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... více informací na straně 2

NOVÝ ROK 2018
Vážení čtenáři, před několika málo dny jsme oslavili příchod
nového roku, který končí číslicí „8“. Osmičku v letopočtu zdůrazňuji
záměrně. V dějinách našeho národa se mnohé významné historické
skutečnosti udály právě v roce, který končil osmičkou. Lehce jsem
nahlédl do historie našeho města, zda osmičkou končící léta byla také
něčím výjimečná pro Vítkov. Pár zajímavých informací jsem nalezl.
Například v roce 1708 začal ve Vítkově působit první ranhojič Jan
Wolfgang Saltzmann. Když v roce 1798 počet dětí ve škole překročil
číslo 150, byl ustanoven pomocný učitel. V roce 1868 již měla škola
pět tříd, přičemž každá třída byla v jiné budově. Revoluční rok 1848
přinesl obyvatelstvu také organizování národní gardy. Vítkovská
národní garda měla i svoji kapelu. Telefon pro meziměstské hovory
začal ve městě fungovat 29. 12. 1898. V roce 1908 bylo zavedeno
pravidelné spojení s Opavou poštovním autem. 15. října 1918 byl
vysvěcen novogotický farní kostel.
Kdybych důkladněji zapátral v historii našeho města, určitě bych
našel další zajímavé události, které ve svém letopočtu končily
osmičkou. Tím vůbec nechci navodit dojem, že ostatní léta byla
pro naše město méně důležitá. Pokud byste měli zájem seznámit
se nejenom s významnými události, ale také prohlédnout si mnoho
historických dokumentů a fotografií, máte jedinečnou příležitost.
Kupte si knihu „Vítkov – Z historie města“, jistě nebudete litovat.
Poslední událost, kterou zmíním a která se do kronik jistě dostane,
jsou komunální volby, prostřednictvím nichž se stanete i vy svým
způsobem spolutvůrci významných událostí v našem městě. A to
nejenom v tomto roce, ale i ve čtyřech následujících.

A proč jsem začal svůj novoroční článek pohledem do minulosti?
Protože bych se pokusil podívat na rok 2018 pohledem z budoucnosti.
Čím bude tento rok, s odstupem času, zapsán do historie Vítkova?
Jistě to bude rekonstrukce a zprovoznění kina coby kulturní památky.
Také otevření koupaliště po velké rekonstrukci v loňském roce jistě
bude stát za zmínku v kronice města. Zápisu se možná nedočká
velká investice Moravskoslezského kraje, kterou bude generální
rekonstrukce ulic Oderské a Budišovské, před kterou bude v obou
ulicích provádět SmVaK a.s. výměnu vodovodů. V době realizace
budou významně zasaženi citelným omezením dopravy nejenom
řidiči, ale i ostatní občané. Zásluhou Spolku Zálužné, působícím ve
stejnojmenné místní části, bude pro širokou veřejnost zpřístupněna
břidlicová štola.
Výčet připravovaných akcí, o kterých v současné době víme, není
a ani nemůže být vyčerpávající. V průběhu roku vás budeme
informovat, zejména prostřednictvím Zpravodaje, o všem aktuálním.
Při výčtu budoucích událostí vycházím z dnes dostupných informací.
Protože nejsem žádná Sibyla ani věštec na telefonu, nemohu uvést
všechny věci, které nám letošní rok ještě přinese. Doufáme, že
budou veskrze pozitivní.
Na závěr svého článku a na začátku roku bych vám všem chtěl
popřát, aby ve vašem osobním životě bylo těch pozitivních událostí
co nejvíc.
Ing. Pavel Smolka
starosta města

Město vydalo novou publikaci věnovanou historii Vítkova a jeho místních částí

V pondělí 11. prosince byla vítkovské veřejnosti slavnostně představena výpravná publikace přibližující historii města od nejstarších
dob až do současnosti. Její autoři Branislav Dorko a Zdeněk Kravar
ji koncipovali jako druhé, opravené a doplněné vydání knížky, kterou připravili v roce 2001 u příležitosti 700. výročí první písemné
zmínky o městě. Oproti prvnímu vydání však jejich kniha doznala
zcela zásadních změn, které jsou zjevné už na první pohled. A nutno
zdůraznit, že se jedná pouze o změny pozitivní. Vedle textu, který
byl výrazně rozšířen, doplněn a upraven, získala kniha díky grafikovi Martinu Feikusovi také velmi atraktivní vizuální vzhled. Textovou
část navíc nově doprovází úctyhodné množství obrazových dokumentů, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé.
Erudice a zkušenosti autorů, kteří jsou oba profesí archiváři, byla
předpokladem toho, že kniha bude nejen čtivá, ale současně také
na odborné úrovni. V úvodu k tomu sami uvádí: „Naším cílem bylo
nastínit stručně a přístupnou formou především čtenářům z řad
obyvatel města pouze základní momenty, fakta, ale i některé
zajímavosti z dějin Vítkova. Při vědomí toho, že každé období
i každou tematickou oblast by bylo možno pojmout daleko ob-

