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Slovo má starosta
Vážení spoluobčané,
začíná nové čtyřleté období, ve kterém budou naše město řídit
zastupitelé, které jste zvolili vy, a radou, tvořenou starostou, dvěma
místostarosty a dalšími čtyřmi radními, jež zvolila nadpoloviční
většina zastupitelů. Respektovali jsme výsledky voleb, starosta je
tedy z vítězného subjektu a dva místostarostové jsou z volebních
stranu místěných na druhém a třetím místě v pořadí dle procent
získaných hlasů.
Poprvé od roku 1990 byl zvolen model dvou neuvolněných
místostarostů. Nejsme však jediným městem v našem okolí, které
k takovému kroku přistoupilo. Jako příklady bych mohl jmenovat
města Kravaře a Bílovec. Dokonce se najdou i obce s dvěma
místostarosty, např. Kunín.
Každopádně až čas ukáže, zda je tento model životaschopný
a hlavně přínosný pro Vítkov. Do voleb šla každá volební strana
s programem. Ty byly velice podobné, takže se domnívám, že
v radě a v zastupitelstvu nalezneme společnou řeč při řízení našeho
města. Stejně jako v předchozích letech vás budeme aktuálně
a co nejpodrobněji informovat o naší práci. Pak budete mít dostatek
informací k tomu, abyste nás mohli hodnotit.
Když mluvím o informacích, musím uvést, na co se mě občané
poslední dobou nejvíce ptají. Co se to staví na náměstí? Asi
nikomu neuniklo, že již několik týdnů se „cosi“ buduje nad kašnou
na náměstí. Je to elektronický a informační kiosek. Stejný bude
vybudován i na náměstí v Budišově nad Budišovkou. Jedná se
o realizaci projektu „Krajina břidlice“, jehož nositelem je Budišov

nad Budišovkou, tady přesněni jeho příspěvková organizace
Středisko volného času. Naše město se stalo jedním z partnerů
projektu. Záměr vám přiblížím citací z průvodního materiálu: „Jen
velmi těžko můžeme ale konkurovat i v naší oblasti např. zámku
v Hradci nad Moravicí nebo akvaparku v Kravařích. Právě proto
vznikla myšlenka k vypracování společného projektu. Projekt by
měl revitalizovat stávající Břidlicovou stezku a zároveň má ambice
vytvořit turistický cíl s jednotnou tváří, atraktivní a dostatečně
podstatný. Smyslem projektu je zatraktivnění, ale hlavně rozšíření
stávající Stezky a její propojení s okolními atraktivitami“.
Společným jmenovatelem přesto zůstane břidlice, jako spojovací
prvek.
Turistům se tedy předloží jakési ucelené, dostatečně velké
a zajímavé území se všemi jeho atraktivitami a možnostmi.“ Více
informací můžete získat na http://www.budisov.eu/mestsky-urad/
projekty/krajina-bridlice/.
I když to tak venku nevypadá, začal nám adventní čas, který jsme
společně zahájili v sobotu 29.11. tradičním rozsvícením vánočního
stromku na náměstí. Chtěl bych vám popřát klidné a pohodové
prožití svátků vánočních a úspěšné vykročení do nového roku
2015.
Pavel Smolka
starosta města

Veselé prožití svátků
vánočních a mnoho
osobních i pracovních
úspěchů v novém roce
2015 vám přejí
Pavel Smolka
starosta města
Oldřich Huška
místostarosta města
Lenka Sonnková
místostarostka města
Šárka Petrtýlová
tajemnice
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Aktuality z radnice
V této kapitole budu pravidelně informovat o tom, co se v našem
městě děje, zejména pak ve vztahu k tomu, co projednávala Rada
města Vítkova či Zastupitelstvo města Vítkova. Považuji za zbytečné
opisovat zde přijatá usnesení, která jsou dostupná na stránkách
města http://www.vitkov.info/mestsky-urad/samosprava/. V měsíci
listopadu 2014 jednala RM 19. 11. 2014.
Vzhledem k tomu, že se nám začala ve Vítkově rozrůstat
průmyslová zóna, bylo zapotřebí nového opatření. Zóna se
nachází vedle Dělnické ulice, a ač se jedná o samostatnou, takřka
nově vybudovanou komunikaci, nebyla dosud pojmenována. V této
zóně zatím sídlí několik firem, ale další pozemky jsou rozprodány
a v nejbližší době lze očekávat výstavbu nových podnikatelských
objektů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto pojmenovat tuto
komunikaci Průmyslová.
Středisko volného času ve Vítkově plánuje výstavbu tělovýchovného
a sportovního zařízení v katastrálním území Klokočov, v prostorách
u turistické ubytovny ve Vítkově – Klokočově. Za tímto účelem je
nutno požádat o změnu územního plánu. V případě schválení
a následné realizace akce budeme mít v této místní části tolik
potřebné dětské hřiště.
Dále se rada zabývala zprávou Technických služeb Vítkov, která
obsahuje vyhodnocení provozu koupaliště. Ač je koupaliště
jako takové bez dotace zřizovatele ztrátové (tržby ze vstupného
nepokryjí náklady), je nutné jej zachovat. V příštích letech nás
však čeká nemalá investice do jeho opravy. Velký průsak vody
stěnami bazénu bude pravděpodobně nutno řešit pokrytím fólií,
což představuje investici zhruba 670 tis. Kč.
Také byl schválen výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu, jejímž předmětem je odstranění domu čp. 254 v
Budišovské ulici ve Vítkově (dům před Lidlem u cesty). Všem se
možná zdá, že o demolici tohoto domu se již dlouho hovoří, ale
dům stále stojí. Ke zdržení došlo zejména proto, že město čekalo
na vhodný dotační titul, aby nemuselo nemalé náklady spojené s
demolicí hradit ze svého rozpočtu. To se nyní, kdy byla získána
dotace z regionální rady Moravskoslezsko, podařilo.
Na svém jednání dále RM vzala na vědomí podání žádosti z
Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika na realizaci projektu ,,Z historie do současnosti“.
Jedná se o celkem čtyři aktivity, z toho dvě zaměřené na setkání
zastupitelů a dvě se zaměřením na poznávání určitého historického
vývoje na území partnerským měst. Dalším dotačním titulem,

kterým se RM zabývala, je žádost SVČ. Jedná se o projekt ,,Se
sousedy 3x nově“, jehož obsahem je získání finančních prostředků
na lezeckou stěnu, lanové prvky a taneční parket. Výhodou těchto
projektů je, že jsou investovány z operačních programů a podíl
města činí pouze 15%.
RM také schválila pronájem bývalé vinárny v kulturním domě
ve Vítkově. Místnost bude pronajímána zájmovým organizacím
a spolkům působícím na území města za částku 30 Kč/ hod. Cílem
je využít tyto prostory pro volnočasové aktivity ve městě. Nebude je
však možno využívat pro akce soukromého charakteru.
Na jednání RM bylo navrženo rozdělení úkolů mezi starostu
a neuvolněné místostarosty (samotné určení podléhá rozhodnutí
ZM). Starostovi Ing. Pavlovi Smolkovi bylo navrženo řídit odbor
vnitřní správy, správních činností a obecní živnostenský úřad.
Dále odbor služeb (kromě školství), Program rozvoje města
a Akční plán, odbor výstavby a územního plánování a dále pak
příspěvkové organizace Technické služby města Vítkova a Správu
bytového fondu města Vítkova. První místostarosta Mgr. Oldřich
Huška zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Dohlížet by
měl na program a rozvoj města a Akční plán, oddělení dopravy,
odbor sociálních věcí, odbor životního prostředí, finanční odbor
- úsek prodeje a pronájmů pozemků a příspěvkovou organizaci
Středisko volného času Vítkov. Dále byl 1. místostarosta také
pověřen řízením Městské policie Vítkov. Místostarostce Lence
Sonnkové bylo navrženo svěřit úkoly na úseku školství, oddělení
kultury, finanční odbor (vyjma úseku prodeje a pronájmu pozemků).
Řídit by měla příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Vítkov
a Základní školu a gymnázium Vítkov.
RM zřídila jako své poradní orgány bytovou komisi, komisi dopravy,
sbor pro občanské záležitosti a kulturní komisi.
RM schválila smlouvu na provádění servisů a údržbu výtahů, dále
doporučila ZM přijetí dotace pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů, vzala na vědomí zprávu TS Vítkov o přípravě na zimní
údržbu komunikací, schválila nová pravidla pro udílení Ceny Jana
Zajíce a jmenovala členy redakční rady pro vydávání Vítkovského
zpravodaje. Vzala na vědomí návrh rozpočtu města Vítkova pro
rok 2015.
Oldřich Huška
místostarosta města

P E Č O VAT E L K A R O K U 2 0 1 4 P R A C U J E
V D O M OV Ě V Í T KOV
V úterý dne 11. listopadu se konalo v Praze slavnostní vyhlášení
vítězů Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2014.
Vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže, jejímž cílem je zviditelnit
a ocenit práci jednotlivců – pracovníků sociálních služeb, a zvýšit
tak prestiž a společenské uznání těchto profesí, je Diakonie ČCE
a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Účelem je podpora
pozitivní motivace zaměstnanců v tomto nelehkém povolání a jejich
prostřednictvím pak rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb
v České republice. Patronkou této soutěže je již druhým rokem paní
Hana Maciuchová. Na ocenění mohli být navrženi mimořádně kvalitně
pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních
služeb. Za Domov Vítkov, p.o. byla nominována paní Anna Pastyříková,
kterou hodnotící komise složená z odborníků v této oblasti vybrala
a ocenila v kategorii Pobytové služby prvním místem. Cenu si paní
Pastyříková osobně převzala na Novoměstské radnici v Praze z rukou
ministryně práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové, která
popřála všem, jež tuto nelehkou práci vykonávají, mnoho sil. K tomuto
přání se připojujeme.
Vedení Domova Vítkov p.o.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ
Zastupitelé na svém zasedání dne 5.11.2014 schválili do vedení města model dvou neuvolněných místostarostů. Do těchto funkcí
byli nadpoloviční většinou zvoleni Mgr. Oldřich Huška a Lenka Sonnková. Označení neuvolnění ovšem neznamená, že se této práci
nebudeme věnovat. Vedle svého hlavního zaměstnání budeme řádně vykonávat danou funkci.
V současné době jsme dohodnuti tak, že vždy v úřední den bude jeden z nás přítomen na městském úřadu, a to v pondělí p. Lenka
Sonnková a ve středu Mgr. Oldřich Huška. Mimo úřední dny budeme svou činnost na úřadě vykonávat nepravidelně. V případě, že dojde
k jakýmkoliv změnám, budete o tom včas informováni. Na stránkách města jsou zveřejněny naše emailové adresy: huska@vitkov.eu
a sonnkova@vitkov.eu, a dále pak je možno nás kontaktovat na telefonních číslech Mgr. Oldřich Huška – 605441661 a Lenka Sonnková
- 605732733. Plně si uvědomujeme, že jsme zde pro občany, a jsme ochotni se i mimo pracovní dobu na požádání s vámi sejít.
Myslíme si, že nastal čas přestat šířit po Vítkově různé polopravdy a spekulace, spojit síly, a začít plnit to, co jsme občanům slíbili.
Oldřich Huška, Lenka Sonnková
místostarostové
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen svým voličům, ale
všem, kterým není situace v našem městě lhostejná a kteří
se ke komunálním volbám dostavili. Poděkování patří také
mým spolukandidátům, bez jejichž podpory by naše sdružení
nedosáhlo tak úspěšného výsledku ve volbách do ZM
Vítkova. Jsem si vědom toho, že je před námi hodně práce,
a dosažení cílů, které jsme si stanovili, nebude snadné.
Vážím si také toho, že jsem byl zvolen místostarostou, čímž
jsem na sebe přezval nelehký úkol. Jsem rád, že převážné
většině obyvatel, kteří mě oslovili, se zvolený model
uvolněného starosty a dvou neuvolněným místostarostů líbí.
Je ovšem také pravda, že se našlo pár jedinců s názorem
opačným. Ještě jednou všem děkuji a udělám vše pro to,
abych vloženou důvěru nezklamal.
Oldřich Huška
Děkuji všem občanům s projeveným názorem za účast
ve volbách a zvláště těm, kteří podpořili naši stranu a mě
osobně.
Tato práce je pro mne nová, ale věřím, že nezklamu důvěru,
budu pracovat pro naše město poctivě a budu přínosem.
Těším se na setkání s vámi při různých příležitostech.
placená inzerce

Lenka Sonnková

Pozvánka na zasedání
zastupitelstva města
3. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční ve středu 17. prosince 2014 v 15.30 hodin v
reprezentačním sále Městského úřadu Vítkov. Program
jednání bude zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách www.vitkov.info.

