ve Vítkově

27. 2.
17.00 hod.

JAPONSKO – 85 TISÍC KROKŮ ZA KRÁSAMI
OSTROVA HONŠÚ
Cestovatelská přednáška Dáši Remešové.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov - sál

28. 2.
18.00 hod.

FOTOGRAF NA CESTÁCH – SPLNĚNÝ SEN
Beseda cestovatele Jiřího Kolbaby
V tomto nestandardním pořadu představí
cestovatel množství snímků přírody, lidských
tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů
planety.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
Kulturní dům Vítkov

2. 3.

NOCOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU ZŠAG
VÍTKOV
Téma – Zimní olympijské hry.
Budova ZŠaG Vítkov

6. 3.
19.00 hod.

HEXENŠUS
Ani nemusí být pátek třináctého, všechny černé
kočky mohou ležet klidně za kamny a přece
zafunguje zákon schválnosti – snad jediný
popsaný daleko před Murphym. Prostě jste sama
doma a rozhodnete se trochu si užít. Manžel je
pryč, ať žije milenec. Avšak ouha… Hrají: M.
Bittnerová, L. Langmajer, D. Rous, H. Čížková a
další.
Předprodej vstupenek v IC Vítkov.

27. 4.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠAG
VÍTKOV
Téma – Před kamerou, za kamerou.
Kulturní dům Vítkov

11. 5.

ŠKOLNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ 2. STUPNĚ A
GYMNÁZIA ZŠAG VÍTKOV
Téma – Letem světem.
Kulturní dům Vítkov

2. 6.

DEN MĚSTA - VÍTKOV 2018
Kapely: Sebastian, Zrní, Cimbálová muzika Háj,
Bez hluku, Sto zvířat. Doporovodný program:
Zpíváme a tančíme s Míšou.

PROGRAM NA MĚSÍC ÚNOR V NZDM TUNNEL VÍTKOV
KLIENTI 6 - 13 LET
5.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA / XBOX
6.2.
Dílničky (masopust a Valentýn)
13.2.
BESEDA S PČR
19.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
20.2.
TURNAJ - Piškvorky
26.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
KLIENTI 14 - 26 LET
1.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA / XBOX
8.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
14.2.
TRESTNÍ ODPOVĚDNOST- BESEDA S PČR
15.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
22.2.
HUDEBNÍ ZKUŠEBNA
28.2.
Turnaj: „Člověče, nezlob se!“
Připravujeme:
5. – 11. 3. 2018
JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
Pro děti bude připravený bohatý program, soutěže, hry, výlety a
mnoho dalšího. Bližší informace od 15. 2. 2018 na našich webových
stránkách www.svc-vitkov.cz a na Facebooku: www.facebook.com/
SVCVitkov.
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
8. 7. – 14. 7.
Bohové Olympu - TZ Klokočov. Cena: 2 300 Kč
15. 7. – 21. 7.
Hledači pokladů – TZ v Klokočově. Cena: 2 250 Kč
5. 8. – 12. 8.
Zážitková bomba 4 – Léto s Pradědem, Česko - slovenský tábor, TZ
Železná, Vrbno pod Pradědem. Cena: 2 600 Kč
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:
9. 7. – 13. 7.
Hravý týden I.
Cena: 550 Kč
23. 7. – 27. 7.
Hravý týden II.
Cena: 550 Kč
30. 7. – 3. 8.
Hravý týden III. Cena: 550 Kč
20. 8. – 24. 8.
Hravý týden IV. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o táborech budou upřesněny na webových
stránkách SVČ.

Uzávěrka příštího čísla je 1 9 . ú n o r a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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