šírněji a podrobněji, stálo v centru naší pozornosti především
město jako instituce. Právě městská správa a samospráva totiž v průběhu doby vždy hrála klíčovou roli v procesu utváření
obrazu Vítkova.“ Tento důraz na správní vývoj města se mimo jiné
odráží i v zařazení zcela nové kapitoly věnované vývoji městského
znaku včetně znaků místních částí Vítkova, kterou zpracoval přední odborník na komunální heraldiku a současně ředitel Zemského
archivu v Opavě PhDr. Karel Müller. Autoři ve své publikaci vyjádřili
přání, aby se stala „podnětem k dalšímu bádání v historických
pramenech a shromažďování vzpomínek pamětníků, které by
podstatně rozšířily naše vědomosti o Vítkovu a vyvolaly tak nejen hlubší zájem o město, ale především blízký vztah k němu“.
K tomu lze doplnit snad jen to, že každý, kdo knihu otevře a začte se do ní, si nepochybně uvědomí, že Vítkov je městem s tak
zajímavou minulostí, že by nikomu neměla být lhostejná ani jeho
současnost. Díky vstřícnému kroku ze strany vedení města je navíc
prodejní cena stanovena tak, aby byla tato velmi atraktivní a poutavá
kniha – zvláště v tomto předvánočním období – dostupná prakticky
každému. Zakoupit ji lze v městském informačním centru.

Aktuálně z radnice
V tomto článku jsou zprávy z jednání rady města, která proběhla 21.
11. a 12. 12., a z jednání zastupitelstva ze dne 13. 12.
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 5 tis. Kč spolku
Andělé Stromu života. Jedná se o mobilní hospic, jehož pracovníci
docházejí do rodin, kde poskytují zdravotně sociální služby
nemocným, případně poradenství pro pečující.
V souvislosti s připravovaným Dnem města Vítkova 2018 rada
schválila smlouvu s hudebním souborem Sebastian.
Každoročně žáci sedmých tříd a sekundy absolvují lyžařský kurz,
jehož cena se pohybuje kolem 3 200 Kč. Ne všichni rodiče však
mohou dětem tento kurz dopřát. Aby se aktivita stala dostupnější,
rada doporučila zastupitelstvu schválit příspěvek města ve výši
2 000 Kč na žáka. Tato částka je zahrnuta v rozpočtu města na rok
2018. Město Vítkov dlouhodobě přispívá našim žákům na tento typ
akcí.
V souvislosti s přípravou Dne města Vítkov 2018 vzala rada
i zastupitelstvo na vědomí časový harmonogram, seznam
vystupujících a další organizační záležitosti. Jen pro informaci –
můžeme se těšit na tato hudební tělesa: Bez hluku, Sto zvířat, Zrní,
Sebastian a Pražský výběr tribute.
Město Vítkov vydalo v prosinci 2017 novou publikaci Vítkov –
Z historie města autorů Zdeňka Kravara a Branislava Dorka. Cílem
této publikace je seznámit vítkovskou veřejnost s historií města,
upevnit jejich vztah k místu, kde žijí, pracují nebo studují. Cena
v předprodeji byla radou schválena na 150 Kč, avšak jen do 22. 12.
2017, nyní je za 200 Kč. Cena publikace však město vyšla na 265
Kč.
Rada dále schválila předložený návrh bytového pořadníku na první
pololetí roku 2018, jenž předložila bytová komise. Současně vzala
na vědomí zápis z dopravní komise.
Technickým službám Vítkov zastupitelé na doporučení rady schválili
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč na nákup
malotraktoru, dále příspěvek na ztrátu při provozu koupaliště ve
výši 125 tis. Kč, jež vznikla v souvislosti s rekonstrukcí, a příspěvek
na zakoupení svozového vozu na TKO ve výši 1 195 tis. Kč. Také
byly schváleny dvě smlouvy s touto organizací, a to na správu lesa
a skládky.
Každoročně v prosinci zastupitelé schvalují rozpočet města na
následující rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces,
zastupitelé se zpravidla 14 dnů před závěrečným jednáním scházejí,

o rozpočtu diskutují a upravují jej tak, aby byl pro město přijatelný,
zejména aby město bylo schopno své závazky hradit. Rozpočet na
rok 2018 byl schválen.
Dále zastupitelé schvalovali žádost o dotaci na vybudování zázemí
pro turisty. Jedná se o dobíjecí stanice pro elektrokola a elektroskútry,
dobíjecí místo pro mobily, tablety a další techniku, veřejné WC atd.
Další žádost o dotaci se týkala vybudování autobusové zastávky
v Budišovké ulici u Lidlu. Jak asi víte, v současnosti autobus
z Budišova nad Bud. zastavuje na náměstí Jana Zajíce, kde ovšem
není vybudován záliv.
Zastupitelé dále rozhodli o prodeji bytové jednotky č. 911/2 na
Opavské ulici č. p. 911, současnému nájemci za kupní cenu ve výši
733 890 Kč, což je cena odhadní. Co se týká majetku města, byla
schválena celá řada prodejů, pronájmů či vyhlášení záměrů. Tyto
informace jsou dostupné na stránkách města.
Zastupitelé jednohlasně schválili Obecně závaznou vyhlášku města
Vítkova č. 1/2017 o místním poplatku za odpad. S účinností od 1. 1.
2018 bude od poplatku osvobozena osoba, která je nezletilá, a to do
konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhla tří let věku.
Oldřich Huška
1. místostarosta město