KDE SE SPOLKY
MOHOU SCHÁZET?
Město Vítkov nabízí spolkům a zájmovým organizacím, které
provozují činnost na území města a v jeho místních částech,
možnost pronájmu nově zrekonstruované učebny v kulturním
domě ve Vítkově.
Cena za hodinu pronájmu je 30 Kč.
Rezervace a podrobné informace získáte na oddělení kultury
Městského úřadu ve Vítkově.

OCHRANA DŘEVIN A
POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ
Dnem 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014
Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin na
povolování jejich kácení.
Nová právní úprava zrušila ustanovení, které umožňovalo kácení
dřevin na zahradách bez povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
Povolení ke kácení dřevin se podle nového režimu nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru
nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem
využití pozemku zeleň, za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí
významného krajinného prvku nebo stromořadí.
Seznam ovocných dřevin je uveden v příloze vyhlášky č. 378/2010
Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin.

V pátek 30. ledna 2015 od 13.00 hod. do
18.00 hod. proběhne

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
na Základní škole a gymnáziu Vítkov,
Komenského 754.

NÁVRHY NA UDÍLENÍ CENY JANA
ZAJÍCE
Rada města Vítkova schválila nová Pravidla pro udílení Ceny
Jana Zajíce. Vyzýváme všechny občany, organizace, školy, spolky
a sdružení, aby podávali své návrhy na ocenění úspěšných mladých
lidí. Cena bude udělována ve dvou kategoriích - do 15 let a od 16 do
20 let.
Cena se uděluje za hrdinský čin, záchranu lidského života,
charitativní činnost, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství
v olympiádách a soutěžích, publikační a uměleckou činnost.
Podrobné informace najdete na webových stránkách města (www.
vitkov.info) nebo si je můžete v tištěné podobě vyzvednout v IC. Návrhy
musí být doručeny na Městský úřad ve Vítkově do 5. ledna 2015.

STRANA 4

In fo rmace pro obč any

PROSINEC 2014

Městská policie v říjnu 2014
Z přestupku proti majetku byl obviněn 43letý muž z Budišova nad
Budišovkou, který se 1. října kolem poledne pokusil zcizit zboží
v jedné z prodejen v Budišovské ulici. Sýr v hodnotě 60 Kč se
pokusil bez placení přenést přes pokladní zónu, kde byl zadržen
pracovníky prodejny a předán přivolaným strážníkům. Přestupkem
se bude zabývat správní orgán, jelikož zadržený muž odmítl věc
vyřešit na místě v blokovém řízení. I přes skutečnost, že zboží
bylo vráceno zpět do prodeje v neporušeném stavu, hrozí muži
v případě uznání viny pokuta až do výše 15.000 Kč. Ze stejného
přestupku se bude zodpovídat i 25letý muž z Havířova, který
v jedné z prodejen na nám. Jana Zajíce ve Vítkově odcizil 23. října
7 ks káv v celkové ceně 728 Kč, a 49letý muž z Vítkova, který se
dne 31. října pokusil odcizit z jedné z prodejen v Opavské ulici
salám v hodnotě 80 Kč.
K vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě byl
umístěn 46letý občan z Budišova nad Budišovkou, který se 6. října
v půl šesté večer povaloval pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky na veřejném prostranství v Těchanovické ulici. Tentýž muž byl
dne 20. října kolem třetí hodiny odpolední nalezen v Oderské ulici,
kde rovněž pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky znečistil
veřejné prostranství močením na veřejnosti. I ve druhém případě
byl muž převezen na PZS v Opavě. Strážníci muži v prvém případě
naměřili 2,923 promile alkoholu v dechu, ve druhém případě 1,099
promile. Oba přestupky proti veřejnému pořádku byly postoupeny
správnímu orgánu, kde mohou být muži uloženy pokuty až do výše
5.000 Kč.

Na PZS Opava skončil 14. října i 60letý muž z Vítkova, kterého
strážníci kolem sedmé hodiny večer nalezli ležícího mezi
zaparkovanými vozidly na nám. Jana Zajíce ve Vítkově. Muži pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, který nebyl schopen
vlastní chůze, strážníci naměřili 3,287 promile alkoholu v dechu. Za
přestupek vzbuzení veřejného pohoršení mu byla po vystřízlivění
uložena bloková pokuta ve výši 1.000 Kč.
Žena, která si 27. října kolem jedenácté hodiny dopoledne
vybírala hotovost z bankomatu ve Švermově ulici a pod schody
bankomatu zanechala vozík s nákupní taškou, se dostavila na
služebnu MP Vítkov a nahlásila ztrátu peněženky s hotovostí cca
700 Kč. Peněženku nechala bez dozoru v nákupní tašce. Strážníci
prostřednictvím kamerového záznamu zjistili, že krádež má na
svědomí žena s kočárkem, která z nákupní tašky v nestřeženém
okamžiku peněženku zcizila a poté odešla. Událost byla postoupena
Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který
hrozí pachatelce odnětí svobody až na dvě léta. Již po několikáté
se ve městě osvědčila instalace kamerového systému.
Během převozu podnapilé osoby na PZS Opava dne 20. listopadu
po čtvrté hodině odpolední poskytli strážníci pomoc řidiči, který
služební vozidlo MP Vítkov zastavil za obcí Radkov a strážníkům
oznámil, že z motorové části jeho osobního vozidla tov. zn. BMW
vychází kouř. Po otevření kapoty vyšlehly z motoru plameny.
Strážníci na místě použili ruční hasicí přístroj a plameny uhasili.
Přivolána byla rovněž jednotka HZS Vítkov k provedení dalšího
opatření.

Objasnění rozsáhlé trestné činnosti majetkového charakteru na Vítkovsku
Policejní informace ze 12. listopadu 2014
Policejní komisař služby kriminální policie a vyšetřování územního
odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání
20letého muže z Vítkovska jako obviněného ze spáchání přečinu
krádeže a přečinu poškození cizí věci, kterých se dopustil svým
protiprávním jednáním majetkového charakteru na různých
místech v rámci územní působnosti obvodního oddělení Vítkov
v době od začátku měsíce října do začátku listopadu letošního roku.
Poslední trestné činnosti se dopustil v brzkých ranních hodinách
dne 6. listopadu 2014 vloupáním do prodejny smíšeného zboží
v obci Radkov. Bezprostředně poté byl zadržen službu konajícími
vítkovskými policisty v úzké spolupráci s přivolaným opavským
policejním psovodem. Služební pes Arcadio vypracoval pachovou
stopu od radkovské prodejny ve směru na Vítkov (do vzdálenosti
zhruba 1 kilometru), a to do prostoru areálu fotbalového hřiště mezi
obcemi Radkov a Dubová, přičemž shora uvedeného mladého
muže vypátral ukrytého v koruně stromu.
Tohoto muže policisté z obvodního oddělení ve Vítkově již delší
dobu podezírali z opakované a rozsáhlé trestné činnosti na jejich
teritoriu a v rámci výkonu služby byly realizovány akce a opatření
s cílem na jeho zadržení při páchání protiprávního jednání
a chování.
Po jeho zadržení a provedeným šetřením ze strany vítkovských
policistů a opavských kriminalistů mu doposud bylo prokázáno
21 skutků, zejména vloupání do motorových vozidel a krádeže
pohonných hmot, ale rovněž vloupání do garáží, do prodejen a do
jiných objektů převážně ve Vítkově, v Budišově nad Budišovkou,
v Kružberku a v Radkově.
Zajímavostí může být i skutečnost, že 20letý muž byl začátkem
září letošního roku podmínečně propuštěn z výkonu trestu odnětí
svobody a byla mu stanovena zkušební doba do března roku 2017.
Policie České republiky však i nadále prověřuje, zda se výše
uvedená osoba nedopustila další dosud neobjasněné trestné

činnosti. Po jeho zadržení byl v souvislosti s nutnými procesními
úkony umístěn v opavské policejní cele, následně na něj byl podán
návrh na vzetí do vazby a v této chvíli je již stíhán vazebně.
K jednotlivým případům lze kupříkladu uvést skutečnost, že
současnou trestnou činnost začal páchat v noční době z 1. na 2.
října letošního roku, kdy se na ulici Berounské v Budišově nad
Budišovkou vloupal do příručního skladu u místní prodejny, odkud
odcizil propanbutanové láhve. Poté se vloupával do prodejen
v obci Kružberk a Radkov nebo do garáží na ulicích Dukelská
a Berounská v Budišově nad Budišovkou. Benzín či motorovou
naftu po proražení a poškození palivových nádrží zcizoval
z odstavených osobních motorových vozidel na ulicích ČSA, Na
Sídlišti, Dukelská, Nábřeží a Lidická v Budišově nad Budišovkou
anebo na ulicích Wolkerova, Švermova a Selská ve Vítkově.
Odcizením různých věcí a poškozením zařízení způsobil celkovou
hmotnou škodu na majetku, která byla doposud vyčíslena na téměř
85 tisíc korun.
por. Bc. René Černohorský
komisař, skupina tisku a prevence Opava

DAŇ Z
NEMOVITÝCH VĚCÍ
15. ledna 2015 od 8 do 15 hod. budou na
MěÚ Vítkov v místnosti rady pracovníci FÚ
Opava vybírat přiznání k dani z nemovitých
věcí (dříve daň z nemovitostí).
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Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro třídění odpadu
Odpad už teď můžeme v kraji třídit do více než 20 tisíc
barevných nádob. A letos přibudou ještě další!
Moravskoslezský kraj – Více než 700 dalších nových barevných
kontejnerů se u svých domů i letos dočkají obyvatelé
v Moravskoslezském kraji. Rozšiřování sběrné sítě je součástí
dlouhodobého projektu, na němž spolupracuje obalový průmysl
zastoupený Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
a Moravskoslezský kraj.
Dlouhodobá snaha o zlepšování úrovně třídění v Moravskoslezském
kraji přináší výsledky. Poslední meziroční nárůst výtěžnosti
tříděného sběru plastů, papíru, skla a nápojového kartonu opět
ukázal, že obyvatelé kraje třídí stále lépe. Papíru a plastů bylo na
území kraje do konce roku 2013 vytříděno o 5% více než v roce
2012. „Jsme rádi, že se nám systematická podpora osvědčuje
v praxi. V prvním pololetí letošního roku EKO-KOM a.s. distribuoval
do obcí a měst Moravskoslezského kraje dalších 616 kontejnerů.
V celkovém počtu se tak na konci letošního roku dostaneme
přes hranici 21 tisíc nádob na tříděný odpad. Právě dostupnost
kontejnerů pro občany je přitom jedním ze základních předpokladů
pro úspěšný rozvoj třídění využitelných složek komunálního
odpadu v kraji. Oproti konci roku 2005 vzrostl počet nádob na
třídění odpadů v průměru o 85%.“ vysvětluje Eva Drimlová,
regionální zástupce společnosti EKO-KOM, a. s. Kontejnery na
tříděný sběr jsou tak občanům v kraji blíž, neboť jedno průměrné
kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 194 obyvatel. V roce 2005
to bylo o 145 lidí více.
Distribuce kontejnerů na separovaný odpad v celkové hodnotě
přesahující čtyři miliony korun probíhá ve dvou vlnách. V první
vlně bylo v lokalitách oblastí ORP Karviná, Havířov, Hlučín, Vítkov,
Opava, Nový Jičín, Třinec, Frýdlant n.O., Frenštát p.R., Kopřivnice,
Jablunkov, Český Těšín, Frýdek-Místek přiděleno 616 nádob.
V druhé vlně jsou nádoby umisťovány do dalších oblastí, jako je
Opavsko a Bruntálsko. Tyto nádoby jsou instalovány v průběhu
podzimu 2014.
Třídění se stává pohodlnější také pro občany města Vítkova, kde
je nově umístěno dvacet dva nádob. Osm nádob separovaného
odpadu na papír a plast a šest nádob na sklo.
Přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje se stává
třídění odpadů. „Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM,
a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadalo

OMEZENÍ
PARKOVÁNÍ NA
NÁMĚSTÍ
Upozorňujeme řidiče na omezení parkování ve dnech 13. – 14.
12. 2014 z důvodu pořádání Vánočního jarmarku. Parkování
bude omezeno v době od soboty 13. prosince od 18.00 hod.
do neděle 14. prosince do 13.00 hodin na celé ploše náměstí.
Ke druhému omezení dojde 31. prosince 2014 z důvodu
pořádání Silvestrovského ohňostroje, a to v době od 12.00 do
20.00 hod.
Toho dne bude také krátkodobě omezen provoz na ulici
Budišovské a Opavské v době od 16.55 do cca 17.30 hod.
Vzhledem k zabezpečení maximální bezpečnosti návštěvníků
Silvestrovského ohňostroje využijte, pokud je to možné, jiných
tras průjezdu mimo náměstí.
Děkujeme všem řidičům za pochopení.

v uplynulém roce více než 18 kilogramů vytříděného papíru,
10,5 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla a téměř čtvrt
kilogramu nápojových kartonů.“ popsala vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje Ing. Silvie
Součková. Dodala, že celkové výsledky kopírují celorepublikový
průměr. Dokonce nadprůměrně se v kraji třídí papír a plasty.
„Jsme přesvědčeni, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů
dlouhodobě podporujeme. Tyto výsledky přináší nám všem
pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství
vytříděných odpadů. Jsme rádi, že se nám systematická podpora
vyplácí,“ vysvětluje Ing. Silvie Součková.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Nezisková autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a. s.
byla založena již v roce 1997 průmyslovými podniky vyrábějícími
balené zboží a provozuje systém třídění a recyklace obalových
odpadů. Od roku 2002 je autorizovanou obalovou společností,
která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci
a využití obalových odpadů na kvalitní evropské úrovni. Systém
EKO-KOM je od svého vzniku založen na úzké spolupráci
s obcemi v celé ČR a spolufinancuje a rozvíjí tříděný sběr
a recyklaci komunálních a obalových odpadů.
Úspěšnou dlouhodobou spolupráci obalového průmyslu a obcí
potvrzují výsledky recyklace a využití obalových odpadů, které
řadí ČR mezi nejlepší země v Evropě. Ročně je dosahováno
72% míry recyklace obalů. Aktuálně je v ČR k dispozici více než
241 000 barevných kontejnerů na tříděný odpad. Vybudování
sběrné sítě v posledních deseti letech realizovaly obce a města
s pomocí investice EKO-KOM, a.s. do přímého nákupu a do
poskytnutí prostředků obcím v objemu více než dvou miliard Kč.
Díky tomu má přes 99% obyvatel ČR možnost své odpady třídit
a 71% jich tak soustavně činí.
Užitečné odkazy:
www.jaktridit.cz – stránky s obecnými informacemi o třídění
a využití odpadů
www.tonda-obal.cz – populární stránky o třídění odpadů určené
dětem a mládeži
www.tridime.info – internetové stránky věnované třídění odpadů
v Moravskoslezském kraji

SKVĚLÍ
DOBROVOLNÍCI
Dobrovolnické centrum Elim Opava o.p.s.v roce 2014 registrovalo 14
dobrovolníků, kteří nezištně pomáhají v neziskových organizacích
ve Vítkově a okolí.
Dobrovolníci docházejí do Domova Vítkov, do podporovaného
bydlení, dojíždějí do Dětského domova Melč a do Chráněného
a podporovaného bydlení v Budišově nad Budišovkou. Jsou aktivní
v programu Do- učení, v programu 3G - Tří generací, kdy „náhradní
babičky“ fungují pro rodiny, které prarodiče nemají.
Dobrovolníci se také zapojili do jednorázových akcí, jako je
Potravinová sbírka, Free Hugs, projekty pro pěstounské děti apod.
Dobrovolnické centrum děkuje všem dobrovolníkům za úžasnou
a nezištnou dobrovolnickou činnost v roce 2014 a těší se, že se
v příštím roce zaregistruje ještě více členů.
Tým Dobrovolnického centra Elim Opava o.p.s., Rolnická 21A,
Opava, email: dobrovolnici@elimopava.cz
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KONCERT ALTAI KAI
7.
listopadu
vystoupil
v našem městě velmi
zajímavý hudební soubor
Altai Kai z jihozápadní
Sibiře. Čtveřice altajských
hudebníků
v
krojích
prezentovala své národní
písně převážně hrdelním
zpěvem, při kterém zpěvák
dokáže vytvářet dojem
až
trojhlasého
zpěvu
typického pro oblast vnitřní
Asie. Tajemství hrdelního
zpěvu se předává z
generace na generaci a
dnes je nejen dokladem
jedinečnosti jejich kultury,
ale může mít také léčebnou
funkci.
Zpěvák nasadí
hluboký přidušený tón a
současně s ním vydává
vysoké tóny, které rezonují v ústní dutině.
Novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie zaplnila široká
veřejnost z Vítkova a okolí. Už od prvních okamžiků jsme se ocitli
na širých pláních altajských hor, kde se prohánějí divocí koně.
Napodobení zvuků zvířat bylo naprosto věrohodné. Slyšeli jsme
ržání hříbat, bučení krav, v dálce vyli vlci, ozýval se zpěv ptactva.
Vichr se hnal krajinou, jemně šustila suchá tráva… Zvuky přírody
doplňoval zvučný lidský zpěv. Slyšeli jsme tradiční altajské drnkací
hudební nástroje jako např. topšúlur, ale třeba i harmoniku, neboť
soubor nabízí ve svém repertoáru i něco málo z ruské lidové hudby.
„Altaj je taky posledním místem na světě, kde je možné najít stejnou
skladbu krajiny, rostlin a živočichů, jaká byla na našem území v
době ledové. Roste tu modřín, který tehdy u nás byl nejčastěji

rostoucím stromem, i
mnohé u nás již zcela
vymizelé rostliny, zvláště
traviny. Altaj je nejenom
domovem
alikvotního
zpěvu, ale také místem,
kde se můžeme vrátit do
minulosti a představovat
si krajinu, v jaké žili naši
předkové“,
zajímavě
doplňuje David Machač,
student septimy místního
gymnázia.
Nejen hojná účast, ale
hlavně srdečný potlesk
publika odměnil skvělé
hudebníky. Mně osobně
se koncert skupiny Altai
Kai moc líbil, stejně jako
spolužákovi Denisu Dimitrovovi, který dodává: „Byl
to pro mne opravdu nevšední zážitek, a i když jsem se s jejich
nahrávkami už setkal v hodinách ruského jazyka, zažít to na vlastní kůži je něco zcela jiného. Pro mne samotného bylo nesmírně
poutavé i to propojení kultur – v našem chrámu zní altajská hudba.“
Vidět naživo světově uznávanou skupinu v našem městě je
nevídaná událost. Pro mnohé ovšem nebylo toto setkání až tak
výjimečné, neboť tito hudebníci spolupracují s jihomoravským
Hradišťanem a jejich zpěv zní i na jeho desce Chvění. Celý zážitek
byl umocněný akustikou velkého kostela, který byl nedávno
opraven. Není to hudba, se kterou by se člověk denně setkával,
a přece byla blízká nám všem.

Knihovna znovu na jedničku
Ve čtvrtek 13. listopadu se sešli v knihovně po roce opět milovníci krásy veršů.
Multifunkční sál se ve čtyři hodiny odpoledne téměř zaplnil. Posezení zahájily
tanečkem malé dívenky z přípravného ročníku ZUŠ ve Vítkově pod vedením paní
učitelky Kollnerové. Nesmírně milá byla jednotlivá vystoupení přednášejících
předškolních dětí. Emma Kubalová, Veronika Gazdíková, Zbyněk Židek a
Tomáš Onderka byli oceněni právem velkým potleskem. Kouzlo nepostrádali ani
školáci Karolína Janečková, Helena Gacíková, Kateřina Foltýnová, Magdaléna
Jakubíková, Klára Kubesová a Ondřej Hýl. Gymnazistky Adéla Kalužová, Lucie
Šustková a Michaela Konečná podaly již téměř profesionální výkon. Za dospělé
recitátory vystoupila paní Jana Podepřelová a paní Karína Kopecká, která zaujala
hlavně dojemnou básní o stáří. Jediným dospělým přednášejícím mužem byl
letošní absolvent místního gymnázia Michal Škrobánek. Opět nezapřel svého
tvořivého ducha a přednesl jako v loňském roce vlastní básně. Velmi svěží bylo
vystoupení rodinného týmu (babičky a vnučky) s básní o Karkulce. Paní Haasová
(Karkulka) a Kateřina Foltýnová (vlk) přednesly báseň nejen v kostýmech, ale i
s rekvizitami. V košíčku nechyběla ani krásně vonící bábovka, kterou na závěr
podvečera paní Haasová nabídla k ochutnání všem přítomným. Vystoupení
recitátorů byla proložena hudbou. Na kytaru zahráli žáci ZUŠ ve Vítkově Jan
Gazík a Patrik Scholaster za doprovodu pana učitele Hořínka. Celé posezení
moderovala velmi pěkně a citlivě paní Martina Šostá. Knihovna si může připsat
na svůj účet další velmi pěknou akci. Přijďte se také někdy na aktivity knihovny
podívat - stojí to opravdu za to.
D. Dušková
kronikářka města

Radek Huška
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Senátor Vladimír Plaček zahájil výstavu Filatelie v Senátu
Vášnívý filatelista a zároveň opavský senátor
Vladimír Plaček 22. října 2014 přestřihnutím
pásky slavnostně zahájil výstavu sběratelů
poštovních známek s názvem „Filatelie
v Senátu“. Výstava je svým zaměřením
na geografilatelii s historickým podtextem
poměrně
neobvyklým,
avšak
velmi
zajímavým způsobem sbírání poštovních
známek. Tato výstava potrvá v malé výstavní
síni budovy Senátu P ČR až do 30. listopadu
2014. Všichni obdivovatelé filatelie i další
návštěvníci jsou srdečně zváni k návštěvě.
Slavnostního zahájení se na pozvání pana
senátora zúčastnil i jeden ze studentů,
oceněný letos v únoru Cenou Jana Zajíce
a také vášnivý filatelista Vít Mužík, který je
studentem Základní školy a gymnázia ve
Vítkově.
Výstava Filatelie v Senátu
22. října jsem měl možnost zúčastnit se
slavnostní vernisáže výstavy Filatelie
pořádané v prostorách Senátu Parlamentu
ČR a zaštítěné panem senátorem MUDr.
Mgr. Vladimírem Plačkem ve spolupráci se
sdružením Geophila.
Do Prahy jsem se dostavil na pozvání
pana senátora, se kterým sdílím nadšení
pro sbírání známek. Atmosféra prostředí
expozice je doslova ohromující. Slavnostnímu zahájení byli
přítomni i významní hosté z řad profesionálních filatelistů, jejichž

účast a znalosti byly velmi vítané. Zahájení
proběhlo v Trčkovské galerii ve sklepeních
Valdštejnského paláce. Úvodního projevu
se ujal sám pan senátor, který svými slovy
potěšil každého přítomného filatelistu
a představil své hosty. Prostředí lidí, kteří
se již po desetiletí věnují filatelii, je pro mne
velmi inspirativní a musím říci, že mi dodává
odhodlání pro pokračování a udržení si této
záliby. Pak již následoval okamžik přestřižení
pásky a nadšení zájemci vzali síň expozice
útokem. V průběhu zahájení se připojily
i důležité politické osobnosti.
Věřím, že výstava dokáže oslovit odborníky
z řad profesionálních filatelistů a také širokou
veřejnost. Zprostředkovává nám pohled na
jeden z velmi cenných odkazů naší kultury.
Je pravda, že poštovní známka zde není
příliš dlouho, ale zato je úžasným zdrojem
informací, neboť každá si nese svůj příběh.
Filatelie je skutečně nádherná záležitost,
které člověk dokáže snadno propadnout.
Z Prahy jsem odjížděl s úžasným pocitem
a pěknými vzpomínkami. Velké díky náleží
Senátu Parlamentu ČR a zejména pak panu
senátorovi Vladimíru Plačkovi, který tuto
expozici zaštítil. Děkuji také panu asistentovi
Ing. Zbyňku Petruškovi za bezpečný
doprovod a příjemnou společnost.
Vít Mužík, septima

O všem
a přitom
o ničem
IVO ŠMOLDAS
20. ledna 2015
18.00 hod.

