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Veselé prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2020
Vám za město Vítkov přejí
Pavel Smolka
starosta města
Martin Šrubař
místostarosta města
Šárka Petrtýlová
tajemnice

Připomínka
listopadových událostí
Na 17. listopad připadá státní svátek s názvem „Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den studenstva“. Historie svátku sahá
až do roku 1941, kdy byl tento den na základě aktivity Ústředního
svazu československého studenstva vyhlášen jako Mezinárodní den
studenstva. Impulzem bylo uzavření československých vysokých
škol na pokyn nacistického Německa.
Druhá událost se odehrála 17. listopadu 1989, kdy připomínka
50. výročí nacistických represí přerostla v demonstraci proti
komunistickému režimu. V březnu 2016 schválila Poslanecká
sněmovna přejmenování státního svátku. Pokud by tento návrh
úspěšně prošel legislativním procesem, nesl by název „Mezinárodní
den studenstva a den boje za svobodu a demokracii“. Byl však
Senátem zamítnut. Nově Sněmovna schválila v prosinci 2018
změnu názvu na dnes platný „Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studenstva“.
Ve Vítkově si tento státní svátek připomínáme od roku 1990
společně s pietní vzpomínkou na našeho rodáka Jana Zajíce.
I letos, 30 let od sametové revoluce, jsme se 17. listopadu sešli
o půl desáté na vítkovském hřbitově. Po krátkém proslovu starosty

města a položením kytice na Janův hrob jsme se vydali na zříceninu
hradu Vikštejna. Tam bylo pro všechny účastníky připraveno drobné
občerstvení. Ve 13 hodin se konalo na Podhradí v Baru u vody
vystoupení Jana Kryla (na fotograﬁi), bratra Karla Kryla. V podvečer
jsme měli možnost v kině Panorama zhlédnout ﬁlm „Byli jsme to
my?“.
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili a společně s námi oslavili tato
významná výročí.

LED světla ve městě
V letošním roce jsme dokončili třetí a poslední etapu rekonstrukce
veřejného osvětlení ve Vítkově a v místních částech. I tato etapa,
stejně jako dvě předešlé, byla podpořena ze státního programu
na podporu úspor energie EFEKT. Původní sodíkové výbojky byly
měněny za nová led světla, která vynikají nízkou spotřebou elektrické
energie. Celkem se jednalo o 883 světelných bodů.
Protože výše podpory byla 50% z investičních nákladů, maximálně
však 1 mil. Kč, naplánovali jsme výměnu všech světel tak, abychom
získali maximální dotační podporu. V první etapě, která proběhla
v roce 2017, se vyměnilo veřejné osvětlení ve všech místních
částech. V dalším roce jsme již přešli do Vítkova, kde jsme letos
práci dokončili. Pro upřesnění musím říct, že nejsou vyměněna
úplně všechna světla. Ta, která se do dotace nedostala, postupně
nahradíme již za svoje prostředky.
Je třeba si přiznat, že v letošním roce jsme se potýkali s technickými
problémy. Ty byly způsobeny novým systémem napájení světel.
Proto docházelo k tomu, že některé části Vítkova se nořily do tmy
v době, kdy měly být osvětleny novými světly. Na některých místech
neosvětlují tak jako ta původní. Uvítáme veškeré připomínky,
abychom tyto drobné problémy napravili.
Úpravou muselo projít i vánoční osvětlení. Aby nesvítilo celý den,
muselo být napojeno přes speciální zásuvky. To byl výdaj, se kterým
jsme nepočítali. Použili jsme část prostředků určených na nákup
nového vánočního osvětlení. Proto nedošlo k výraznějšímu rozšíření
výzdoby i do místních částí tak, jak bychom si přáli.
Pavel Smolka
starosta města

17. listopad ve Vítkově

Vážení spoluobčané,
úvodní stránky našeho zpravodaje budou tentokrát patřit
17. listopadu, datu, které zásadním způsobem zasáhlo do našich
moderních dějin, datu, které povznáší i zavazuje. Budoucnost
vidíme v nejasných obrysech a je na nás všech dát jejím konturám
pevnost a smysl.
Rádi uveřejňujeme slova pana Vítězslava Tomeše, která pronesl na
slavnostním setkání našich občanů právě 17. listopadu v podvečer
na náměstí Jana Zajíce.
Vážení přátelé,
chtěl bych vás přivítat na dnešním setkání, které se koná u příležitosti
významného výročí jednoho z nejdůležitějších dnů české respektive
československé historie.
Dnes je to právě 30 let od brutálního potlačení studentské
demonstrace za svobodu a demokracii, která se uskutečnila v pátek
17. listopadu na pražské Národní třídě - v zemi, která se tehdy
jmenovala Československá socialistická republika. Byl to výstřel,
který odstartoval následný demokratizační proces.
Podstatně brutálnější teror však zažila Československá republika
o 50 let dříve. Nejprve se 11. listopadu 1939 uskutečnila na Václavském
náměstí poklidná demonstrace, kterou násilně potlačila pořádková
policie a jednotky SS. Výsledkem byl mrtvý student Jan Opletal
a pekařský dělník Václav Sedláček. Následné demonstrace a protesty
proti nacistické okupaci vedly k uzavření vysokých škol, popravě
9 představitelů studentské organizace a zavlečení 1200 studentů do
koncentračních táborů, odkud se jich 35 už nikdy nevrátilo.
Dnes už stát jména ČSSR na mapě nenajdeme, ale Česká
a Slovenská republika, které vznikly v roce 1993, si 17. listopad
zvolily jako sváteční den a proto jej slavíme jako Den boje za
svobodu a demokracii a také Mezinárodní den studentstva.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem lidem, kteří se na
vzniku demokratického režimu v České republice podíleli a kteří se
zasloužili o to, že dnes můžeme slavit 30 let svobody a demokracie.
Chci také věnovat tichou vzpomínku těm, kteří zde již s námi slavit
nemohou. Speciální místo mezi nimi má Václav Havel – první český
polistopadový prezident. Zapalte, prosím, svíčky, pokud jste tak
ještě neučinili, a věnujme teď následující minutu tiché vzpomínce.

Jsem velmi rád, že naše dnešní setkání se rozhodl podpořit
vítkovský klenot – Smíšený pěvecký sbor Komenský, který zazpívá
české lidové písně.
Poté mezi námi přivítáme Michala Škrobánka, který přijal nabídku
vystoupit a zarecitovat na dnešním setkání. Pro tento sváteční
den vybral báseň českého básníka – Jaroslava Seiferta. Báseň se
jmenuje Píseň o rodné zemi.
Michalovi i našemu pěveckému sboru upřímně děkuji za jejich podíl
na dnešní akci.
Děkuji, že vám není jedno, v jaké zemi žijete, a že jste svoji účastí
podpořili svobodu a demokracii, které v posledních letech nejsou
v té nejlepší formě. I proto se včera a dnes demonstrovalo v Praze
na Letné a v dalších desítkách a stovkách měst a obcí naší republiky
včetně Vítkova. Dnešní setkání zakončíme společným zpěvem
nejkrásnější skladby na světě – zpěvem české národní hymny.