Městská policie Vítkov v listopadu
Krádež zboží v jedné z provozoven v Opavské ulici ve dnech
8. listopadu a 26. listopadu má na svědomí 13leté děvče
z Vítkova. V uvedených dnech se vždy kolem šesté hodiny
odpolední pokusila pronést přes pokladní zónu bez placení sladkosti
v celkové hodnotě kolem 30 Kč, přičemž byla zadržena ostrahou
prodejny a předána přivolaným strážníkům. Nezletilé děvče, které
podle zákona není odpovědné za spáchání přestupku proti majetku
z důvodu nedovršení patnácti let věku, bylo vždy předáno zákonnému
zástupci. Strážníci o protiprávním jednání nezletilé dívky uvědomili
pracovníky sociálně-právní ochrany dětí při Odboru sociálních věcí
MěÚ ve Vítkově.
Z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby byl obviněn
37letý muž z Vítkova, který při projednávání banálního přestupku
v dopravě neunesl své emoce a nerespektoval pokyny strážníka na
místě zjištění přestupku a z místa za patřičného slovního komentáře
vůči strážníkovi ujel. Řidiči nyní kromě menší pokuty za přestupek
v dopravě, kterou mu strážník navrhl na místě, hrozí i pokuta od
správního orgánu až do výše 10 000 Kč za přestupek proti veřejnému
pořádku.

Ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý
59letý muž z Vítkova, který v nočních hodinách 24. listopadu svým
vozidlem ohrozil skupinku osob, když řídil motorové vozidlo pod
vlivem návykové látky v Lidické ulici. Přivolaní strážníci později
podezřelému muži naměřili v dechu více než 1,6 promile alkoholu.
V případě, že bude muž uznán vinným, hrozí mu odnětí svobody až
na jeden rok, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti.
Za přestupek proti majetku uložili strážníci pokutu příkazem na místě
ve výši 1 000 Kč 19letému muži z Vítkova, který 30. listopadu kolem
deváté hodiny ranní odcizil v jedné z provozoven v Opavské ulici
2ks her v hodnotě 358 Kč. Jelikož se snažil z prodejny utéci, ostraha
zajistila hlavní vchodové dveře do příjezdu strážníků. Po provedení
úkonů na místě bylo zboží vráceno zpět neporušené do prodeje.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta
České republiky na území České republiky
Koná se ve dnech 12. a 13. ledna 2018 a případné druhé kolo ve
dnech 26. a 27. ledna 2018
Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu
Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána
dne 28. srpna 2017.
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území
České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné
druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve
dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27.
ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání volby prezidenta České republiky
v obci informováni oznámením starosty obce na úřední desce
obecního úřadu zveřejněným nejpozději 15 dnů přede dnem volby,
tj. 28. prosince 2017. Je-li na území obce zřízeno více volebních
okrsků, uvede starosta obce, které části obce náleží do jednotlivých
volebních okrsků. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních
místností. Pověřený obecní úřad a krajský úřad zveřejní na
webových stránkách přehled o telefonním spojení do každé volební
místnosti ve svém správním obvodu.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení
kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti
kandidáta; pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením
volby, při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným
pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace
o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného
údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž
vybavena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz
opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při
zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí
(blíže viz Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta
České republiky v roce 2018).
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku,
tj. obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu městského
obvodu nebo městské části.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného
kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost
k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je
bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta
navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva
vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018.
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí,
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.
Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí
volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední
obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do
úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl
hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení
hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím
lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné
údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik
hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem,
který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení
nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen
jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem
vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo
rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České republiky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke
zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný
hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku
prvního kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve
dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.

Kandidáti
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním
kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným
počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují
do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud
dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do
druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni
kandidáti z druhého místa.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta,
přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem
Místo konání voleb ve Vítkově a místních částech
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– v prostorách Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
pro voliče bydlící na ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská,
nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Těchanovická
274,275,315,492
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
– vestibul Kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící na ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od Pneuservisu Slavík ( zastavárny) směrem
dolů
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– místnost v sokolovně Husova 653, Vítkov (na fotografii)
pro voliče bydlící na ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní,
Krátká, Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará,
Švermova, Vodní, Úvozní, Příkrá

volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do
druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby
prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných
voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů
postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se
koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém
kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České
republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola
ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– místnost v budově Lesů České republiky Opavská 27, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní,
Rybniční, Spojovací , Těchanovická, (mimo č.p. uvedená v okrsku
č. 1), U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem
nahoru, Státní nemocnice, místní část Prostřední Dvůr
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
– místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3
pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
– místnost Agitačního střediska v Nových Těchanovicích
pro voliče bydlící: v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužná,
Lhotka
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– místnost v Kulturním domě v Jelenicích
pro voliče bydlící: v celé místní části Jelenice
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost: – místnost školícího střediska České pošty,
s.p., Vítkov Podhradí 2016
pro voliče bydlící: v celé místní části Podhradí, Nýtek

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
V ROCE 2018

V roce 2018 budou dotace z rozpočtu města poskytovány
spolkům na jejich činnost a další akce formou individuálních
dotací, tj. na jejich žádost. K podání žádosti je nutno použít
formulář na individuální dotace, který je uveřejněn na webových
stránkách města v oddílu Formuláře finančního odboru. http://
www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/
formulare-/financni-odbor/
Žádosti na I. pololetí budou přijímány do konce ledna 2018.