Kulturní dům Vítkov
Vstupné: 90 Kč
Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov
od 8. 12. 2014.
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„Lidé Vítkovska“ v ZŠ Heřmanice u Oder
Když jsme s dětmi rekapitulovali zážitkové projektové vyučování
na téma fotograf Jindřich Štreit, nemýlili jsme se. Naše děti jsou
jako „houby“ - ochotně vstřebávají vše pozitivní a kreativní, vyplatí
se nám tedy vytvářet podnětné prostředí... Dětem se v úterý 4.
listopadu líbilo „fšecko“, užily si důvěrnou přítomnost Jindřicha
Štreita a jeho milé ženy Ágnes, nadchlo je koncertování před
pozorným publikem, těšilo je obsluhovat na vernisáži… Dokonce
se ozývaly hlasy: „…kdy znovu přijede dědeček Jindřich a paní
Ágnes?“
Po vernisáži jsme z následné korespondence a hovoru s rodiči
žáků nabyli dojmu, že školáci jsou po absolvovaném setkání
velmi dobře informovaní o tvorbě a životě Jindřicha Štreita.
Slova uznání nad přítomností vzácného hosta, kvalitou výstavy,
pestrostí programu a gastro-servisem jsme dokonce slyšeli od
dospělců. Byli jsme však mrzutí, protože na vernisáž nedorazil
ani Bohumil Hrabal, ani Václav Havel, ani Charlie Chaplin, i když
jsme je pozvali. Vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita „Lidé
Vítkovska“ se náramně povedla a věříme, že „štreitománie“ v Kančích horách jen tak neodezní.
Upřímně děkujeme delegaci „lidí Vítkovska“, starostovi Vítkova Ing. Pavlu Smolkovi za sympatická slova při zahájení výstavy, zastupitelce
paní Marii Mikulíkové za milou návštěvu na vernisáži, vedoucí odboru kultury paní Daniele Olbertové za zajištění výstavy a návštěvy
pana Štreita a panu Janu Duškovi za obětavou pomoc při instalaci výstavy a pozornou fotodokumentaci vernisáže. Děkujeme!!!
Kamil Moravec, ředitel ZŠ

Tříkrálová
sbírka 2015

Anketa Dobrovolní hasiči roku 2014

Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2015 proběhne Tříkrálová
sbírka. Znovu se můžete setkat
s koledníky, kteří do Vašich domovů
přinášejí Boží požehnání a zároveň
Vám nabídnou možnost uskutečnit
dobrý skutek ve formě finančního
daru na podporu charitního díla
v naší vlasti a na humanitární pomoc.
Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory
a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu
a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity
ČR
Hedvika Satková
asistentka Tříkrálové sbírky
pro Vítkov
Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry
Informace o činnosti Charity Odry
a Tříkrálové sbírce můžete získat na
těchto kontaktech:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35
Odry, tel.: 556 731 947, e-mail: info@
odry.charita.cz,
web: http://odry.charita.cz

13. října 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku
v Městském divadle v Brně. Finálového večera se zúčastnili všichni finalisté, kteří byli
vybráni odbornou porotou. V každé z pěti oblastí bylo nominováno pět jednotek požární
ochrany a pět sborů dobrovolných hasičů. O konečném pořadí rozhodla veřejnost
hlasováním pomoci SMS zpráv a hlasováním na internetu. Naše jednotka byla v oblasti
„sever Moravy“ vyhlášena na třetím místě s počtem 652 hlasů. Vítězem v naší oblasti se
stala jednotka z Mohelnice s počtem 1260 hlasů. Naše jednotka se přihlásila do soutěže
se zásahem, v němž poskytovala první pomoc při výbuchu vojenské munice ve Vítkově
na Lipové ulici. Za umístění jsme byli oceněni ruční radiostanicí HYT a získali finanční dar
ve výši 20 000,- Kč na nákup věcných prostředků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem, kteří podpořili naši jednotku a poslali hlas.
Pavel Vašátko
Velitel jednotky SDH Vítkov
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Od foťáku do sedačky
Někteří vítkovští občané na Jana Duška mohou narazit na kulturních
a jiných akcích, kde vyzbrojen fotoaparáty zaznamenává dění ve
městě. Málokdo však ví, že nedokumentuje jen vítkovské akce, ale
několik let se intenzivně věnuje fotografování automobilové rally
u nás i v zahraničí pro několik zpravodajských serverů a novin.
V poslední době svou vášeň pro rychlá kola přenesl do závodní
sedačky. Výsledkem bylo 3. místo ve třídě automobilů s poháněnou
přední nápravou, které Honza vybojoval se svým kolegou Tomášem
Urbanem 15. listopadu v závodě GPD RallyDrive Championship.
Položili jsme mu tedy několik otázek.
Jak ses dostal k fotografování rally? Rally mě bavila snad od
doby, kdy jsem získal řidičák. Sledoval jsem ji však jen v televizi.
Před lety se jela v Odrách jedna rychlostní zkouška, a tak jsem se
tam vypravil. Protože mě už v té době bavilo focení, zkusil jsem
nafotit nějaké záběry. Výsledek nebyl nijak valný, ale začalo mě
to bavit.

také snaha pobavit diváky - nejen v autech. Ředitel a duchovní
otec akce Silvestr Mikuláštík nachystal opět řadu dovednostních
soutěží, třeba jízdu na kole s volantem, couvání naslepo
v minikáře apod. V závěru se také draží či losuje svezení pro diváky.
Každoročně putuje výtěžek do místní mateřské školy. V letošním
ročníku jsme část vybraných peněz předali také pozůstalým po
Miloši Vágnerovi, který tragicky zahynul několik dní před závodem.
Miloš se tohoto šampionátu aktivně účastnil, a proto jsme akci
pojali jako vzpomínku na něj a snažili se v této těžké chvíli aspoň
finančně vypomoci jeho rodině. Jsem rád, že Silvestr takové akce
pořádá a výtěžky putují k těm, kteří to opravdu potřebují. Závodníci
v rally nejsou jen banda snobů, zbohatlíků a vrahů, jak některá
komerční media s oblibou sdělují.

Jak začala tvá spolupráce se zpravodajskými servery?
Z počátku by mě ani nenapadlo, že bych něco takového mohl
dělat. Začal jsem však jezdit na stále více soutěží v republice
a pořád jsem fotil. Po nějaké době jsem začal fotky publikovat na
sociálních sítích a zasílat do různých čtenářských soutěží. Časem
se dostavily první úspěchy právě v soutěžích a po nějaké době
mě kontaktovali z redakce serveru I-MotorSport.cz s nabídkou
spolupráce. Tak se mi otevřely dveře do tohoto sportu ještě více.
Seznámil jsem se s řadou lidí okolo a práci jsem zintenzivnil, hlavně
co se týče navštívených soutěží. V průběhu času jsem dostal další
nabídky na spolupráci a začal fotografie poskytovat také novinám.
Splnil se ti tak tvůj sen? To rozhodně! V průběhu času jsem se
dostal až k žádostem o novinářskou akreditaci, kterým bylo ve
finále vyhověno, a dnes už bez „vesty“ prakticky nefotím.
Můžeš vysvětlit, co to ta vesta je? Všichni akreditovaní novináři
– fotografové a kameramani – jsou označeni výstražnou vestou
s číslem. Ta jim umožňuje pohybovat se okolo závodní trati i v
místech, kde je divákům vstup zakázán. Samozřejmě ty nebezpečné
úseky jsou i pro nás zapovězeny. Někdo tomu říká „nesmrtelná
vesta“, ale není tomu tak. I my u toho musíme přemýšlet a dbát na
svou bezpečnost.
Jak ses dostal až k závodění? Celkem zvláštně. Motal jsem se
kolem tohoto sportu delší dobu, ale chyběla mi vlastní závodní
zkušenost. A tak jsem se díky manželce a kamarádům a jejich tajné
akci loni v červnu ocitl na sedačce navigátora v ikoně 80. let –
Lancii Deltě HF Integrale.
Jak na to vzpomínáš? Vzpomínám na to pořád. Tohle je zážitek
na celý život! Přestože po první rychlostní zkoušce jsem měl pocit,
že vylezu a do závodního auta mě už nikdo nikdy nedostane. Pak
se to ve mně ale zlomilo a dočista jsem tomu propadl.
Loni jsi však absolvoval i svůj první „ostrý“ závod. Jak
k tomu došlo? Na závodech jsem se seznámil s fotografem
a šéfredaktorem RallyZone.cz Tomášem Urbanem, který je stejný
„rally pacient“ jako já a ten mi, krom fotografické spolupráce, nabídl
také možnost startu jako navigátor v jeho voze na „Wallašské EVO
SHOW 2013“. Přestože mi chyběly zkušenosti, šli jsme do toho
jako dva nadšenci a amatéři a podařilo se nám vyjet úžasné druhé
místo ve své třídě.
Takže jste vytvořili závodní tým? V podstatě ano, bohužel jsme
se během následujícího roku k dalšímu startu nedostali. Bylo
potřeba „dodělat“ auto po technické stránce a trvalo to prakticky
rok. Taková přestavba na plnohodnotný závodní speciál totiž stojí
spoustu času a hlavně financí. Takže jsme se letos do auta posadili
společně vlastně až po roce opět ve Starojické Lhotě na EVO
SHOW 2014, kde nás sice potrápila technika, ale nakonec jsme
brali pohár za třetí místo ve své třídě.
Tato tradiční valašská akce však nebyla jen o závodění. Cílem
této akce v seriálu GPD RallyDrive Chamionship je vedle závodění