Píseň o rodné zemi
Seifert Jaroslav (1901 - 1986)

Krásná jako kvítka na modranském džbánku
je ta země, která vlastí je ti,
krásná jako kvítka na modranském džbánku,
sladká jako střída dalamánku,
do nějž nůž jsi vložil k rukojeti.
Stokrát zklamán, rady nevěda si,
znovu vždycky navracíš se domů,
stokrát zklamán, rady nevěda si,
k zemi bohaté a plné krásy,
k chudé jako jaro v čerstvém lomu.
Krásná jako kvítka na modranském džbánku,
těžká, těžká jako vlastní vina
- není z těch, na něž se zapomíná.
Naposledy kolem tvého spánku
padne prudce její hořká hlína.
(foto: Josef Prusek)

Městská policie v říjnu 2019
3. října kolem čtvrté hodiny odpoledne si hlídka MP Vítkov všimla
vozidla, které vyšší rychlostí a nejistou jízdou projelo po Oderské ulici
a dále směřovalo Švermovou ulicí ven z města. Strážníci následně
zjistili, že řidič vozidla zastavil nedaleko za městem v místě točny
mezi Vítkovem a Klokočovem. Hlídka MP Vítkov proto vyčkala,
až se bude vozidlo vracet zpět do města, kde jej v Klokočovské
ulici zastavila a vyzvala řidiče vozidla k prokázání totožnosti
a k provedení zkoušky na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové
látky. V řidiči hlídka zjistila 21letého muže z Vítkova, který měl
pozitivní test na 3 druhy omamných látek. Z uvedeného důvodu byla
na místo přivolána Policie ČR, která provedla opakovaný test na
přítomnost omamných látek, jež kontrolu strážníků potvrdil. Muži
nyní hrozí ve správním řízení pokuta od 2.500 Kč do 20.000 Kč
a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.
Krátce před půl desátou hodinou dopolední 10. října byla
MP Vítkov požádána o poskytnutí pomoci muži jedoucímu
v autobuse z Fulneku do Vítkova, který byl zakrvácený a potlučený.
Oznamovatelka události rovněž uvedla, že uvedený muž jezdí
vždy v doprovodu své manželky a v autobuse je sám. Strážníci
se dostavili na autobusové nádraží, kde vyčkali příjezdu autobusu
s dotyčným mužem. V autobuse zjistili zmateného 81letého občana
Vítkova, který měl krvavé poranění na dlani pravé ruky. Strážníci
převezli muže k ošetření do chirurgické ambulance a poté na
služebnu MP Vítkov, kde bylo zjištěno, že dotyčný odjel společně s
manželkou mimo Vítkov až do Pardubického kraje za rodinou, odkud
však 9. října odcestoval, aniž by tuto skutečnost někomu z blízkých
oznámil. Strážníkům se následně podařilo kontaktovat telefonicky
manželku dotyčného muže, která se ihned vydala na cestu zpět do
Vítkova. Strážníci následně v součinnosti s odborem sociálních věcí

MěÚ Vítkov muže pohlídali do čtvrté hodiny odpoledne, kdy si jej
manželka vyzvedla.
11. října o půl desáté večer byla hlídka MP Vítkov přivolána do
Klokočova, kde docházelo k poškozování oplocení u jednoho z domů
a dráždění psa mužem, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky. Muž, který poškodil oplocení, se při příjezdu
strážníků na místo dal na útěk a vběhl do sousedního domu. V muži
strážníci poznali dobře známého 42letého občana Klokočova, který
na zvonění a výzvy strážníků nereagoval, ačkoliv se pohyboval
u okna. Jelikož na místě byla způsobena škoda na majetku ve
výši 1.000 Kč, byla věc zdokumentována a později postoupena
správnímu orgánu. Za uvedený přestupek hrozí muži v případě
uznání viny pokuta až do výše 50.000 Kč, v případě opakovaného
jednání až do výše 70.000 Kč.
15. října krátce po druhé hodině odpolední si strážníci všimli
dodávkového vozidla, které vjelo na místo vyhrazené pro vozidla
přepravující osoby se zdravotním postižením, přičemž zadní částí
narazilo do svislé dopravní značky, kterou poškodilo a vyvrátilo.
U 21leté řidičky z Hlučína strážníci provedli orientační dechovou
zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, jež byla negativní.
Podezření z přestupků v dopravě, spáchaných porušením povinnosti
řidiče, vlivem kterých byla způsobena dopravní nehoda se škodou
na majetku třetí osoby a neoprávněným stáním na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením. Za uvedené přestupky ženě hrozí ve
správním řízení pokuta až do výše 10.000 Kč.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 2 PRACOVNÍCH MÍST
„STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE VÍTKOV“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: březen 2020
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději ke dni
31. 5. 2020,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č. 553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech a o dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění

s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení
vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním
poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční
příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 20. února 2020 nejpozději
do 13:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

BEZÚROČNÉ PŮJČKY
NA VÝMĚNU KOTLE

Rozšíření kamerového
systému ve městě

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí na poskytnutí bezúročných půjček na
výměnu kotlů ve Vítkově a jeho místních částech. Dotace je ve
výši 6,25 mil. Kč.
Tato částka je určena pro úspěšné žadatele o dotaci
z Moravskoslezského kraje, kde bylo možno žádat v rámci
„Kotlíkovky“ na výměnu nevyhovujícího kotle. O tuto bezúročnou
půjčku mohou žádat také ti občané, kteří se dříve nepřihlásili
formou dotazníkového šetření.
Bezúročná půjčka se poskytuje na přechodnou dobu, než občan
získá peníze z kraje, aby si mezitím mohl zrealizovat samotnou
výměnu kotle. Jakmile obdrží dotaci z kraje, tak těmito penězi
uhradí získanou bezúročnou půjčku.
Více podrobnosti o pravidlech poskytnutí bezúročné půjčky je
uvedeno na internetových stránkách města, v sekci kotlíkové
dotace. Žádost včetně povinných příloh se podává na podatelnu
MěÚ Vítkov.
Pro bližší informaci můžete kontaktovat pana Marka Javorského
(556 312 266, javorsky@vitkov.info).

PLATBA ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
V ROCE 2020

Díky dotaci získané z Ministerstva vnitra, z programu prevence
kriminality na rok 2019, má město Vítkov kamerový systém rozšířený
o dalších 14 kamer.
V rámci projektu došlo k instalaci nových kamer, které budou rozmístěny
po celém městě a budou doplňovat stávající systém. Kamery jsou
umístěny v areálu základní školy, na náměstí Jana Zajíce, na budově
městské policie, v Klokočovské ulici (pod nádražím), na křížení ulic
Klokočovské a Křížové a v Budišovské ulici.
Všechny kamery jsou propojeny s městskou policií, kde budou
záznamy monitorovány. Vzhledem k počtu nově osazovaných kamer
bylo nutné pořídit také nové záznamové zařízení, které je umístěno
ve služebně městské policie. Přenos dat z kamer je bezdrátový.
Vítězným dodavatelem se stala ﬁrma SitePark s. r. o., Melč. Celkové
náklady jsou ve výši 344.850 Kč, z toho 80 % je hrazeno z dotace
a zbývající částka z rozpočtu města. Realizace probíhala v září
a říjnu.
Více informací o kamerovém systému naleznete na www.vitkov.info/
mestska-policie/
Ingrid Adamusová

SBĚRNÝ DVŮR
ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY
v období 16. 11. 2019 – 29. 2. 2020
V zimním období bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu.
SOBOTA
8:00 – 12:00 hod.

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí pro
občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních
částech: 588 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační
chaty, chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, je také 588 Kč.
Poplatek je splatný k
31. 8. 2020. Poplatky, které
nebudou uhrazeny včas a ve správné výši, budou předány
k exekučnímu řízení.