DOTACE A INVESTICE ZA ROK 2017
Na základě usnesení Zastupitelstva města Vítkova město podalo žádosti o dotace v rámci dotačních programů ministerstev, Moravskoslezského kraje, nadací a strukturálních fondů EU. Přiznání dotací u jednotlivých podaných žádostí a fáze realizace jednotlivých projektů jsou
uvedeny v tabulce, kterou naleznete na webových stránkách města v aktualitách (www.vitkov.info).
Pro podání žádosti o dotaci v roce 2018 jsou zvažovány projekty zahrnuté do Akčního plánu města Vítkova na období 2015 – 2018.
Stručně můžeme uvést, že se v roce 2017 podařilo realizovat projekty, které byly financované z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dotace
na opravu hřbitovní zdi a na pořízení propagačních materiálů města), ministerstev (dotace na pořízení vozidla pro JSDH Vítkov, na rekonstrukci veřejného osvětlení v místních částech Vítkova, na opravu střechy kina, na rozšíření městského kamerového systému a opravu hřbitovní zdi v Klokočově) a strukturálních fondů EU (dotace na rekonstrukci chodníků, na energetické úspory bytových domů, na zateplení kina
a na výsadbu aleje). V roce 2017 jsme žádali o dotace v souhrnné výši 38,5 mil Kč, přičemž celkové náklady na tyto projekty činí 59 mil. Kč.
Snahou města je, aby většina investičních projektů byla financována z dotací, a to z důvodu co nejmenšího zatížení rozpočtu města.

Sociální služby ve Vítkově v roce 2017
Město Vítkov podporuje sociální služby, které vycházejí vstříc občanům města Vítkova nebo které jsou poskytovány na území města.
Do roku 2017 probíhalo spolufinancování sociálních služeb tak, že
si každá sociální služba v průběhu roku podala na město žádost
o dotaci na své fungování, a ta pak byla individuálně posouzena. Od
roku 2018 bude vše probíhat jinak. Byla vyhlášena jednotná pravidla
pro poskytování dotací na sociální služby z rozpočtu města na rok
2018.
Od roku 2013 je ve Vítkově poskytována sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel (dále jen NZDM Tunnel),
která nabízí dětem a mladistvým ve věku od 15 do 26 let především
alternativu k organizovanému trávení volného času. Klienti v zařízení vyvíjejí vlastní aktivitu. Poskytovatelem této služby je Středisko volného času Vítkov, p.o. Činnost NZDM Tunnel byla v loňském
roce podpořena z prostředků města ve výši 350 000 Kč. Služba se
v loňském roce zapojila do projektu Agentury pro sociální začleňování, který je podporován z Operačního programu Zaměstnanost.
Od roku 2018 bude z prostředků projektu financováno navýšení
personálního zabezpečení pro starší věkovou klientelu a vytvořeny
bezplatné kurzy počítačové gramotnosti pro klienty NZDM Tunnel.
Středisko volného času Vítkov poskytuje také Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Tunnel (dále jen SAS). Tato služba
zde funguje od roku 2014, má ambulantní i terénní formu. V případě
terénní formy se jedná především o přípravu na vyučování dětí
klientů a finanční hospodaření. Mimo tyto služby poskytuje SAS doprovod dětí do školy sociálním pracovníkem. Služba je provozována
s finančním příspěvkem města ve výši 100 000 Kč, tyto peníze však
nejsou poskytovány přímo SAS, ale Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě
sociálních služeb na území kraje. Služba se také zapojila do projektu Agentury pro sociální začleňování, který je podporován z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem je rozšíření služby pro oblast Čermná ve Slezsku a Budišov nad Budišovkou jak územně, tak
personálně. V rámci projektu bude uskutečňován kurz počítačové
gramotnosti. Pracovníci služby úzce a pravidelně spolupracují s OSPOD. Dochází tak k vzájemnému předávání informací potřebných
k dalším řešením sociální situace.
Občané města využívají pečovatelskou službu poskytovanou
Charitou Odry, jejímž cílem je podpora uživatelů v jejich domácím
prostředí. Lidem je tak umožněno zůstat co možná nejdéle v přirozeném prostředí. Služba byla městem podpořena částkou ve výši
452 000 Kč.
Prostřednictvím pečovatelské služby Charity Odry je provozována
služba „Senior Taxi“. Občané Vítkova mohou tuto službu využívat
jako způsob přepravy. Dotace města je poskytována v rámci příspěvku na provoz pečovatelské služby.
Od dubna 2016 je občanům města a místních částí poskytováno
odborné poradenství dluhovou poradnou prostřednictvím Charity
Odry. Tato spolupráce byla vyhodnocena jako velmi efektivní a přínosná pro občany města, proto jí byla poskytnuta částka ve výši
30 000 Kč. Sociální služba byla od ledna do listopadu 2017 poskytována v prostorách odboru sociálních věcí v budově Městského úřadu. Nyní je poskytována v nových prostorách na adrese Komenského č. 169, Vítkov. Služba se také zapojila do projektu Agentury pro
sociální začleňování, který je podporován z Operačního programu
Zaměstnanost. Od roku 2018 bude provoz na tři roky hrazen z dotace a provozní doba bude rozšířena z jednoho dne týdně na celý
týden.
Z finančních prostředků města je podporována také služba Sociální rehabilitace, jejímž poskytovatelem je Fokus Opava z.s., a to
částkou 80 000 Kč. Služba napomáhá klientům obnovit, udržet i získat schopnosti potřebné k běžnému životu. Službu využívají většinou pravidelně klienti Chráněného bydlení, ale jsou zde také klienti
z běžných rodin našeho města.
Na území města Vítkova jsou poskytovány služby sociální péče, které úzce spolupracují s odborem sociálních věcí, a to nejen z důvodu
pozice města Vítkova jako opatrovníka některých klientů těchto služeb. Nejvíce opatrovanců města Vítkova využívá sociální pobytové
služby Chráněné bydlení Vítkov a Domov Vítkov. Chráněné bydlení od loňského roku nově spadá pod Domov Vítkov. Vloni byla