Zmínil jsi tragédii na rally. Jak to vnímáš ty? Rally je nebezpečný
sport. Byť jsou bezpečnostní prvky stále dokonalejší, nikdy nebude
možné riziko úplně vyloučit. Mluvím o rizicích pro posádku, ale ta
je podstupuje dobrovolně. Co se týče bezpečnosti diváků, tak po
předchozích tragických letech došlo ke změnám v bezpečnosti.
Zda jsou provedeny rozumně, či vyhroceny do extrému, to je
věc na hodně dlouhou diskuzi. Ale jsem rád, že za více jak
2 roky nebyl nikdo z diváků na rally zraněn. Pokud budou lidé na
těchto závodech uvažovat a dbát pokynů pořadatelů, dá se riziko
minimalizovat.
A lákalo by tě řídit závodní auto? Lákalo, řídím rád, ale nejspíš
bych se na pozici závodního řidiče nehodil. Když sedím vedle
jezdců a vidím, co všechno musejí v závodě zvládat, říkám si,
že bych to třeba „nedával“ tak dobře a bylo by to jen plýtvání
technikou a penězi. Často se setkávám s rádoby-závodníky, kteří
umějí sešlápnout u Větřkovic plynový pedál na podlahu svého
civilního auta plného asistenční elektroniky a mají pocit, že jsou
mistři volantu. Ale není tomu tak. Řízení závodního auta je úplně
o něčem jiném a mám zkušenost, že když jsou tito frajeři svezeni
v rally autě, dojde jim po pár metrech řeč.
A jak vidíš svou rally-budoucnost? Sám nevím. U rally
samozřejmě budu i nadále jako fotograf a budu rád, když budu
mít možnost se svézt. Ale je to všechno o penězích. Navíc svaz
mění podmínky pro příští rok a nikdo vlastně neví, co bude dál.
Jistotou pro mě je místo fotografa v redakci RallyZone.cz a další se
uvidí. Již za pár dní se zase vracím „za foťák“ a do konce roku mě
ještě pár soutěží čeká. V plánu je také společná redakční výstava
spojená s povídáním s některou známou osobností, která také
jezdí. Zatím to ale jen plánujeme, takže nechci nic zakřiknout. Ale
jestli to zrealizujeme, dáme vědět.
Jana Dušková a RallyZone.cz
Fotografie Honzy najdete na zpravodajských serverech www.
rallyzone.cz, www.i-motorsport.cz a nebo na Rajčeti hanis42.rajce.
idnes.cz
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ZPRÁVY ZE STŘEDNÍ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ
Nabídka učebních oborů
pro školní rok 2015/16
I když si v současné době zaměstnanci a žáci Střední školy ve
Vítkově-Podhradí připomínají 50. výročí založení školy, je již třeba
se připravovat na nadcházející školní rok 2015/2016. Teoretická
výuka vyučovaných oborů byla přesunuta do budovy bývalé
základní školy ve Vítkově, jež sídlí na Opavské ulici. Znamená
to především lepší dopravní přístupnost pro žáky z blízkého okolí.
Žáci 9. tříd a jejich rodiče si mohou prohlédnout moderně vybavené
učebny, posilovnu i tělocvičnu nejen během organizovaných
dnů otevřených dveří, ale také individuálně kdykoli po dohodě s
pracovníky školy.
Právě rodiče absolventů devátých tříd by si měli odpovědět na
několik otázek, které se týkají budoucnosti jejích dětí. Je náš
syn či dcera studijní typ? Zvládne nároky studia na střední škole
vzhledem k státní maturitní zkoušce? Nebude jej unavovat daleké
denní dojíždění? Nezatíží příliš rodinný rozpočet dojíždění nebo
ubytování dítěte v domově mládeže? Je dítě manuálně zručné?
Takové i desítky dalších otázek musí řešit dospělí společně
se svými potomky, kteří v tomto školním roce ukončí základní
vzdělání. Pro žáky, jež jsou zaměřeni spíše prakticky, nabízí
střední škola několik tříletých učebních oborů zakončených
závěrečnou zkouškou se získáním výučního listu. Naše dlouholeté
zkušenosti ukazují, že absolventi učebních oborů (i když posléze
někteří pracují mimo zvolený obor) jsou velmi dobře připraveni
zapojit se do pracovního procesu v různých firmách a závodech.
Během výuky si upevní základy užívání cizího jazyka a práce s

počítačem, seznámí se s pravidly společenského chování, získají
přehled o zásadách finanční gramotnosti a k tomu jsou zaměřeni
na specializaci dle vybraného oboru. Ti nejúspěšnější pokračují
dále ve dvouletém nástavbovém studiu a mohou si tak k výučními
listu doplnit maturitní zkoušku.
Pro školní rok 2015/2016 nabízí Střední škola ve Vítkově-Podhradí
tyto tříleté učební obory:
23-55-H/02
Karosář
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
65-51-H/01
Kuchař – číšník
75-41-E/01
Pečovatelské služby
41-55-E/01
Opravářské práce
Podrobnosti o náplni studia jednotlivých učebních oborů můžete
získat na webových stránkách školy (www.ssvitkov-podhradi.cz) či
individuální návštěvou školy (tel. 566 300 244). Zaměstnanci školy
vám zodpoví veškeré dotazy, jež by mohly pomoci při rozhodování
o budoucím životním směřování vaší dcery nebo syna.
Střední škola ve Vítkově-Podhradí vstupuje do dalších let činnosti
jako malá regionální škola s nabídkou učebních oborů pro oblast
Vítkovska a blízkého okolí. Studium na této škole může být dobrou
příležitostí pro dospívající, kteří ukončili povinnou školní docházku
a kteří chtějí v životě něco dokázat. Dobrý řemeslník či pracovník
ve službách je stále nedostatkovým zbožím na současném trhu
práce.

ODERSKÉ A VÍTKOVSKÉ KADEŘNICE ZNOVU SPOJILY
SVÉ SÍLY aneb SPOLUPRÁCE POKRAČUJE
Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 pořádala Střední škola, Odry, p. o.
společně se Střední školou, Vítkov-Podhradí, p. o. akci, v níž si
žákyně 3. ročníku oboru kadeřník vzaly do parády své spolužáky
z obou škol. Byli to budoucí maséři, prodavači, automechanici a
kuchaři. Celé dopoledne je česaly, stříhaly, barvily, melírovaly a
holily. Výsledky jejich kadeřnického umění si můžete prohlédnout
na fotografii.
Mgr. Jana Kellnerová
Tisková mluvčí SŠ, Odry, p. o.
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... o Vánocích
Původ stromečku
Těžko si dnes dovedeme představit Vánoce bez ozdobeného
stromečku. Nechybí snad v žádné domácnosti a v předvánočním
čase se bez něho neobejdou ani slavnostně vyzdobené výlohy
obchodů. Zelený stromek, ověšený ozdobami, cukrovými řetězy
a čokoládovými figurkami je samozřejmou součástí Vánoc. Kdo
ale dnes ještě pamatuje, odkud se vánoční stromeček vzal? Jak
splynul s poměrně mladou křesťanskou kulturou a proč ho každý
rok s takovou láskou a pečlivostí zdobíme pro několik málo dní?
Podle jednoho z legendárních vyprávění vděčí tradice vánočního
stromečku za svůj vznik opatu Kolumbánovi z Luxeuilu a Bobba.
Kolumbán žil v 6. století, narodil se v Irsku, ale misionářská
činnost a poslání ho zavedla do Bretaně a Burgundska. Obyvatelé
Burgundska byli v té době pohané, a proto Kolumbán, aby jim
trochu přiblížil svátek narození Krista, ozdobil v ten slavný den
zapálenými pochodněmi do tvaru kříže starobylý jehličňan, který
byl domorodci uctíván o každém zimním slunovratu. Zář ohně
přilákal zástupy lidí a Kolumbán k nim pronesl kázátú o narození
malého Ježíška v dalekém městě Betlémě, chlévu s oslíkem a
volem, chudém Josefovi a vyvolené Marii. A tak je možné, že v
tento den vznikl ten krásný zvyk strojit vánoční stromek.
Stromeček v Čechách
První vánoční stromeček se rozsvítil v pražské vile ředitele
Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. Po třiceti letech
se v Praze začaly stromky prodávat zcela běžně a lidé je nazývali
Kristovým strůmkem. Stromeček si mohly ze začátku dovolit jen
zámožnější rodiny, teprve později se stromeček rozšířil na Moravu
a do většiny příbytků. Stromeček k nám pronikl z německého
území. Až do poloviny našeho století byla vánočním stromem
hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena
smrkem a borovicí. Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na
veřejných prostranstvích se v Evropě ujal po první světové válce.
Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil
veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první
republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech
i vesnicích.
K Vánocům patří jmelí
Větvička jmelí by neměla chybět o Vánocích v žádné domácnosti.
Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás má
čekat v novém roce.
Tato stálezelená rostlina je odpradávna obestřena jakýmsi
tajemnem a mnoha legendami. Jmelí bylo součástí pohanských
obřadů. Bylo symbolem života a ochranným talismanem. Věřilo
se, že díky svým lepivým semenům má moc vyvolat nebo udržet
svazek mezi dvěma osobami opačného pohlaví.
Z Anglie pochází zvyk, že muž může políbit každou dívku či ženu,
kterou potká pod zavěšeným jmelím. Za každý polibek se utrhne
jedna bílá bobulka. Poslední se na jmelí nechá až do dalších
Vánoc, aby z domu neodešla láska.
Když se tento zvyk dostal ve středověku do Německa a Švýcarska,
věšeli majitelé nevěstinců jmelí vedle červené lucerny jako příslib
prodejné lásky. V Irsku zase jmelí upevněné nad vchodem slibovalo
poutníkům pozvání k dobrému jídlu a mělo bránit čarodějnicím
a zlým duchům provádět nekalé rejdy. Jmelí pověšené nad
štědrovečerním stolem mělo v Rakousku zaručit v příštím roce
bohatou úrodu.
Podle jedné z křesťanských legend rostlo jmelí jako strom. Z
jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku pro Ježíška. Po
třiatřiceti letech poté strom porazili Římané. Z jeho kmene vyrobili
kříž, na kterém Ježíše ukřižovali. Strom jmelí pak seschl do malých
keříků a stejně jako věřící jsou živi z Kristova těla, tak i jmelí ze
živin jiných stromů.
Jmelí má přes tisíc odrůd Není jednoduché je v přírodě nalézt.
Je takzvaným poloparazitem. To znamená, že není úplně závislé
na svých hostitelích – listnatých stromech, hrušních, jabloních i
javorech. Ptáci roznášejí jeho semena, ze kterých po zakořenění
vyrazí listy.
Parazitující rostlina není svému hostiteli příliš na obtíž, potřebuje