16. 11. 2019 – 21. 12. 2019
11. 1. 2020 – 29. 2. 2020

22. 12. 2019 – 10. 1. 2020

Harmonogram svozu odpadů v době
vánočních svátků:
24.12.2019
úterý

Dle harmonogramu

Papír: Vítkov

25.12.2019
středa

Náhradní termín svozu bude ve
čtvrtek 26.12.2019

Plast: Vítkov

26.12.2019
čtvrtek

Dle harmonogramu

Komunální odpad kontejnery:
Vítkov

1.1.2020
středa

Náhradní termín svozu bude ve
čtvrtek 2.1.2020

Plast: Vítkov

V případě nutnosti bude v tomto období možno odevzdat elektroodpad
a nebezpečný odpad ve středu –
platí pouze pro ﬁrmy.
Nutno nejdříve předem domluvit.
Kontakt: Chlachula Miroslav, tel.
733 180 919
ZAVŘENO

UKONČENÍ SVOZU
BIOODPADU V ZIMNÍM
ODBOBÍ
Technické služby města Vítkova informují
občany, že k 15. listopadu byl ukončen
vývoz biopopelnic. Občané mají možnost
nadále odevzdávat bioodpad do sběrného
dvora.
Ukládání biodpadu se řídí vyhláškou
č. 210/2018 Sb., ze dne 14. září 2018 s
účinností od 1.1.2020, kterou se mění
vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a
způsobu
zajištění
odděleného
soustřeďování
složek
komunálních
odpadů.

Zimní údržba komunikací ve Vítkově a jeho místních částech

listopad 2019 – březen 2020
Komunikace ve Vítkově a v místních částech se dělí do tří
skupin:
1. Silnice v majetku státu ve správě Správy silnic Moravskoslezského
kraje p. o., střediska Opava, cestmistrovství Vítkov.
2. Místní komunikace v majetku města Vítkova ve správě Technických
služeb města Vítkova.
3. Účelové komunikace v majetku a správě právnických nebo
fyzických osob.
ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY JE NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o.
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti:
Vítkov - směr Větřkovice, Vítkov - směr Melč přes Podhradí, Vítkov
- směr Svatoňovice, Opavská ulice, Komenského ulice, Budišovská
ulice, Těchanovická ulice, Švermova ulice, Oderská ulice.
Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost do 6 hodin od
výjezdu posypových mechanizmů.
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – okružní – Wolkerova ul.,
Vítkov – směr Klokočov, Klokočov - průjezd směr léčebna, Vítkov
- směr Nové Těchanovice a Zálužné, Lhotka – Nové Těchanovice,
Vítkov - směr Heřmanice, Vítkov - směr Nové Vrbno, Prostřední
Dvůr – průtah (až na Veselku).
Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost do 12 hodin od
výjezdu posypových mechanizmů.
Kontakt:
SSMSK, cestmistrovství Vítkov
Stálá služba zimní pohotovosti - tel. 556 300 392
2. Místní komunikace v majetku města Vítkova a ve správě
Technických služeb města Vítkova
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro
hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením.
Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu
do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení sněžení.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
ZA ROK 2019
Sdělujeme, že ve čtvrtek 16. ledna 2020 v době od 8:00 do
15:00 hodin se v budově Městského úřadu ve Vítkově uskuteční
výjezdní den Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Územní pracoviště v Opavě. Účelem bude výběr daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí. Pracovníci ﬁnančního úřadu
poskytnou informace a tiskopisy k dani z nemovitých věcí.
V minulých letech byl zrušen výjezdní den v Budišově nad
Budišovskou. Občané Budišova nad Budišovskou mohou
využít výjezdní den ve Vítkově.
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí do
31. ledna mají poplatníci, u kterých došlo ke změně okolností
rozhodných pro stanovení daně ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím, například koupě nebo prodej
nemovitosti v roce 2019. Úřední dny na Územním pracovišti
v Opavě jsou vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00
hodin.

Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu
do a z podniků a provozoven. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude
provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo
do 4 hodin po ukončení sněžení.
Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti
Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve
sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní
pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba
parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému.
Zimní údržba v místních částech města Vítkova
V místních částech města Vítkov (Klokočov, Podhradí, Lhotka, Nové
Těchanovice, Prostřední Dvůr, Zálužné) nebo územně odloučených
částech budou údržbu místních komunikací zabezpečovat TS
Vítkov v III. pořadí dopravní důležitosti. Zimní údržba v Jelenicích
je zabezpečována TS Vítkov dodavatelsky na základě smluvního
vztahu a plánu zimní údržby. Jedná se o hrnutí sněhu. Posyp
zabezpečí TS Vítkov.
Kontakt:
Technické služby města Vítkova, pohotovost p. Roman Veselý - tel.
703 141 669, ředitel TS Mgr. Petr Franěk - tel. 739 032 254, TS
Vítkov, sekretariát - od 8:00 do 14:00 - tel. 733 187 437.
Podrobnosti naleznete v Nařízení města Vítkova č.02/2009,
které je umístěno na webových stránkách města www.vitkov.info,
a ve vyhlášce č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích.
Uživatelé místních
následujícím:

komunikací

by

se

měli

řídit

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním
období obvyklý,
- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu
zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat
pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost
komunikace ve stínu stromů, budov apod.),
- při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána
posypovým materiálem,
- při přecházení komunikace používat především označené přechody
pro chodce, na nichž jsou zmírňovány závady ve schůdnosti.

Omezení parkování
na náměstí 31. prosince

Oznamujeme řidičům, že 31. prosince 2019 v době od 12.00 do
19.00 hod. nebude možno parkovat na celé ploše vítkovského
náměstí z důvodu pořádání silvestrovského ohňostroje.
Sledujte, prosím, dopravní značení a svá auta si na tuto dobu
přeparkujte. Děkujeme za pochopení.

Oddělení kultury informuje
NOMINACE NA UDĚLENÍ CENY JANA
ZAJÍCE

S koncem roku se pomalu přibližuje také termín pro podávání
nominací na ocenění úspěšných žáků Vítkovska Cenou Jana Zajíce.
Pokud víte ve svém okolí o úspěšném nebo statečném mladém
člověku, který splňuje podmínky pro nominaci na ocenění Cenou
Jana Zajíce, zašlete nám, prosím, návrh na jeho ocenění na
podatelnu Městského úřadu ve Vítkově nejpozději do 3. ledna 2020
do 11.30 hod.
Podrobnosti najdete na webu města Vítkova (https://volnycas.
vitkov.info/cena-jana-zajice/pravidla-pro-udileni/) nebo si je můžete
vyzvednout v IC Vítkov.

VSTUPENKU POD STROMEČEK

Přemýšlíte o vhodném dárku pod vánoční stromeček?
Máme pro vás tip.
Prostřednictvím IC můžete svým blízkým zakoupit vstupenku na
divadelní představení „Hodina duchů“, které připravujeme na leden
příštího roku.