Domovu Vítkov poskytnuta dotace ve výši 50 000 Kč a na Chráněné
bydlení dotace 35 000 Kč.
Odbor sociálních věcí spolupracuje s dobrovolnickým centrem Elim
Opava, o.p.s., kterému byla poskytnuta dotace z rozpočtu města
v částce 25 000 Kč na činnost související s výkonem dobrovolnictví. Dobrovolníci docházejí do Domova seniorů Vítkov a Dětského
domova v Melči. Z rozpočtu města ve výši 5 000 Kč byla podpořena Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub
Zvoneček, Odry, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a centrum denních služeb. Děcko o.p.s. obdrželo
z rozpočtu města dotaci na svozovou dopravu pro zdravotně znevýhodněné dítě do školy ve výši 10 000 Kč. Rovněž byl podporován projekt Inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku, v rámci kterého
byla poskytnuta dotace ve výši 45 971 Kč Centru inkluze, o.p.s.
Město podporuje i rozvoj nových terénních služeb a poskytlo finanční dotaci ve výši 5 000 Kč spolku Andělé Stromu života na terénní
paliativní péči a sociální poradenství. Renarkon o.p.s. Ostrava poskytuje jednou týdně terénní sociální službu, která kromě mapování
drogové scény a výměny injekčních setů provádí aktivity směřující
k předcházení rizikovému chování, které vede ke vzniku drogového
problému a zároveň minimalizuje negativní sociální dopady spojené
s užíváním nealkoholových drog. Na provoz služby přispělo město
v roce 2017 částkou 40 000 Kč. I v loňském roce pokračovala spolupráce s Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s.,
které poskytuje služby tlumočníka znakové řeči. Práci tlumočníka
hradí centrum ze svých prostředků a město hradí tlumočníkovi cestovné z Opavy do Vítkova a zpět. Středisku rané péče Ostrava,
které poskytuje pomoc rodinám, které vychovávají dítě do věku 7 let
a které se potýkají se zrakovým nebo kombinovaným postižením,
bylo poskytnuto 5 000 Kč.
Občané města mohou získat informace o poskytovatelích sociálních
služeb ve Vítkově na webových stránkách města, ve Vítkovském
zpravodaji a od pracovníků odboru sociálních věcí.

AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA
Při zpracování Akčního plánu na léta 2015-2018 se nepředpokládalo, že všechny navržené projekty budou realizovány v daném
období a plném rozsahu. Jedním z účelů programu rozvoje města a akčního plánu je umožnit získávání finančních prostředků
na realizaci projektů z vnějších zdrojů – z dotací ministerstev, z
fondů EU, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, státních fondů a
dalších. Proto byly a budou vždy zřejmě přednostně vybrány k realizaci ty projekty, na něž se městu podaří získat ve významném
rozsahu finanční zdroje mimo rozpočet města. Ostatní projekty
byly a budou řešeny podle finančních možností města a okolností, například tak, že jejich realizace bude rozfázována do delšího
období nebo odložena na pozdější dobu, případně bude omezen
rozsah projektu tak, aby se snížila jeho finanční náročnost dle
aktuálních finančních možností města
Akční plán tedy není závazným rozpisem přesně stanovených
akcí, ale spíše zásobníkem kvalitně zpracovaných a městem
schválených projektových záměrů, jehož existence umožní na
jedné straně efektivně vyhledávat dotační možnosti na realizaci
projektů a na druhé straně rychle využívat příležitosti, které se v
tomto směru budou nabízet.
Pro větší přehlednost jsou na www.vitkov.info zvýrazněny akce,
u kterých se v roce 2017 pokročilo s jejich realizací, nebo byly
realizovány celé. Začátkem každého nového roku je Akční plán
aktualizován dle potřeb města a tak je zajištěna možnost zahrnovat do jednotlivých aktualizací nově vzniklé potřeby města a nové
rozvojové záměry.
V lednu 2018 tak bude akční plán aktualizován a v únoru 2018
předložena zastupitelstvu ke schválení jeho 3. aktualizace. Současný akční plán je zpracován na léta 2015-2018, to znamená,
že koncem roku 2018 budou muset být zahájeny práce na vytvoření nového akčního plánu na období let 2019-2022. Ten by měl
být v únoru 2019 předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Připravovaná rekonstrukce silnice
č. II/442 Budišovská – Oderská