od něj pouze vodu a minerály, fotosyntézou si vytváří vlastní
živiny. Je téměř nezničitelná, umírá až se stromem, s nímž žije.
Například na cedrech můžete najít jmelí staré až čtyři sta let. Roste
i na jehličnatých stromech, odrůdy jsou však drobnější než na
listnáčích.
Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něho
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a
přátelství. Byl dobou, kdy se scházela celá rodina pohromadě u
svátečně prostřeného stolu.
Ještě než mohli všichni zasednout společně u jednoho stolu, všude
se drhlo, všechno se čistilo, uklízelo a urovnávalo.
Hospodyně od rána připravovala štědrovečerní pokrmy. Vařila
hrách, čočku, bramborovou a rybí polévku, pekla kubu z krup a
česneku. Chléb a v bohatších domech i vánočku mívali upečenou
již několik dní předem, schovanou v ošatce. Všichni se od rána
postili, aby viděli zlaté prasátko. Když měla hospodyně uvařeno,
snažila se zabavit děti, zatímco hospodář opatřil stromeček a tajně
jej ozdobil. K večeru vybíhaly děti čím dál častěji ven a pozorovali
oblohu, zda již nevyšla první hvězdička, která měla ukončit půst.
Právě s první hvězdičkou na obloze se symbolicky zapalovala
svíčka a celá rodina usedala ke slavnostní večeři.
Prostírání stolu se věnovala velká pozornost. Většinou se
symbolicky na jeden roh pokládal pecen chleba, aby měla rodina
stále co do úst. Na druhý roh slaměnka s trochou všeho, co pole
dalo proto, aby i v následujícím roce byla dobrá úroda. Na třetí roh
se pokládaly peníze, které měly slibovat blahobyt. Na čtvrtý roh
se někde pokládala miska na kousky jídla pro dobytek a slepice.
Jinde misku dávali pod stůl. Samotný stůl se pak obepínal řetězem
nebo provazem, což mělo zaručit ochranu stáda ovcí před vlky,
ochranu statku před zloději a také soudržnost celé rodiny po celý
další rok. Řetěz nebo provaz potom hospodyně stočila do kruhu a
do něj se sypalo slepicím. Slepice, které zobaly mimo kruh, byly
tzv. „tulačky“, které zanášely mimo hnízdo.
Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho
navíc. Podle lidové pověry prý chodila smrt těsně před večeří
obhlížet prostřené stoly a kde by byla napočítala lichý počet, tam
by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na sekeru
ležící na zemi, to aby ho v příštím roce nebolely nohy.
Před večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše
dobré i špatné, co je v uplynulém roce potkalo.
Někde přišel na talíř nejprve hrách, který symbolicky spojoval
stolovníky v dobrém i zlém, poté se podávala polévka, aby všichni
měli sílu, čočka zas měla přinést rodině peníze a nakonec kuba,
popř. ryba či jiný masitý pokrm pro radost a pohodu. Kosti z ryby
se dávaly vždy na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl pod
jabloň. Počet a rozmanitost chodů byla v každém kraji jiná. Někde
se po polévce podávaly křížaly, někde měli místo kuby kapra, jinde
třeba jen slanečka. Jediné, co bylo téměř všude společné, byla
vánočka, kterou hospodyně přinesla na stůl spolu s cukrovím,
když všichni povečeřeli. K tomu se pila káva, čaj, ale i víno, pivo
nebo dokonce pálenka. Od stolu se nesměl nikdo zvednout, dokud
všichni nedojedli. Lidé věřili, že by se rodina o dalších Vánocích
nesešla celá.
Tam, kde měli kapra, schovala hospodyně lesklé šupiny, věříce
přitom, že se budou v domácnosti držet peníze. Zbytky večeře
se rozdělily mezi dobytek, který tuto noc prý mluvil lidskou řečí,
stromům v sadě kvůli dobré úrodě a studni, aby měla čistou vodu.
Poté přinesl hospodář do světnice stromeček ozdobený sušenými
jablíčky, švestkami, cukrovím, ořechy a řetězy. Zapálily se svíčky
na stromečku a všichni kolem zpívali koledy. Koledy pak zpívali
každý večer až do odstrojení stromečku.
Tam, kde stromeček neměli či ho neznali, strojili jesličky. Figurky
přidávali k jesličkám podle biblických událostí. Malého Ježíška
vkládali do jesliček na Štědrý večer. Spolu s ním anděla a pastýře.
Figurky Tří králů přicházely na řadu až 6.ledna.
Zdroj: internet
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Základní škola a gymnázium Vítkov
Ekologické úspěchy Základní školy a gymnázia Vítkov
Dne 11. 11. 2014 se tým žáků oktávy ve složení Kateřina Kubesová,
Daniel
Janečka, Gergely Csemi, Tomáš Vašátko a Martin
Zatloukal zúčastnil slavnostního vyhodnocení 5. ročníku soutěže
Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádaného
Technickou univerzitou Vysoké školy báňské. V průběhu soutěže
tým zmapoval vybraný úsek vodního toku Moravice, provedl
odběry vzorků vody, které zanalyzoval v chemické laboratoři VŠB,
vyhodnotil dotazníkové šetření o povědomí občanů města Vítkova
v oblasti hospodaření s vodou, porovnal spotřebu vody v naší škole
a ve svých domovech, vytvořil poster, prezentaci a seminární práci.
Soutěžní tým prezentaci obohatil o vlastní funkční model přehrady
Kružberk. Oktaváni získali 1. místo za nejlepší prezentaci.
Odměnou za účast v soutěži byla celá řada exkurzí po zajímavých
vodních dílech kraje. Výhercům blahopřejeme a těšíme se na 6.
ročník projektu.

vzdělávání v Praze nejúspěšnější kolektivy v celostátní soutěži
Brána k druhým. Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům
mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18
let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která vykonala ve
svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého
pro ostatní. Hodnotící komise vybrala pět týmů, jejichž aktivitu
posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící,
tak i pro ty, jimž pomáhali.

Mezi oceněným za kategorii do 18 let je i naše škola s projektem
„Jen tak“.
Jen tak si jednou dvanácti až patnáctiletí řekli, že to, co je pro
ně samozřejmostí (pohyb, zdraví, sport, dobrá mysl), je pro jiné
nemožné a že mají dost síly a energie pomoci. A tak vznikla myšlenka
udělat něco Jen tak. Navštěvovali speciální školy, setkávali se
s hendikepovanými dětmi, vyzkoušeli si role ošetřovatelů, asistentů
či speciálních pedagogů. Jak sami říkají, mnohým z nich tato akce
otevřela oči.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Ve středu 12. 11. 2014 se žáci naší školy zúčastnili již 11. ročníku
Středoškolské ekologické konference konané v prostorách
konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po slavnostním zahájení
a uvítání hostů následovaly prezentace s ekologickou tematikou
celé řady škol České republiky. Naše škola měla hned dvě
zastoupení. Jako první vystoupili žáci septimy Denis Dimitrov,
David Machač a Vít Mužík s prezentací Voda a životní prostředí
Moravskoslezského kraje. Věnovali se mapování vodního toku
Čermná. V práci se dále zaměřili na problematiku hospodaření
s vodou v domácnostech obyvatel města Vítkova a v naší škole.
Navrhli také postup, jak by naše škola mohla co nejefektivněji
využívat dešťovou vodu. Odbornou porotu zaujal i model školy
zhotovený Denisem Dimitrovem. Následovala prezentace Lenky
Bílkové a Víta Mužíka na téma Uhlí a energetická koncepce
s ohledem na specifika Moravskoslezského kraje. V prezentaci
se zabývali problematikou uhlí, jeho dopadem na životní
prostředí, obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie
a problematikou tepelných elektráren v celé republice, především
ale v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem jejich práce bylo
seznámit veřejnost s obecnými poznatky týkajícími se uhlí
a tepelných elektráren a informovat, jak dlouho zásoby černého
a hnědého uhlí vydrží. Obě prezentace shledala odborná porota na
velmi vysoké úrovni. Žáci si vyzkoušeli průběh konference v praxi
včetně bohaté diskuse po každém příspěvku. Po konferenci jsme
stihli ještě krátkou prohlídku centra Prahy, a domů tak odjeli s celou
řadou zážitků.
Milena Mačáková
Ocenění pro školu – Brána k druhým
V pondělí 24. listopadu 2014 ocenil Národní institut pro další

Ocenění školy za ekologické aktivity
Celkem 73 škol, které se systematicky věnují oblasti životního
prostředí, se letos přihlásilo do soutěže Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji. Kraj oceňuje tyto školy za jejich
mimořádné aktivity už sedmým rokem. Vítěze soutěže ocenila
ve čtvrtek 30. října 2014 Věra Palková, náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje pro oblast školství, spolu s náměstkem
hejtmana MSK pro oblast životního prostředí Danielem Havlíkem
a ředitelem krajského úřadu Tomášem Kotyzou.
Tři nejúspěšnější školy ve třech kategoriích (mateřská, základní
a střední škola) letos obdržely na pódiu Janáčkovy konzervatoře
a
Gymnázia
v
Ostravě
certifikát
Ekologická
škola
v Moravskoslezském kraji a dárkové poukazy na nákup pracovních
pomůcek, knižního zboží a experimentálního vybavení pro
přírodovědné obory v hodnotě 25 tisíc korun.
Dalších pět škol získalo referenční listy a dárkové poukazy na
nákup zahradního vybavení za pět tisíc korun.
Do soutěže se za celou dobu trvání přihlásilo více než 500 škol
a školských zařízení, v loňském roce podalo přihlášku 55 škol.
„Těší mě, že se zájem o soutěž každým rokem zvyšuje. Touto
formou chceme podpořit a zviditelnit ekologické aktivity škol
a školských zařízení včetně práce pedagogů – koordinátorů
ekologické výchovy, se kterou je třeba začít už u malých dětí.
Ty pak mohou předávat nabyté informace i svým sourozencům
a rodičům,“ řekla náměstkyně hejtmana MSK Věra Palková.
Poděkování patří nejen koordinátorům EVVO, ale také ekotýmům
školy a zaměstnancům, kteří se na vynikajících výsledcích podílejí.
Blanka Váňová
ředitelka školy
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KDYŽ MĚL MAMUT HUSÍ KŮŽI

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 jsme se společně s našimi
páťáky vrátili v čase o několik milionů let zpátky,
abychom se podívali, jak to vypadalo v době ledové.
Tento návrat nám umožnila animační výstava „Když
měl mamut husí kůži“, pořádaná v opavském
Domě umění. Žáci se formou skupinové práce
a vypracováním pracovních listů blíže seznámili
s dobou ledovou a také s živočichy, kteří zde žili.
V závěru měli možnost nahlédnout do jeskyně
s nástěnnými malbami, která byla pro tehdejší dobu
typická. Všichni si výlet užili a už se zase těšíme na
další společné putování.
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VÝSTAVA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Ve čtvrtek 20. 11. 2015 proběhla vernisáž výstavy „Austrálie a Oceánie“. Součástí
akce byla také beseda a cestopisná přednáška s fotodokumentací Zdeňka
Bezděka a Elišky Seidlerové. Žáci své malby na sololitu nadále vystavují na chodbě
u zeměpisné učebny a vybízejí k prohlédnutí. Jak už název výstavy napovídá,
jednalo se převážně o téma vztahující se ke kontinentu i podmořskému světu. Za
techniku si žáci zvolili malbu temperovými barvami. Vernisáž doprovázely tóny
typického hudebního nástroje didgeridy, které vzbuzovaly dojem autentického
prostředí malovaných zákoutí.

ZAPOJILI JSME SE DO
PROJEKTU „GYMPL ROKU“
Hlasování „Gympl roku“ je prestižním průzkumem
mezi studenty a absolventy gymnázií v České
republice, který má za cíl zjistit, jak se jim na jejich
gymnáziu studuje nebo studovalo. Pokud jste tudíž
bývalým či současným studentem gymnázia ve
Vítkově, dejte nám pomocí hlasování jasný signál,
jakou cestou je dobré se vydat!
Hlasovat lze dvěma způsoby, zdarma přes váš
facebook, nebo pomocí SMS, více o hlasování
na webových stránkách http://gymplroku.cz/.
Hlasování končí 15. ledna 2015.

Smíšený pěvecký sbor Komenský a Řepiště
Řepiště je obec na území historického Slezska s 1645 obyvateli.
Je známá především dřevěným kostelem sv. Michaela archanděla,
založeným údajně kolem roku 1485, památnou, 125 let starou a
25 m vysokou lípou malolistou, ale i spoustou dřevěných kapliček
a křížů. Místní Svatomichaelský pěvecký sbor slavil letos 5.výročí
svého působení a v rámci oslav připravil přehlídku pěveckých
sborů „Podzimní zpívání“.
Slavnostní odpoledne v Řepištích vyplnily zpěvem pozvané sbory:
Dětský sbor Ozvěny ZUŠ Vratimov
Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů Frýdek-Místek