DOTACE Z MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE NA PŘEKLAD WEBOVÝCH
STRÁNEK A VYDÁNÍ PROPAGAČNÍCH
MATERIÁLŮ

V lednu letošního roku podalo město žádost o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Za významnými
osobnostmi Vítkovska“. Naše žádost uspěla, městu byla schválena
dotace, a tak se mohla rozběhnout realizace projektu.
Ze získané krajské dotace si město nechalo přeložit webové stránky
Informačního centra Vítkov (https://turista.vitkov.info/) do němčiny.
Dále byly z dotace pořízeny propagační materiály – brožura
s názvem Osobnosti Vítkovska a k tomu turistická a cykloturistická
mapa a skládačka s názvem Toulky Krajinou břidlice.
Propagační materiály představují osobnosti, jejichž život byl více či
méně spjatý s Vítkovskem. Přináší jejich životopis a společenský
přínos. Abychom návštěvníkům Vítkovska usnadnili orientaci při
hledání míst spojených se životem významných osobností, vytvořili
jsme turistickou a cykloturistikou mapu se zákresem těchto míst.
Nedílnou součástí krajiny Vítkovska a Budišovska jsou stopy po
těžbě břidlice. Mnoho lidí spojilo své životy s tímto řemeslem. Byli
to nejen majitelé významných dolů, mistři, dělníci, ale také štípači,
výrobci školních tabulek nebo brousků. Našim cílem je představit
tento fenomén našeho kraje jeho návštěvníkům. Proto vznikl
propagační materiál – skládačka – ve kterém představujeme místa
spojená s těžbou břidlice a s mnohdy celoživotní prací těchto lidí.
Brožura „Osobnosti Vítkovska“ je k přečtení a volnému stažení také
na webových stránkách města.
Na překlad webových stránek a pořízení propagačních materiálů
získalo město v rámci dotačního programu „Podpora turistických
informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2019“ dotaci
od Moravskoslezského kraje ve výši 92 000 Kč. Zbylou část nákladů
uhradilo ze svého rozpočtu.

Jak se z propagačního materiálu stala publikace
Jak již napsala kolegyně Michaela Kaspříková, která celý projekt
řídila po administrativní linii, díky podpoře Moravskoslezského
kraje jsme letos připravili nové zajímavé produkty pro nadcházející
turistickou sezónu.

Jeden ze záměru však prošel nádhernou přeměnou a z prostého
informačního materiálu se stala zdařilá publikace. Stalo se to díky
skupině lidí, která záměr uchopila s ohromným nadšením. Jejich
jména najdete v úvodu. Takže než se začtete do řádků o zajímavých
osobnostech Vítkovska, přečtěte si pozorně úvod a seznamte se
i s těmi, kteří tuto knihu pro vás připravili.
Kniha je k dispozici v informačním centru a určitě zpříjemní zimní
večery v čase adventním a vaše blízké potěší pod vánočním
stromečkem.
A aby se neztratila původní myšlenka vytvořit nový turistický produkt,
tak si ke knize vyzvedněte ještě mapu Vítkovska a vydejte se po
stopách těch, kteří měli tenhle kraj stejně rádi jako vy.
Daniela Olbertová

Omezení provozní doby Městského
úřadu ve Vítkově a informačního
centra
19. prosince 2019 (čtvrtek)
31. prosince 2019 (úterý)

8:00 - 11:30 hod.
8:00 - 11:30 hod.

Půjčovní doba Městské knihovny ve
Vítkově v době vánočních svátků
(27. – 31. 12. 2019)
19. prosince 2019 (čtvrtek)
27. prosince 2019 (pátek)
30. prosince 2019 (pondělí)
31. prosince 2019 (úterý)

9:30 - 11:30 hod.
zavřeno
12:00 - 17:00 hod.
zavřeno

Vážení spoluobčané, 1. - 14. ledna 2020 proběhne Tříkrálová
sbírka. Znovu budete mít možnost setkat se 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

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2020
65 % připadá na činnost Charity Odry,
15 % na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské,
10 % na humanitární pomoc v zahraničí,
5 % na podporu projektů Charity Česká republika,
5 % je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete
získat na těchto kontaktech: Charita Odry, Hranická 162/36, 742
35 Odry, web: www.odry.charita.cz

Martina Víchová
geodetické práce
Společnost Simply You Pharmaceu cals, a.s.,
jedna z nejvýznamnějších farmaceu ckých společnos na trhu
a současně výrobce i distributor kvalitních doplňků stravy a kosme ky,
hledá kandidáta/kandidátku na pozici:

Asistent/ka promoakcí
Místo výkonu práce: Vítkov, Oderská 2

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Náplň práce:
koordinace promoakcí ve spolupráci s projektovým manažerem,
administra vní podpora a zpracování výkazů, komunikace s promotéry na
lékárnách, obchodním a marke ngovým týmem, příprava porad a školení,
další administra vní činnos
Požadujeme:
SŠ vzdělání, dobrou znalost práce na PC a v programu Excel, dobré
komunikační schopnos , zodpovědnost, preciznost, příjemné vystupování,
pozi vní myšlení, inicia vu, časovou flexibilitu, týmového ducha
Nabízíme:
zajímavou práci ve farmaceu cké společnos , hlavní pracovní poměr,
komplexní zaškolení, příjemný a profesionální kolek v, možnost profesního
růstu, odměny v závislos na přístupu a výsledcích, firemní benefity
Nástup: leden 2020/dohodou

V případě zájmu zašlete svůj životopis a mo vační dopis
emailem na petra.hemzalova@simply-you.eu

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
9. zasedání Zastupitelstva města Vítkova
se uskuteční

DRAKIÁDA
22. října pořádala mateřská škola Husova a Opavská drakiádu naproti kopci
Cabák, kde děti čekala dračí stezka, na které si procvičily své pohybové
dovednosti. I když nám vítr moc nefoukal, draci nakonec líně vzlétli
a pohupovali se za radostného smíchu dětí ve větru. Po zdatném
a potřebném běhu s drakem si děti odpočinuly na dece plné dobrot, které
rodiče ochotně přinesli, za což moc děkujeme. Nakonec přijeli ze Zoochovu
z Kružberku dva oslíci, na kterých se děti mohly zdarma svézt. Odměnou
za snahu vypustit draka, což nebylo bez větru jednoduché, dostaly děti
dračí medaili, draka s bonbóny, omalovánku a džusík. Za účast všech moc
děkujeme.

11. prosince 2019
od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na
úřední desce města Vítkova a na webových
stránkách města
www.vitkov.info

STŘEDNÍ ŠKOLA, ODRY
Jak jsme slavili 30. výročí sametové revoluce?

OBJEKTIV 2019

Středisko volného času Moravská Ostrava vyhlásil letos druhý ročník
soutěže v technických dovednostech OBJEKTIV 2019. Nejblíže ze
soutěžních okruhů je našemu vzdělávacímu programu kategorie
fotograﬁe. Všichni studenti oboru kadeřník ve třetím ročníku museli
udělat a odevzdat fotograﬁi na téma „Příroda a svět kolem nás“.
Z nich byly vybrány tři práce, které naši školu v soutěži reprezentovaly.
Je vidět, že naši žáci mají estetické cítění, které umí správně využít.
I letos se nám podařilo získat místo na stupních vítězů v kategorii
středních škol. Na druhém místě se se svou rybářskou idylou

umístila Martina Seidlerová. První cenu získala Natálie Kováčová
za pohled z okna. Studentky získaly hodnotné ceny a pro všechny
účastníky bylo ve Středisku volného času připraveno dopoledne
plné zajímavých workshopů, kde se mohli seznámit s novými
technologiemi nebo si vyrobit a odnést zajímavý suvenýr.
Studentkám gratulujeme a doufáme, že se fotografování budou
věnovat i nadále. Ti, kteří letos nepoustoupili, nemusí smutnit, brzy
se začneme připravovat na další ročník!
Lenka Tymráková