V březnu 2018 bude zahájena rekonstrukce dvou úseků silnice č. II/442 v trase Staré Heřminovy – Horní Kunčice – Vítkov – hranice okresu Nový Jičín
(směr Heřmánky). Investorem stavby, která je zařazena do dotačního programu IROP, je Moravskoslezský kraj.
Města Vítkov se tato rekonstrukce dotkne v úseku od železničního přejezdu
v Budišovské ulici po čističku odpadních vod v Oderské ulici. Stavba ve Vítkově bude spočívat v souvislé rekonstrukci podkladních vrstev a krytu vozovky.
Součástí stavby je rekonstrukce 3 propustků včetně opěrné zdi v místě křížení
s Wolkerovou ulicí (pod Vakusem).
V rámci provedení obnovy inženýrských sítí před samotnou rekonstrukcí silnice
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava v březnu 2018 rovněž zahájí
práce na výměně vodovodu uloženého pod silnicí. Předpokládané ukončení
prací na vodovodu je plánováno na květen 2018, kdy se naplno rozběhne
připravovaná rekonstrukce silnice II/442 v průtahu městem. Termín ukončení
je plánován na říjen 2018.
V této souvislosti Město Vítkov intenzivně pracuje na přípravě stavby zálivu
s autobusovou čekárnou při Budišovské ulici v místě naproti nynější zastávce (plocha u Lidlu). Je snahou docílit maximální koordinace všech stavebních
prací tak, aby vše proběhlo v rozmezí jednoho termínu s minimálním zatížením
silničního provozu.
Přesto si zmiňované akce vyžádají omezení provozu úplnou uzavírkou s určením objízdné trasy. O termínech omezení budeme veřejnost informovat v dostatečném předstihu.
JG

DAŇ ZE NEMOVITOSTI
18. ledna 2018 budou v místnosti rady města přítomni
zaměstnanci FÚ Opava, kteří budou v době 8:00 – 15:00
hod. vybírat přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň
z nemovitostí a pozemků).

ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVA
A PROJEDNÁVÁNÍ JEHO
ZMĚNY V ROCE 2018
Územní plán Vítkova byl schválen zastupitelstvem
města 16. 7. 2014 a nabyl účinnosti 1. 8. 2014.
Územní plán je zpracován pro katastrální území
Vítkov, Klokočov, Lhotka u Vítkova, Nové Těchanovice
a Jelenice.
V současné době eviduje odbor výstavby a územního
plánování, jako pořizovatel územního plánu Vítkova,
žádosti na pořízení změny územního plánu. Tyto
změny jsou však malého rozsahu a pořízení změny by
bylo neúměrné nákladům za jeho zpracování.
Ke změně územního plánu dochází buď na základě
předložených návrhů, nebo na základě vyhodnocení
územního plánu a zprávy o uplatňování, kterou
předkládá pořizovatel jednou za 4 roky. K zahájení
projednávání změny územního plánu dochází vždy
pouze na základě rozhodnutí zastupitelstva města.
V příštím roce bude zastupitelstvu města předložena
zpráva o uplatňování územního plánu v uplynulém
období, která může obsahovat pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu.
Z tohoto důvodu oznamujeme, že je možné podávat
nové podněty a požadavky na změny územního plánu,
které bude možné do územního plánu zapracovat.
Veškeré požadavky budou posouzeny a předloženy
zastupitelstvu.
Lhůtu pro podávání návrhů stanovujeme do 31. 3.
2018.
Chtěli bychom upozornit, že územní plán je základním
podkladem pro územní rozhodování. Občané by měli
před jakýmkoliv záměrem výstavby, změny užívání
stavby, změny využití území či koupí pozemku za
účelem výstavby nahlédnout do územního plánu, zda
je záměr dle územního plánu vůbec možný.
Do územního plánu města Vítkova lze nahlédnout
v interaktivní mapě „Územní plán města Vítkova“
na webových stránkách města Vítkova, která
se nachází v levé dolní části webových stránek:
http://cz-mu-vitkov.tmapserver.cz/mapa/uzemni-pl
an/?lb=osmll&ly=hr%2Cad%2Cpa%2Cupd-vitkovhl%2Cfp-up-melc&lbo=1&lyo=&c=-508887%3A1104760&z=4.
V této aplikaci je možné zjistit k jednotlivým plochám a
pozemkům podmínky pro jejich využití, kde je uvedeno
hlavní využití, přípustné a nepřípustné využití dané
plochy.
Při kliknutí ukazatelem na pozemek nebo plochu se
v pravé části objeví tabulka „Identifikace“. Pod
odkazem „Podmínky pro využití plochy“ lze načíst
podmínky možnosti umístění staveb nebo opatření
v jednotlivých plochách.
V případě požadavku na změnu územního plánu je
nutné požadavek předložit na předepsaném formuláři
„Návrh na pořízení změny územního plánu“, včetně
vyplnění všech povinných údajů. Formulář se nachází
na internetových stránkách města http://www.vitkov.
info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/
formulare-/odbor-vystavby-uzemniho-planovani-azivotniho-prostredi-1/uzemni-planovani/ .
Jakékoliv informace o územním plánu Vám rádi
podáme na odboru výstavby, územního plánování
a životního prostředí Městského úřadu. O vyjádření
k záměru je rovněž možné požádat písemně,
formulář žádosti o vyjádření je také na internetových
stránkách města http://www.vitkov.info/mestsky-urad/
dokumenty-formulare-informace/formulare-/odborvystavby-uzemniho-planovani-a-zivotniho-prostredi-1/
uzemni-planovani/.