Mužský pěvecký sbor Vítkovice
Smíšený pěvecký sbor Lašan Brušperk
Collegium Bonum Opava
Conviva - smíšený pěvecký sbor Lekawica z Polska
Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov
Pozvání nás velmi potěšilo a povzbudilo pro další pěveckou
činnost, neboť stejně jako hudební tělesa i nás spojuje touha
rozdávat zpěvem radost všem lidem dobré vůle.
Marie Čurdová
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SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ MORAVY A SLEZSKA, z.s.
UPOZORŇUJE NA PRAKTIKY ÚVĚROVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Na nekalé praktiky používané prodejci na předváděcích akcích
upozorňovalo Sdužení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska,
z.s. již mnohokrát. Stejně tak jsou spotřebitelé již poměrně
dobře znalí svých práv v souvislosti s odstoupením od takto
uzavřené smlouvy do 14 dnů.
Není však nijak vyjímečná situace, kdy spotřebitel v době uzavírání
kupní smlouvy nedisponuje dostatečným finančním obnosem
a je na předváděcí akci prodejci přesvědčen k tomu, aby zboží
financoval prostřednictvím úvěru.
Přímo na předváděcí akci tak senioři často uzavírají také smlouvu
o spotřebitelském úvěru s některou zpravidla nebankovní úvěrovou
společností. V případě, že je úvěr vázaný na nákup konkrétního
zboží a úvěrová smlouva je závislá na smlouvě kupní – hovoříme
o tzv. vázaném spotřebitelském úvěru.
Co se však stane s tímto úvěrem v případě, že spotřebitel
využije svého práva a kupní smlouvu v zákonné lhůtě zruší?
Odstoupením od kupní smlouvy zaniká i tato úvěrové smlouva
a to automaticky, aniž by spotřebitel byl nucen od úvěrové
smlouvy samostatně odstupovat. Spotřebitel má pouze povinnost
o zániku smlouvy informovat věřitele, tedy poskytovatele úvěru.
V souvislosti s tím nesmí být spotřebitel jakkoliv sankcionován
a v případě, že spotřebitel splnil svou povinnost a vrátil
prodávajícímu zboží z předváděcí akce, není povinen vrátit věřiteli
částku, kterou na nákup zboží poskytl, a to do té doby, než mu
bude prodávajícím vrácena kupní cena.
Jak však víme ze zkušeností z naší poradenské činnosti, jsou
pohledávky na vrácení kupní ceny vůči prodávajícím z předváděcích
akcí často v praxi nevymahatelné. Pokud se spotřebitel brání
soudní cestou a prodávající ani soudem přiznané právo dobrovolně

nesplní, stává se věřitel ručitelem tohoto závazku. Často tak
nastává situace, že tím, kdo celou transakci je povinen uhradit ze
svého, je samotná úvěrová společnost.
Úvěrové společnosti jsou si této právní úpravy dobře vědomy.
Již od účinnosti této úpravy se na nás obrací spotřebitelé, kteří
potvrzují, že na ně úvěrové společnosti vyvíjejí nátlak, a přestože
spotřebitelé nejsou povinni smlouvu plnit, opakovaně dostávají od
věřitele výzvy k zaplacení, a to buď písemně nebo prostřednictvím
sms.
Podle názoru SOS MaS, z. s. úvěrové společnosti účelově
zneužívají obecného strachu ze zadlužení a exekucí, který mezi
spotřebiteli panuje. Situace je o to horší, že poškozenými jsou
zejména senioři, tedy zvlášť zranitelní spotřebitelé. Ti často
nevydrží neustálou hrozbu a rostoucí tlak ze strany úvěrové
společnosti a úvěr nakonec jednorázově či po částech splatí.
Strach z exekucí je poměrně často využívanou manipulační
technikou.
V letošním roce jsme se setkali také s řadou podvodů na téma
exekuce, s falešnými exekučními výzvami písemnými i na internetu,
ale také falešnými exekutory. Strach z exekuce a ze všeho co
exekuce obvykle provází, představuje pro seniory velmi stresovou
záležitost a bez potřebné podpory ze strany rodiny či neziskové
organizace často podlehnou i neoprávněným výzvám k zaplacení.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz, tel. 602 722 584

PŘIPRAVUJEME NOVÉ KURZY
Kurz paličkování
- Pro pokročilé i začátečníky

Počet lekcí: 10
Délka 1 lekce: 120 minut
Cena kurzu: 250,- Kč
Platba: hotově v IC Vítkov nebo převodem na účet (č.ú. 191323821/0100, v.s. 3110160)
Přihlášky: v IC Vítkov nebo na www.vitkov.info (o městě – kultura
– kurzy)
Vyplněnou přihlášku odevzdejte v IC Vítkov nebo zašlete na
adresu Město Vítkov, oddělení kultury, náměstí Jana Zajíce 7, 749
01 Vítkov.
Místo: Kulturní dům Vítkov – učebna (suterén – vstup z Dělnické
ulice)
Den: čtvrtek
Čas: 16.30 – 18.30 hod.
Zahájení kurzu: 15. 1. 2015
Ukončení kurzu: 19. 3. 2015
Kontakt: 556 312 255 (IC Vítkov)
Informace pro začátečníky naleznete na www.vitkov.info
Kurz je určen pouze pro dospělé.

Kurz balení vánočních dárků

Také každoročně soupeříte na poslední chvíli s krabicemi,
atypickými láhvemi, drobnostmi, které by potřebovaly vdechnout
trošku vánoční atmosféry, nebo se chcete jen naučit něčemu

novému a získat nové inspirace? Pak právě vám je určen tento
kurz.
Datum: 11. prosince 2014
Čas: 16.00 – 18.00 hod.
Místo: Kulturní dům Vítkov – učebna (suterén, vstup z Dělnické
ulice)
Cena kurzu: 20 Kč
Přihlášky a platba: IC Vítkov (Vzhledem k omezené kapacitě je
nutno se předem přihlásit.)
Inspirovat se můžete na www.facebook.com/mestovitkov
Kurz je určen pouze pro dospělé.

Nové kurzy v nové učebně
Kurz malování na hedvábí

Pro všechny zájemce o malování na hedvábí připravujeme
na začátek příštího roku kurz. Podrobné informace naleznete
v příštím čísle zpravodaje a na webových stránkách města.
Přihlášky budou k dispozici v IC Vítkov na přelomu roku.

Setkání s papírovou krajkou

Na leden připravujeme pro zájemce první setkání s papírovou
krajkou. Tuto krásnou techniku si můžete vyzkoušet na setkání
„papírových krajkářek“. Více informací najdete stejně jako
u kurzu malování v měsíci prosinci ve zpravodaji a na webu
města.

PROSINEC
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S ŘEMESLY JSME SE ROZLOUČILI VÝSTAVAMI

Společný česko-slovenský projekt „… aby řemesla nezanikla“ jsme ukončili výstavami výrobků, které vznikly v rámci společných
rukodělných kurzů ve Vítkově a Vrbovém.

Obě vernisáže a následně i výstavy se těšily zájmu veřejnosti na obou stranách hranice. Informace nejen o tomto projektu najdete na
webových stránkách města www.vitkov.info.

Město Vítkov vás zve na
adventní instrumentální koncert

POSLÁN JEST
OD BOHA
ANDĚL ...
Účinkují Jindřich Macek (loutna)
a Jitka Baštová (akordeon)
Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově
11. prosince 2014 v 18.00 hod.
Vstupné: 80 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.
www.vitkov.info

NEDĚLE 14. PROSINCE 2014
OD 8.00 DO 12.00 HOD.

VÁNOČNÍ JARMARK
NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE VE VÍTKOVĚ
MED, MEDOVINA, SVÍČKY, VÁNOČNÍ
STROMKY,
VÁNOČNÍ DEKORACE, DÁRKY
OBČERSTVENÍ
ÚČINKUJE
DOBOVÁ HUDBA
CALATA
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VÍTKOVSKÁ LIGA
V SÁLOVÉ KOPANÉ
22. a 29. listopadu proběhly ve velké tělocvičně ZŠaG
Vítkov první čtyři turnaje letošního ročníku již tradiční
Vítkovské ligy v malé kopané.
- Loňské prvenství obhajuje tým FC Chodníčková
- Další turnaje pak proběhnou 6., 13. a 20. prosince za
účastí 12 týmů z Vítkova, Opavy, Litultovic, Jakubčovic,
Hradce nad Moravicí, Budišova, Otic a Větřkovic.
- Semifinálové a finálové boje, které proběhnout 3. resp.
10. ledna 2015, budou prvními oficiálními sportovními
akcemi, které se uskuteční pod hlavičkou oslav 90 let
sportu ve Vítkově.
- Rozpisy, aktuální výsledky a další informace o této lize
jsou dostupné na internetových stránkách TJ Vítkov a ve
skříňce FO TJ Vítkov.
- Informace o průběhu této ligy jsou rovněž pravidelně
zveřejňovány v týdeníku Region Opavsko.
- Na všechny turnaje vás srdečně zveme. Přijďte fandit
a podpořit své oblíbené mužstvo.

27.2.2015

v 19.30 hodin
Kulturní dům Vítkov
Prodej vstupenek bude zahájen 10. ledna
www.ples.insportline.cz

Turnaj družebních měst ve stolním tenisu
o pohár starosty města Vítkova

se konal 25. 10. 2014 za účasti družstev z Kalet a Vrbového.
Hrál se již 3. ročník a vítězem se stalo také potřetí družstvo Vrbového.
Tímto vítězstvím získalo družstvo Vrbového putovní pohár do trvalého
vlastnictví.
Blahopřejeme vítězům a těšíme se na další ročníky, které se budou konat
v Kaletách a ve Vrbovém.
Výsledky:
1. Vrbové
4. b
2. Kalety
2. b
3. Vítkov
0. b
Vítkov sestava: Lebeda, Ondrášek, Haltof, Borunský.
Karel Hoza

Kalendář na rok 2015
v prodeji od 15. prosince
Město Vítkov ve spolupráci s TJ Vítkov a SVČ Vítkov
pro vás připravilo nový stolní kalendář na rok 2015,
který bude tentokrát plný sportu.
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Šachový oddíl TJ Vítkov informuje
8. listopadu pořádal šachový oddíl TJ Vítkov turnaj 1.kola okresního přeboru mládeže v rapid šachu Grand Prix 2014/2015 v Kružberku
na Velkém Sedle. Vítkov byl zastoupen dvěma hráčkami - Magdalenou Tomešovou a Barborou Švecovou.
Výslednou listinu lze shlédnout na následujícím odkazu - http://chess-results.com/tnr151015.aspx?lan=5
Sponzory této akce bylo Město Vítkov a fy Insportline.
Šachový oddíl TJ Vítkov hrál v minulé sezoně 2013/2014 okresní přebor osmičlenných družstev. Celkové skončil na třetím místě. Po této
sezoně postupovala dvě družstva do krajské soutěže. Protože družstvo Orel Opava "C" odmítlo postoupit z důvodu malého počtu hráčů
(v krajské soutěži by měli dvě družstva), postoupili jsme do krajské soutěže my.
Nyní hraje osmičlenné družstvo ŠO TJ Vítkov v krajské soutěži. Máme za sebou dva zápasy, remízu s SK Kravaře 4:4 a prohru se ŠKTP
Hrabyně 3:5. Držíme se na celkovém 7. místě z počtu 11 družstev (více v následující tabulce).

Půjčovní doba Městské
knihovny ve Vítkově
v době
vánočních svátků:
22. prosince 2014 (pondělí)
23. prosince 2014 (úterý)
29. prosince 2014 (pondělí)
30. prosince 2014 (úterý)
31. prosince 2014 (středa )
1. ledna 2015 (čtvrtek)
2. ledna 2015 (pátek)

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
zavřeno
zavřeno
zavřeno
12.00 – 16.00 hod.