Smíšený pěvecký sbor Komenský
V závěru letošního roku 3. prosince 2019 nás čeká koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově. Budeme zpívat jako první na
společném vystoupení Václava „NOIDa“ Bárty a houslového tria
INFLAGRANTI. Také chystáme vánoční koncerty ve Větřkovicích,
Oldřišově, Stachovicích, Kamence a zazpíváme rovněž v Domově
Vítkov.
Věříme, že se na některém z koncertů s vámi setkáme a při hudbě
si budeme vychutnávat krásnou atmosféru Vánoc. Přejeme vám
spokojené a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
především pevné zdraví.
Děkujeme za projevenou přízeň posluchačům, ale také našim
sponzorům a městu Vítkov za spolupráci v letošním roce.
Veronika Špičková

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru
Komenský v prosinci

V letošním roce jsme vystupovali na mnoha akcích a koncertech
nejen ve Vítkově, ale také v okolních obcích. Zapojili jsme se do
dobročinné sbírky „Koncert pro UNICEF“ a také do projektu „Hlasy
sametu“, který byl odvysílán na ČT1 17. 11. 2019 při příležitosti oslav
30 let svobody a 50 let existence UČPS (Unie českých pěveckých
sborů).

3. 12. - Vánoční koncert - Trio Inﬂagranti, Václav „NOID“ Bárta
a SPS Komenský - kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově v 18
hod.
14. 12. - Vánoční koncert ve Větřkovicích
15. 12. - Vánoční koncert v Oldřišově
18. 12. - Domov Vítkov
21. 12. - Vánoční koncert ve Stachovicích
22. 12. - Vánoční koncert v Kamence

Technické služby v roce 2019 doplnily vozový park o tři stroje
Traktor zn. Steyer, který byl pořízen za spoluúčasti města a dotačního Programu rozvoje venkova ČR, je určen pro práci v městském lese,
a to na svoz dříví na odvozní místo, shrnování klestí atd.
Dále byly vysoutěženy dva stroje zn. Kubota, jedná se o minirýpadlo, které bude sloužit stavební četě při opravách chodníků, výkopových
pracích, opravách komunikací, vodovodů a kanalizací ve správě TS Vítkov, dále při úpravách parkových ploch atd.
Kloubový nakladač byl pořízen pro nakládání sypkých hmot a pro zajištění zimní údržby. Od druhého čtvrtletí roku 2020 si občané mohou
práce se stroji Kubota objednat u TS. Ceník se v současné době připravuje a bude zveřejněn na stránkách TS. Stroje byly pořízeny městem
Vítkov. Stroje zvýší efektivitu, rychlost a kvalitu prováděných prací a rozšíří možnosti TS.

NÁRodNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA VE VÍTKOVSKÉM LIDLU
Chtěl jsem touto cestou poděkovat všem občanům z Vítkova, ale
také pravděpodobně z blízkého okolí za štědré a otevřené srdce.
Během sbírky se podařilo nashromáždit celkem 642kg různých
komodit. Z toho trvanlivých potravin 610,5kg a drogerie 31,5 kg.
Jsme za to opravdu vděčni a také za to, že lidé z Vítkovska jsou
ochotni dávat potřebným.

Měli jsme také v Lidlu výborné zázemí a vše proběhlo bez jakýchkoliv
komplikací.
Výtěžek sbírky bude použit pro rodiny s dětmi v krizových situacích.
S přáním Božího pokoje
Petr Kováčik (Kpt.)
důstojník sboru Kopřivnice, Frýdek Místek, Čermná ve Slezsku

Středisko volného času Vítkov

TURNAJ V KOPANÉ

V sobotu 16. listopadu se chlapci z NZDM Tunnel zúčastnili turnaje
ve fotbale, který pořádala organizace Elim Opava. Družstva
byla rozdělena na mladší a starší kategorii a v obou jsme měli
zastoupení. Mladší chlapci se umístili na prvním místě z celkového
počtu dvou mužstev, kdy jednoznačně vyhráli obě utkání proti
mužstvu z Dětského domova Melč. Ve druhé skupině se turnaje
zúčastnil Dětský domov Opava a Elim Opava. V této kategorii jsme
i přes velkou snahu chlapců vybojovali druhé místo s bilancí jedno
vítězství a jedna porážka.
Chlapci se na turnaj velmi těšili a NZDM Tunnel patřičně
reprezentovali. Po minulém úspěchu z října, kdy v Budišově nad
Budišovkou vyhráli celý turnaj, byli odhodláni vybojovat si další
vítězství. Sportovně však uznali, že mužstvo Elim Opava bylo lepší
a vítězům pogratulovali. Během celého dne si se zaměstnanci
Tunnel Vítkov užili hodně legrace a prožili si i sportovně nabitý den.
Petr Burian
pracovník v sociálních službách SVČ Vítkov

BASEBALLISTÉ SVČ HRÁLI
POPRVÉ V OPAVĚ!

21. října vyrazilo šest vítkovských borců
– baseballistů ze Střediska volného
času Vítkov na přátelský zápas do
Opavy. Hrálo se proti Sportovnímu klubu
HIT Opava v kategorii žáků. Jedná se
o opavský baseballový klub, který hraje
na profesionální úrovni a letos postoupil
z prvního místa na Moravě na mistrovství
ČR.
Cíl našich borců byl jasný - nedat svoji kůži
zadarmo a pokusit se proti Opavě zahrát
alespoň jeden bod. Opavští hráči se na
tento zápas moc těšili a před utkáním byla
znát soutěživost a touha ukázat se. Počasí
vyšlo a dokonce byly plné tribuny, což bylo
velmi příjemné pro všechny zúčastněné.
Vítkovské borce vedl Oldřich Sladkovský
a pomáhal mu předseda oddílu SK Opava
Zdeněk Mateřanka.
HIT byl domácím celkem a začal tedy v poli.
První směna rychleji skončila, než začala.
Opavští zahráli tři velmi rychlé auty a nedali
vítkovským svěřencům šanci vyniknout.
V baseballu se týmy střídají a po obraně
nastává útok (tj. pálení).
Vítkovští borci velmi rychle pochopili, že

aby zahráli alespoň jeden bod, tak musí na pálce i v poli přidat.
Kryštof Černý dvakrát chytil odpálený míček soupeřů a uhrál dva
auty. Vašek Demel odpálil nádherný dlouhý míč, který však letěl
těsně mimo odpalovací výseč. Lukáš Mirga chytil v poli odpal
soupeře přímo ze vzduchu a uhrál aut. Honza Goralčík velmi dobře
zastal roli catchera (chytače). Lukáš Vícha krásně autoval soupeře
na třetí metě. Několik našich borců odpálilo hezký míč, ale opavští
soupeři je autovali, ještě než stihli přiběhnout na první metu. A pak
to přišlo. Adam Kostern dobrým pohybem na metách a závěrečným
skluzem na domácí metu získal bod pro naše hráče. Nastala chvíle,
kterou soupeři nechápali. Hoši se radovali a oslavovali tento jeden
vytoužený bod v zápase. Je jasné, že vítkovští borci nemohli vyhrát
proti tak kvalitnímu soupeři. Přátelský zápas skončil 13:1, ale byl to
první bod ve velkém zápase, který se Vítkovákům podařilo uhrát.
Děkuji Sportovnímu klubu HIT Opava, panu Mateřankovi
a v neposlední řadě i fanouškům za vytvoření famózní sportovní
atmosféry. Doufám, že akce tohoto typu nebyla poslední. Musím
také pochválit všechny vítkovské hráče, že tento zápas zvládli.
Sestava baseballistů SVČ Vítkov:
Adam Kostern, Jan Goralčík, Kryštof Jan Černý, Lukáš Mirga, Lukáš
Vícha a Václav Demel.
Oldřich Sladkovský
pedagog volného času SVČ Vítkov