Oddací dny v roce 2018
Vážení občané a snoubenci, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vítkov by vás touto cestou rád
informoval o stanovených oddacích dnech pro rok 2018.

PhDr. Marie Mikulíková
Ing. Ivan Petrtýl
Olga Burianová
Ing. Ivan Krajcar

- pověřená členka zastupitelstva
- pověřený člen zastupitelstva
- pověřená členka zastupitelstva
- pověřený člen zastupitelstva

Harmonogram svatebních obřadů na rok 2018
06. 01. 2018
13. 01. 2018
20. 01. 2018
27. 01. 2018
03. 02. 2018
10. 02. 2018
17. 02. 2018
03. 03. 2018
10. 03. 2018
17. 03. 2018
24. 03. 2018

07. 04. 2018
14. 04. 2018
21. 04. 2018
28. 04. 2018
05. 05. 2018
12. 05. 2018
19. 05. 2018
26. 05. 2018
02. 06. 2018
09. 06. 2018
16. 06. 2018
23. 06. 2018
30. 06. 2018

14. 07. 2018
21. 07. 2018
28. 07. 2018

06. 10. 2018
13. 10. 2018

04. 08. 2018
11. 08. 2018
18. 08. 2018
25. 08. 2018

03. 11. 2018
10. 11. 2018
24. 11. 2018

01. 09. 2018
15. 09. 2018
22. 09. 2018

15. 12. 2018

Současně vám sdělujeme, že si můžete vybrat oddávajícího, kterými jsou:
Ing. Pavel Smolka
Mgr. Oldřich Huška
Lenka Sonnková

- starosta
- místostarosta
- místostarostka

VÍTKOV SE ZAPOJIL DO
KABELKOVÉHO VELETRHU
V polovině listopadu měla mít paní Bergerová z Opavského
a hlučínského deníku schůzku s panem starostou, který ovšem
bohužel musel náhle odjet a tak mě požádal, abych ho zastoupila.
Probraly jsme pracovní záležitosti a pak jsme hovor stočily na
akce, které Deník pořádá. Dostaly jsme se ke Kabelkovému
veletrhu. Myšlenka mě velmi nadchla, nejen z důvodu blížících
se Vánoc, kdy skoro všichni lidé rádi pomáhají, ale říkala jsem
si, že pro některé ženy to bude důvod si doma uklidit a posoudit
potřebnost svých kabelek. Organizace byla velmi jednoduchá,
informace se rozletěla maily, byla hlášena v rozhlase a šířena
facebookem. Na sběr kabelek bylo jen pár dní. Jaké bylo mé velké
překvapení, když jsem se šla podívat, jestli máme alespoň něco

Manželství se uzavírá v obřadní síni Městského úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce čp. 7. Lze jej také uzavřít na kterémkoli vhodném
místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov a také mimo
dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě písemné
žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových stránkách města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulare-informace/formulare-/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1 000 Kč.
Bližší informace k této problematice najdete na webových stránkách
města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/zivotni-situace/spravni-cinnosti-a-obecni-zivnostensky-urad/
Rovněž vám je sdělí matrikářka odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského
úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov; telefonní kontakt: 556 312 210.
Michal Bensch
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
a v informačním centru městského úřadu se nahromadilo více jak
50 kabelek! Kolik se jich nasbíralo celkem, jsme již pak nepočítali,
ale kufr auta byl skoro plný. Kabelky doputovaly do Opavy do OC
Breda & Weinstein, kde se 24. listopadu v odpoledních hodinách
Kabelkový veletrh pořádal. Současně byl na podiu zajištěn i
zajímavý program.
Hlavní myšlenkou této akce je někomu pomoci, a to se tentokrát
opravdu podařilo. Částka 32 820 korun byla absolutním rekordem
v rámci již tří konaných ročníků tohoto veletrhu a putovala do
Budišova nad Budišovkou malému Jakubovi.
Velké poděkování posíláme všem anonymním dárkyním, které
kabelky do infocentra přinesly a přispěly tak na opravdu dobrou
věc.
Šárka Petrtýlová
tajemnice MěÚ