PROJEKT MÉDIA DO ŠKOL KONČÍ

„Média do škol“, tak se jmenuje projekt Domu dětí a mládeže ve
Vratimově, jehož partnerem jsme se stali v roce 2013. Projekt je
financován z Evropského sociálního fondu ČR.
Náš Klub KaMeRa pracuje pod Střediskem volného času Vítkov,
p. o. již od roku 2012, avšak spolupráce s dětskou profesionální
televizí Pantuška jsme si nemohli nechat ujít. Jejich zkušenosti
a technické zázemí je něco, co jim hlasitě závidíme a doufáme, že
se někdy alespoň trošku této profesionalitě přiblížíme.
Účast v projektu nám přinesla nové zkušenosti v oblasti modernizace
výuky v zájmovém kroužku, k čemuž nám byly poskytnuty moderní
technologie – kamera, diktafon, tablet. „Chceme pomoci dnešním
dětem - tzv. Net generaci - poznávat svět a získávat nutné
kompetence postupy jim vlastními - zážitkovým učením sdíleným
„online“ i „offline“. Nechceme bojovat proti jejich způsobu života,
kdy se přátelé setkávají na sociálních sítích častěji než v reálném
životě a aktuální informace lze získat - a zapomenout - během
pár vteřin. Chceme jej využít ku prospěchu dětí a zároveň je vést
k tomu, aby si neustále uvědomovaly, že „není formy bez obsahu“,
řekla Michaela Bělohlavá, manažerka projektu.
Byť jsme do projektu nevstupovali jako úplní začátečníci, naučili
jsme se tvořit zpravodajské a publicistické rozhovory, stříhat
natočená videa a fotografie, rozlišovat pojmy stand up, synchron,

asynchron, anketa, gerojš atd. Práce to byla náročná, ale všem
nám přinesla spousty zkušeností a zážitků s novými kamarády
z dalších čtyř nových mediálních redakcí. Děkujeme ředitelce DDM
Vratimov Bc. Haně Nevrlé za to, že nás s tímto projektem oslovila.
Členové Klubu KaMeRa pod vedením Šárky Medunové, ředitelky
SVČ Vítkov, p. o.
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Dámy a pánové, je nám nesmírnou ctí vás již po třetí pozvat na
stand - up comedy
v pátek 6. února od 20:30

NA STOJÁKA LIVE,
kde pro vás tentokrát vystoupí Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková a Petr
Vydra
Vstupné v předprodeji: 190 Kč, na místě: 250 Kč
Předprodej v Informačním centru města Vítkova
Balaton - Vítkov
SLUNA Opava
Pekařství Bílčice, Budišov nad Budišovkou
Nábytek OVČAČÍK, ODRY
Trafika ve Fulneku na náměstí
Po vystoupení pokračujeme afterparty, během níž pro vás zabuší
do bicích speciální host MIKA RONOS, účastník ČS má talent, host
na turné Lucie Bílé a také vítěz Big Drum Bonanza 2014
Bar s obsluhou zajištěn, opět stolová úprava. Afterparty se zúčastní i
účinkující.
Kulturní dům otevřen od 18 hodin.
Po zakoupení vstupenky si prosím rezervujte stůl dle počtu osob na tel.
728 819 742, email: atcbalaton@seznam.cz, nebo na FB.

HLEDÁM PRÁCI
NEBO BRIGÁDU
(cca na 1 - 1,5 roku)

VŠ, znalost PC
VŠ
PC, aktivní AJ
Praxe v:
A D M I N I S T R AT I V Ě
OBCHODĚ,
SLUŽBÁCH
D O P R AV Ě
NÁKUPU
Kontakt: Kociánová, 723 823 372

SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
31. PROSINCE 2014
NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE VE VÍTKOVĚ
16.30 hodin - T-Rex show
17.00 hodin - Šťastný nový rok
Ohňostroj

Město Vítkov

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
S POHÁDKOU
5. prosince 2014 v 15.30 hodin
náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
Pohádka - S námi čerty nejsou žerty
Mikulášská nadílka
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Fotografická soutěž - Město Vítkov spolu s partnery TJ Vítkov a SVČ Vítkov připravuje novou celoroční
fotografickou soutěž

Vítkováci v pohybu
Soutěžit se bude ve 3 kategoriích
– do 12 let; od 13 do 16 let a od 16 let.
Soutěžní snímky musí být pořízeny v době
od 1. ledna do 10. listopadu 2015,
tématem je tentokrát SPORT.
Podmínky soutěže najdete na
www.vitkov.info nebo si je v tištěné
podobě můžete vyzvednout
v IC Vítkov.
Inspirací vám může být nový
kalendář na rok 2015.
Těšíme se na vaše snímky.

KALENDÁŘ AKCÍ
2. - 3. 12.

SOUSTŘEDĚNÍ POČÍTAČOVÉHO KROUŽKU
Soustředění počítačového kroužku SVČ s
přespáním. Výstupem bude amatérská
práce na téma: Takhle vidím Vítkov já
Tyto práce budou ke zhlédnutí na webových
stránkách svc-vitkov.cz Aktivity > Kroužky >
Počítačový Animátor & Programator

4. 12.
8.30 a 10.00 h.

CIMBÁLOVÁ SKUPINA RÉVA
kulturní dům Vítkov
Akce ZŠaG Vítkov
Vstupné: 40 Kč

4. 12.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ – URČENO VŠEM
ČTENÁŘŮM KNIHOVNY
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

5. 12.

TEMATICKÁ EXKURZE – VÁNOČNÍ VÍDEŇ
Odjezd v 6.30 hodin z parkoviště u kina,
příjezd ve 22.30 – 23.00 hod.
Cena jízdného: 450 Kč
Bližší informace můžete získat na telefonních
číslech: 556 300 777 a 731 469 183.
Akce ZŠaG Vítkov

5. 12.
15.30 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU
náměstí Jana Zajíce
Pohádka S námi čerty nejsou žerty (hraje
Divadelní a šermířská společnost ARCUS)
Mikulášská nadílka

5. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
16.30 a 17.30 h. Informace na: sosta@knihovna.eu
Účast nutno přihlásit v knihovně

Knihovna Vítkov - multifunkční sál
Vstupné: 20 Kč/dítě
9. 12.
16.00 hod.

ŠITÍ PATCHWORKU
Zveme všechny zájemce o tuto techniku do
SVČ Vítkov. Seznámíte se základy této
techniky. Cena: 25 Kč

9. 12.

LUKOSTŘELBA
SVČ pořádá pro děvčata a chlapce, kteří si
chtějí vyzkoušet svou střeleckou mušku, turnaj
v lukostřelbě. Přihlášení do turnaje proběhne
od 13.00 – 14.00 hod. v Sokolovně. S sebou
sportovní obuv. Nejlepší střelce čeká diplom a
sladká odměna.

11. 12.
15.30 hod.

VÁNOČNÍ AKADEMIE I. STUPNĚ ZŠAG
Přijďte se podívat na vystoupení našich žáků
do kulturního domu ve Vítkově. Součástí
akademie bude také výstava žákovských
fotografií a prací.

11. 12.
KURZ BALENÍ DÁRKŮ
16.00 – 18.00 h. kulturní dům Vítkov – učebna
Podrobnosti na str. 14
11. 12.
18.00 hod.

ADVENTNÍ INSTRUMENTÁLNÍ KONCERT
Poslán jest od Boha anděl
Účinkují Jindřich Macek (loutna) a Jitka
Baštová (akordeon)
Modlitebna Českobratrské církve evangelické
Vstupné: 80 Kč (předprodej prostřednictvím IC
Vítkov nebo na místě půl hodiny před začátkem
koncertu)

Nabídka akcí
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KALENDÁŘ AKCÍ
12. 12.
15.00 hod.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM
JEŽÍŠKOVI
SVČ zve všechny děti a rodiče na náměstí J.
Zajíce na vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Tato akce je pokusem o rekord ve
vypouštění balónků a bude současně probíhat
po celé ČR. Balónky s přáníčkem
od nás obdržíte zdarma těsně před akcí.
S sebou si vezměte tužku na vepsání krátké
větičky do přáníčka.

13. 12.
12.00 hod.

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Turnaj mezi klienty NZDM z Vítkova, Bruntálu,
Kopřivnice a Nového Jičína v sálové kopané o
věcné ceny v tělocvičně Sokolovny

13. – 14. 12.

VÁNOČNÍ DOVÁDĚNÍ S PŘESPÁNÍM V SVČ
A VÝLETEM DO SVĚTA TECHNIKY
V OSTRAVĚ
Příchod v sobotu do SVČ: od 8.00 – 8.30 hod.
a ukončení v neděli - v 11. hod.
Program: Dopoledne podnikneme atraktivní
výlet do Ostravy, kde navštívíme unikátní
výstavu technických vynálezů - děti si mohou
všechny exponáty vyzkoušet. Je to velmi
zajímavá výstava, která se bude všem dětem
líbit. Večer si v SVČ vyrobíme jednoduché
ozdoby na vánoční stromeček a proběhne
stezka odvahy. V neděli si ozdobíme vánoční
stromeček, zahrajeme si hry a budeme
soutěžit… S sebou pláštěnku, jídlo a pití na
celý den v malém batůžku. Spací pytel,
polštářek, hygienické potřeby, přezůvky,
pyžamo, kopie zdravotní kartičky.
Cena: 240 Kč (v ceně je zahrnuta sobotní
večeře, nedělní snídaně, pitný režim,
ubytování, výtvarný materiál, jízdné a vstupné)

14. 12.
8.00 – 12.00 h.

16. 12.
17.00 hod.

Název:
Vydavatel:

Adresa redakce:
Příjem inzerce:
Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

VÁNOČNÍ JARMARK
náměstí Jana Zajíce
Med, medovina, svíčky, vánoční dekorace,
vánoční stromky…
K adventní pohodě zahraje dobová hudba
Calata.
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Koncertní sál ZUŠ Vítkov

Vítkovský zpravodaj
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov,
IČ: 00300870, DIČ: CZ00300870
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov
tel.: 556 312 200, 556 312 256
e-mail: dusek@vitkov.info
měsíčník
600 ks
12 / 2014
1. prosince 2014
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Tiskárna Grafico s.r.o., Opava
6 Kč

17. 12.
16.00 hod.

AUTODRÁHA PRO VEŘEJNOST
SVČ Vítkov zve všechny děti ve středu na
autodráhu. Můžete si zajezdit na autodráze,
která je svou velikostí jediná v našem kraji.
Vstupné: 10 Kč

17. 12.
15.30 hod.

ZAZPÍVEJME SI KOLEDY...
Účinkuje SPS Komenský Vítkov
Domov Vítkov

18. 12.
15.30 hod.

VÁNOČNÍ AKADEMIE II. A III. STUPNĚ
ZŠAG VÍTKOV
Přijďte se podívat na vystoupení našich žáků
do kulturního domu ve Vítkově. Součástí
akademie bude také výstava žákovských
fotografií a prací.

18. 12.
16.30 hod.

VÁNOČNÍ ČTENÍ S PANEM STAROSTOU
Čtení pro veřejnost s vánoční tématikou
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

18. 12.

VÁNOČNÍ ZÁBAVA V NZDM TUNNEL U
STROMEČKU
Závěrečná zábava k ukončení roku v
nízkoprahovém klubu Tunnel s překvapením
pro klienty.

20. 12.
17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO
ORCHESTRU ZUŠ VÍTKOV
Velký sál KD Vítkov

20. 12.
18.00 hod.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT SPS
KOMENSKÝ
velký kostel ve Vítkově
Česká mše vánoční Jana Jakuby Ryby

29. 12.
17.00 hod.

TIBETSKÉ MÍSY
Informace na: sosta@knihovna.eu
Knihovna Vítkov - multifunkční sál

24. 1. 2015
20.00 hod.

SPOLEČENSKÝ VEČER K ZAHÁJENÍ
OSLAV 90 LET TĚLOVÝCHOVY VE VÍTKOVĚ
Kulturní dům Vítkov

30. 1.
14.00 hod.

VÝLET ZIMNÍM VÍTKOVSKEM
Výlet na běžkách nebo pěšky po okolí Vítkova
a posezení s kapelou Desperádo.

INZERCE VE VÍTKOVSKÉM ZPRAVODAJI
Doporučené rozměry:
Inzerce – reklamní plocha:
61 x 67 mm
240 Kč
125 x 67 mm
480 Kč
61 x 137 mm
480 Kč
190 x 67 mm
720 Kč
1/4 strany A4
900 Kč
1/3 strany
1.200 Kč
1/2 strany A4
1.800 Kč
celá strana
3.600 Kč
na základě domluvy lze zhotovit jakýkoliv rozměr do formátu A4
Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí formou
plošné inzerce
61 x 20 mm
36 Kč
61 x 67 mm
120 Kč
125 x 67 mm
240 Kč
93 x 112 mm
312 Kč
125 x 98 mm
360 Kč
Ceny jsou vč. DPH

Uzáv ě rka p ř íšt ího č ísla
je 12 . prosince
pr os inc e 2014 v 09: 00 h o d in