OCENĚNÍ
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
ŽÁKŮ A TÝMŮ
STŘEDNÍCH ŠKOL
NAŠEHO KRAJE

Ve středu 6. listopadu se v Ostravě v prostorách Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje uskutečnilo oceňování nejúspěšnějších
žáků a školních týmů středních škol. Ceny se předávaly v pěti
kategoriích: Přírodovědné obory, Humanitní obory a kultura, Služby,
řemesla a technika, Společenská odpovědnost a Sport.
Celkem bylo oceněno 26 žáků a 6 týmů. Mezi oceněnými byli opět i
žáci našeho gymnázia - za jednotlivce Jan Kundrát (Přírodovědný
obor) a za týmy Ivona Marie Repková, Lucie Pšenicová, Martina
Maléřová, Kateřina Jurkovičová, Alexandr Pisani a Jan Kundrát
(Ekologické aktivity).

Chtěl bych poděkovat žákům i vyučujícím, kteří v rámci Ekotýmů
školy a výuky dané projekty zrealizovali.
Miroslav Bučánek
V rámci ocenění žáci převzali z rukou náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislava
Folwarczneho a krajských zastupitelů Jana Veřmiřovského, Daniela
Havlíka a Aleny Grosové plastiku, certiﬁkát, květinu a poukazy.
Celá akce byla provázena příjemnou jazzovou hudbou v podání
saxofonistky jedné z ostravských ZUŠ a ukončena malým rautem,
během něhož si účastníci mohli předat své zkušenosti z nejrůznějších
soutěží.
Kateřina Jurkovičová
oktáva

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI EKOLOGICKÁ
ŠKOLA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
2018/2019

V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola
v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.
Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější
aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala
2 projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš
se svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní
příslušníci plnili ekologické výzvy - např. bezmasý týden, do školy
pěšky/na kole, hlídání spotřeby vody a energií, chování v souladu s
cíli udržitelného rozvoje - a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který
absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož
absolvovali zážitkové učení v pěti oblastech ekologie - biodiverzita,
voda v krajině, klimatická změna, odpady aneb kam s nimi, pěšky
nebo na kole.
Do soutěže přišlo celkem 52 přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ).
K naší velké radosti patřila naše škola mezi ty oceněné a 23. října
se mohla zúčastnit slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na KÚ
MSK. Referenční list, krásnou květinu a poukaz ve výši 10.000 Kč
převzaly zástupkyně Ekotýmu gymnázia Martina Maléřová a Lucie
Pšenicová z oktávy společně s ředitelem školy Mgr. Miroslavem
Bučánkem.

MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ
ŠAMPIONÁT

Ve čtvrtek 24. října se konal ve Wichterlově gymnáziu v OstravěPorubě již 17. ročník Moravskoslezského matematického
šampionátu, na němž se scházejí čtyřčlenné týmy žáků devátých
ročníků a jednotlivci ze třetích ročníků středních škol. V letošním
roce se šampionátu zúčastnil rekordní počet týmů a jednotlivců
nejen z Moravskoslezského, ale i Zlínského a Žilinského kraje.
Naše škola vyslala tým deváťáků ve složení Dan Juroška a Vojtěch
Vašátko z kvarty, David Raus z 9. A a Tomáš Raus z 9. B. Jejich
úkolem bylo vyřešit tři náročné příklady, za každý z nich mohli získat
až deset bodů. Při rekordní účasti 53 týmů z 29 škol se naši zástupci
rozhodně neztratili. Se ziskem 21 bodů obsadili 10. – 12. místo se
ztrátou pouhých 5 bodů na nejlepší družstvo a patří tedy do elitní
skupiny TOP 15.

Všem čtyřem chlapcům srdečně gratulujeme a děkujeme za
vynikající reprezentaci naší školy. A věříme, že se v nižších ročnících
najdou důstojní následovníci.
Alena Grosová

FINÁLE VELKÉ CENY V ATLETICE

V Opavě na Tyršově stadionu se každoročně sejdou žáci osmi
základních škol, které byly nejúspěšnější v atletických soutěžích
v předcházejícím školním roce (Přespolní běh, atletické víceboje,
Vánoční laťka…). Naše škola zaujímala před ﬁnálovým bojem
šestou pozici v okrese.
Finále se koná formou smíšené štafety 8 x 200 m. Dne 16. října
nás v Opavě reprezentovali Dobeš Adam (VI. A), Indrák David
(VII. C), Adámek Lukáš (VIII. A), Václavík Denis (kvinta), Čigašová
Veronika (VII. C), Thammová Nela (VIII. C), Briová Gabriela (kvarta)
a Klapetková Natálie (kvarta). Naše štafeta doběhla na pátém místě.
Jsme tedy pátá nejúspěšnější škola v atletických soutěžích v okrese,
což je výborný výsledek!
Ivo Hasala

PŘECHOD MERKURU PŘED SLUNCEM

V pondělí 11. listopadu jsme na školním hřišti využili krásného počasí
k pozorování přechodu Merkuru před Sluncem, který u nás začal
v 13:35:27. Planeta Merkur by se měla při každém oběhu objevit
mezi Zemí a Sluncem. Bohužel díky asi sedmistupňového sklonu
jeho dráhy vůči rovině dráhy Země musíme čekat, až se Merkur
ocitne nejen v konjunkci se Sluncem, ale zároveň až projde i velmi
blízko spojnice mezi Zemí a Sluncem, proto jev nastává vzácně
a v Česku byl naposledy pozorovatelný v roce 2016. Naději, že to
u nás znovu uvidíme, je v roce 2032.
Dana Kajzarová

ŠKOLNÍ FÓRUM

V úterý 19. listopadu naši školu navštívil Mgr. Petr Hermann, který
zástupce Školního parlamentu 2. a 3. stupně seznámil s programem
nazvaným Školní fórum, jenž se koná v návaznosti na Veřejné fórum,
které pořádá město Vítkov. Město je členem projektu Síť zdravých
měst, v jehož rámci se jednotlivá fóra uskutečňují.
V úvodu byli účastníci rozděleni do 5 skupin tak, aby ve skupinách
nebyli žáci jedné třídy. Aby lektor o přítomných něco zjistil, položil jim
několik jednoduchých otázek.
Celý následující blok se týkal ŠKOLY – žáci se nejdříve vyjadřovali
k tomu, co se jim ve škole líbí. Své postřehy si vzájemně
odprezentovali. Poté se zastavili u druhé části - co by chtěli změnit.
Nejdříve měli možnost si ve skupině napsat jakékoliv návrhy, poté
každý člen svými dvěma hlasy vyjádřil souhlas s jednotlivými body.
Ty, které obdržely nejvyšší počet v rámci skupiny, byly projednány
před celým fórem. Získali tak celkem deset ﬁnálových bodů, které
reprezentovaly názor jednotlivých skupin. Následně měli všichni
účastníci fóra své dva hlasy, které umístili k jednotlivým bodům,
a získali tak reprezentativnější vzorek. S touto výsledkovou listinou
byl seznámen ředitel školy, jenž se ke každému bodu vyjádřil. Žáci
tak zjistili, co je možné změnit a u čeho bude případná změna
v dlouhodobějším horizontu. Následně v jednotlivých třídách
proběhne anketa, v níž bude opět těchto deset bodů, a každý bude
mít možnost svými dvěma hlasy označit ten bod, který je pro něj
v rámci změny nejdůležitější. Výsledky ankety opět budou předány
vedení školy.
Druhý větší blok se týkal MĚSTA – žáci postupovali naprosto stejně
a opět dali dohromady deset věcí, které by chtěli ve městě změnit.
K výsledným deseti bodům měl možnost vyjádřit se i pan starosta.
Zhodnotil, zda je v možnostech města s tím něco udělat, či nikoliv.
Pan starosta také navedl žáky na aplikaci, která je na stránkách
města, kam přímo sami mohou hlásit závady vyskytující se na území
města.
Po skončení oﬁciální části Školního fóra se žáci k provedené akci
měli možnost vyjádřit. Všichni se jednoznačně shodli na tom,

že tato akce pro ně byla velmi zajímavá a že i přítomnost pana
starosty a pana ředitele byla vítaná, neboť zjistili, že některé věci
nejsou jenom o tom, zda se zrealizují nebo ne, ale že je za tím
řada problémů, o kterých možná ani neměli tušení. Všichni se těší
na příští rok, kdy budeme mít možnost zhodnotit, co se podařilo
a co momentálně zatím ne, a žáci opět určitě přijdou s novými
postřehy.
Michaela Škrabalová

Pořadí

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO FÓRA
ŠKOLA - CO CHCI ZMĚNIT

BODY

1.

Omezit stěhování ze tříd

13

2.

Automat na jídlo a pomůcky

11

3.

Čip ke dveřím pro žáky

10

4.

Chemická laboratoř

9

5.

Úprava rozhlasu a zvonění

8

Klimatizace v PC učebnách

3

6. – 7.

Vylepšení WC (toal. papír, vysoušeče,
3
pisoáry)
Žaluzie - oprava

1

Klec na kola, koloběžky

1

Otevírání dveří v PC dovnitř

1

Pořadí

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO FÓRA
MĚSTO - CO CHCI ZMĚNIT

BODY

1.

Vánoční stromeček
osvětlení

2.

Nemocnice – zlepšení, rozšíření, nové
10
ambulance

3. – 4.

Oprava osvětlení – škola, osvětlení - park

9

3. - 4.

Oprava kluziště, skateparku

9

5.

Více kulturních akcí

7

6.

Klub pro mládež ve městě

5

7. – 8.

Rozšíření lékařské péče - zubař

3

7. - 8.

Oprava stadionu

3

9.

Cyklostezka

2

10.

Skluzavka na koupališti

0

8. – 10.

–

změna

ozdob,

12

Z Klokočova

Ve středu 13. listopadu v pozdních odpoledních hodinách shořela část rekreačního areálu koupaliště na Hadince. Celá budova napravo od
vstupní brány lehla popelem. V této části se nacházely šatny, odpočívadla a malá herna stolního tenisu. I když objekt chátral, byl z hlediska
architektonického stále krásným svědkem bývalých časů, kdy toto místo navštěvovalo velké množství návštěvníků a přes léto tam bylo živo.
Budova nám zůstane v paměti a připomínat nám ji budou pohlednice a fotky v knížkách o Vítkovsku.
Pavel Kučerka

Pro pořadatele kulturních,
společenských a sportovních akcí
Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech kulturní,
společenskou nebo sportovní akci a chcete ji zveřejnit ve
společném měsíčním přehledu akcí? Pošlete nám vždy do
určeného data na adresu dusek@vitkov.info název akce,
datum a čas konání, stručnou charakteristiku (např. divadelní
představení pro děti, šachový turnaj), kontakt na webové
stránky nebo jiný kontakt na pořadatele.
UZÁVĚRKA PŘEHLEDU NA MĚSÍC LEDEN 2020:
Středa 4. prosince v 9:00 hod.

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE NA LEDEN
1. listopadu vyšel od LDN přes vesnici lampionový průvod, na
který navazovala stezka pro odvážné.
Za odměnu za statečnost si mohly malé světlušky opéct párek
a zahřát se nealkopunčem.

Z důvodu vánočních svátků je uzávěrka Vítkovského
zpravodaje na leden 2020 již 13. prosince 2019 v 9.00 hodin.
Prosíme o včasné dodání příspěvků na oddělení kultury MěÚ
Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
PAVEL ČERNOŠEK - VÝSTAVA OBRAZŮ
Jsem hlavně krajinář ...
Výstava potrvá do 31. 1. 2020.
Možnost prohlídky po telefonické domluvě: 603 365 256, mailem:
t.g.mikulik@seznam.cz
Po – Pá 10:00 – 16:00 hodin
Galerie Suterén
Čtvrtek 5. 12. ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov – sál

Čtvrtek 5. 12.
MIKULÁŠ, ČERTI A ANDĚLÉ NAVŠTĚVUJÍ DĚTI U
NICH DOMA
Klokočov
Čtvrtek 5. 12. v 8:30 hodin
KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI I.
Tento kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání 60+.
Kulturní dům Vítkov – učebna
Čtvrtek 5. 12. v 16:00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Příchod Mikuláše, andělů i čertů. Film Vánoce a spol.
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 5.12. v 16:30 hodin
VÁNOCE A SPOL.
Co se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa naráz
o skřítky připravující dárky? Všichni totiž najednou záhadně
onemocní. Je to naprostá katastrofa, kterou musí Santa zachránit
neplánovaným výletem pro léky až na Zemi, kde na něj číhají
nečekané překážky, hlavně v podobě nic nechápajících lidí.
👨 MP ⏰ 99 min. Český dabing
Vstupné: 50 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 6. 12. v 16:00 hodin
ČERTOVSKÉ HRÁTKY PRO MALÉ DĚTI
Nebudeme strašit, budeme si s dětmi hrát a pravé strašidelné peklo
bude pouze pro zájemce k nahlédnutí.
ZŠ náměstí Jana Zajíce, Vítkov
Pátek 6. 12., 16:30 a 17:30 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
Informace: sosta@knihovna.eu. Účast nutno přihlásit v knihovně
Vstupné: 20 Kč/dítě
Knihovna Vítkov - sál
Pátek 6. 12. v 19:30 hodin
PLES ŠKOLY A MATURITNÍ ŠERPOVÁNÍ
Pořádá: Základní škola a gymnázium Vítkov, Zapsaný spolek Klub
rodičů a třída oktáva. Slosovatelné místenkové vstupné: 120 Kč
(malý sál), 150 Kč (velký sál), večeře: 90 Kč. Předprodej vstupenek
na ekonomickém oddělení školy: tel: 556 303 395, e-mail: lenka.
haasova@zsgvitkov.cz
Kulturní dům Vítkov
Sobota 7. 12., 13:00 - 18:00 hodin
BADMINTONOVÝ TURNAJ SVČ VÍTKOV
Pokud máš chuť si zahrát, rozšířit tým vítkovských badmintonistů a
zahrát si proti hráčům z Oder, tak se přihlas do 4. 12. 2019 na email:
sladkovsky@svc-vitkov.cz. Startovné: 50 Kč
Sokolovna Vítkov, Husova ulice
Neděle 8. 12. v 10:00 hodin
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
Pat a Mat se vracejí! Jak již jsme u nich zvyklí, pro malé i velké
přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou
prohýbat. Doma to raději ale nezkoušejte!
👨 MP ⏰ 60 min. České znění
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 8. 12. v 16:30 hodin
ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ
Oscarový herec Toni Servillo (Velká nádhera) provází velkolepým
dokumentárním ﬁlmem Ermitáž – síla umění a vypráví tak velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál na chodbách tohoto slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. Film přibližuje historii
na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 1917 i totalitní éry
ve 20. století až do současnosti.
👨 MP ⏰ 90 min. Titulky
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 8. 12. v 19:00 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera,
který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila a že přežít ve
světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových
nebezpečných nástrah.
👨 MP ⏰ 120 min. Český dabing
Vstupné: 140 Kč. 🕶 3D
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 12. 12., 8:30 hodin
KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI II.
Tento kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání 60+.
Kulturní dům Vítkov – učebna
Čtvrtek 12. 12. v 16:00 hodin
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZŠAG VÍTKOV
Modlitebna Českobratrské církve evangelické
Čtvrtek 12. 12. v 16:30 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým
šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek
emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou
Marií (Yvona Stolařová) a temperamentní ženou Vivien (Tatiana
Vilhelmová) na velký návrat do Čech.
👨 MP ⏰ 110 min. České znění
Vstupné: 60 Kč.
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 12. 12. v 17:00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ VÍTKOV
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 12. 12. v 18:00 hodin
POSLEDNÍ SETKÁNÍ KLUBU ZDRAVÍ V TOMTO
ROCE
U slavnostně prostřeného stolu se společně zamyslíme nad
obsahem a smyslem Vánoc. Host: B.Th Libor Škrla.
Organizátor: z.s. Život a zdraví, www.klubyzdravi.cz
Kulturní dům Vítkov (učebna)
Čtvrtek 12. 12. v 19:00 hodin
ŠPINDL 2
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný
vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech
dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím
vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice
Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí
vztah s přítelem – muzikantem... A chlapi z horské služby jsou vždy
připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout
a vyřešit než v zasněženém Špindlu?
👨 12+ ⏰ 107 min.
České znění
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 13. 12. v 15:00 hodin
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍKOVÝCH STROMŮ
A VÝROBA NÁRAMKŮ
Výroba perníkových stromů, shamballových a paracordových náramků. Uděláte si nejen krásnou vánoční výzdobu, ale náramkem
můžete potěšit i někoho dalšího. Na tuto akci je nutné se nahlásit
předem v SVČ Vítkov nebo na telefonním čísle 732 607 373 do
pátku 6. 12. 2019.
Cena: stromečkovné 20 Kč, náramkovné 35 Kč
Středisko volného času Vítkov
Sobota 14. 12. ve 14:00 hodin
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
14.00 hod. – Vánoční minijarmark - prodej vánočních stromků
15.00 hod. – Vánoční hrátky z pohádky do pohádky
Kulturní dům Vítkov
Středa 18. 12.
KONCERT SPS KOMENSKÝ
Domov důchodců Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 20. – sobota 21. 12.
VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA - POLÁRNÍ EXPRESS
Víkendovka s vánoční tematikou od 17:00 hodin v SVČ Vítkov.
Ukončení v sobotu v 15:00 hodin. Otevři oči a naskoč. Čeká tě jízda
tvého života. Blíží se Štědrý večer a tvoje cesta po ledovcových
pláních, přes závratně vysoké mosty a dobrodružná místa začíná.
Vlak je připraven. Tak neváhej a nastup. Cena: 180 Kč (zahrnuto
jídlo a pití po celou dobu akce). Nutno nahlásit se předem do 18. 12.
2019 v SVČ Vítkov nebo na telefonním čísle 732 607 373, express
má omezený počet míst.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 21. 12. v 15:00 hodin
POSÍLÁNÍ PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Vánoce jsou za dveřmi a je třeba dát vědět Ježíškovi, co si děti,
ale i dospělí, přejí pod stromeček. Těsně před Vánoci si rozsvítíme
stromeček i v SVČ Vítkov a pošleme přání a vzkazy na mýdlových
bublinách Ježíškovi, aby se k němu dostala včas. Akce bude
zahájena v 15:00 hodin. Těší se na Vás kolektiv SVČ Vítkov.
Středisko volného času Vítkov
Čtvrtek 26. 12. v 19:00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Láska má mnoho podob a nakonec si najde každého, vzkazuje zimní
romantická komedie Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně
před Vánocemi a končí na Nový rok. Film se odehrává v pohádkově
zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta
kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
👨 12+ ⏰ 95 min. České znění
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 27. 12.
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Od 8:00 do 12:00 hodin - děti
Od13:00 do18:00 hodin - dospělí
Sokolovna Klokočov
Sobota 28. 12. v 10:00 hodin
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Odpradávna leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Mimo
dosah a zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života
a veselí pod vládou krále Gromma. Jednoho dne ovšem oblíbený
král díky zradě a nastražené pasti zkamení a na jeho syna Tryma
čeká velké dobrodružství. S pomocí přátel musí projít zakázaným
kouzelným lesem a zachránit krále.
👨 MP
⏰ 90 min. Český dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 28. 12. v 16:30 hodin
ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
Superšpión Lance Sterling (Will Smith) a vědec Walter Beckett
(Tom Holland) jsou téměř naprostými opaky. Lance je elegantní a

kultivovaný gentleman, zatímco Walter je... prostě svůj. Co však
Walter postrádá v sociálních dovednostech, to mu vynahrazuje jeho
genialita a schopnost tvořit nové vynálezy, které Lance často využívá
při svých misích nabitých akcí. Ale když dojde k nečekanému zvratu,
Walter a Lance na sebe budou muset spoléhat tak, jako ještě nikdy
předtím.
👨 MP
⏰ 104 min. Český dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 28. 12. v 19:00 hodin
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA
Lucasﬁlm a režisér J. J. Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali
na epickou výpravu do předaleké galaxie ve ﬁlmu Star Wars: Vzestup
Skywalkera. Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí
nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.
👨 MP
⏰ 155 min Český dabing
Vstupné: 150 Kč
🕶 3D
Kino Panorama Vítkov
Sobota 28. 12. v 15:00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel sv. Ondřeje v Klokočově
Pondělí 30. 12. v 18:00 hodin
RELAXAČNÍ PODVEČER
Informace: sosta@knihovna.eu
Vstup zdarma
Knihovna Vítkov - sál
Úterý 31. 12. v 16:00 hodin
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
16.00 hod. – Kroky Michala Davida
17.00 hod. – Silvestrovský ohňostroj
náměstí Jana Zajíce

PROGRAM NZDM TUNNEL - PROSINEC
Klienti 6 – 14 let
2. 12. – Preventivní program – Světový den AIDS
3. 12. – Adventní období – výzdoba klubu
10. 12. – Komunitní sezení – zvyky v rodině
17. 12. – Vánoční besídka
Klienti 15 – 26 let
4. 12. – Beseda – boj proti korupci
11. 12. – Preventivní program – Světový den AIDS
18. 12. – Den hudby – ukázky
19. 12. – Filmové odpoledne

Uzávěrka příštího čísla: 13
13.. p r o s i n c e 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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