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Ve středu 13. prosince ožilo vítkovské náměstí vánočními melodiemi. Žáci naší školy si společně se svými
učiteli připravili pásmo koled a veselých říkadel, které
v rámci celostátní akce „Česko zpívá koledy“ nabídli
veřejnosti. Programem provázela členka školního parlamentu Karin Siváková a uváděla jednotlivé pasáže
vánočních koled i sólová vystoupení. Mezi sólisty byli
sourozenci Adriana a Jan Ferencovi, Eliška Nováková,
Stefanie Siváková a o vánoční říkání se postarali Jakub
Král, Vanesa a Markéta Šandorovy a Gábina Horvátová. Vánoční atmosféru dokresloval „živý betlém“, kde
místo živých zvířátek byli k vidění tři králové, Marie
s Josefem a Ježíškem, nebo pastuška se svým stádem
oveček.
Naše vystoupení možná nebylo bez chyby, ale nejde
o dokonalost. Děkujeme těm, kdo se s námi na chvíli
zastavili a třeba si jen sami pro sebe zanotovali. Chtěli
jsme jen všem prostřednictvím těch několika minut zpíváni připomenout, že Vánoce jsou na dosah ruky a popřát všem klidné a spokojené sváteční dny.

Mikuláš v Prostředním Dvoře

Začal advent a lidé ve městech, na vesnicích i malých osadách
ozdobili své domy a zahrady. Společně rozsvítili vánoční stromy.
Také na Prostředním Dvoře se sobotního podvečera 2.prosince
sešli dospělí i děti na společné akci, kterou zahájili lampiónovým
průvodem. S veselým štěbetáním prošli celou vesnici a vrátili se do
„kulturky“, kde na všechny čekal Mikuláš s andělem a čertem. To
bylo křiku! Děti dostaly balíčky se sladkostmi výměnou za písničku
či básničku. Po nadílce se všichni shromáždili venku a za bouřlivého
odpočítávání rozsvítili vánoční strom. Děti se fotily s Mikulášem, ti
odvážnější s čertem. Předvánoční atmosféru dotvářel voňavý punč
pro děti a svařené víno pro dospělé.

Věřím, že advent, který jsme společně zahájili, prožili všichni v klidu
a pohodě se svými blízkými a přáteli, navštívili koncerty, výstavy
nebo jarmarky, aby potěšili oko i duši, a do nového roku vykročili
vesele.
Osadní výbor místní části Prostřední Dvůr přeje všem spoluobčanům
v novém roce 2018 hodně zdraví, lásky, rodinné pohody. Těšíme se
na další společné akce.
Hana Odstrčilová
osadní výbor

Adventní čas
v Klokočově

V sobotu 9. prosince se konal v kostele svatého Ondřeje v Klokočově adventní koncert,
na němž Marta Kučerková zahrála na housle překrásné skladby. V adventním duchu
zazpíval Sbor při kostele sv. Antonína Paduánského ve Vřesině.

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ

SETKÁNÍ SE SPOLKY

V závěru roku proběhlo setkání představitelů města se zástupci
spolků a organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami.
Děkujeme všem, kteří svou činností přispívají k aktivnímu využívání
volného času dětí i dospělých a připravují také nejrůznější programy pro občany města a okolí. Život v našem městě se tím stává
s nepřebernou škálou oddechových aktivit v oblasti kultury, sportu
i společenského života mnohem pestřejším.
Těšíme se na další spolupráci v novém roce, na nové skvělé nápady
a podněty, které budou život města stmelovat.

VÍTKOVSKÝ JARMARK

Vánoční jarmark se již po několik let stal neodmyslitelnou součástí
adventu. V letošním roce byly k mání nejen vánoční stromečky, ale
také skvělé včelí produkty, cukroví i zabijačkové speciality.

VÁNOČNÍ KONCERT

MIKULÁŠ, ANDĚL I ČERT ZAVÍTALI TAKÉ
MEZI VÍTKOVSKÉ DĚTI

Již tradičně se na vítkovském náměstí sešly děti s Mikulášem, aby
ukázaly, co nového se za celý rok naučily, ale hlavně, aby Mikuláš
posoudil jejich dobré skutky i drobné hříšky. Určitě padlo víc pochval
než pokárání. Děti se určitě celý rok budou snažit, aby hračky byly
vždy uklizené, ruce před jídlem umyté a to, co slíbí, aby dodržely.
Držíme palce a za rok uvidíme.

NOVÁ PUBLIKACE O HISTORII MĚSTA MÁ
SVÉ PRVNÍ ČTENÁŘE

11. prosince proběhl v knihovně křest publikace autorů Branislava
Dorka a Zdeňka Kravara „Vítkov – Z historie města“.
Děkujeme skupině ApenDixi, která nás celým podvečerem provázela.

Slavnostní atmosféru blížících se vánočních svátků umocnil Vánoční koncert Martina Chodúra a Pěveckého sboru při Základní škole a
gymnáziu ve Vítkově.
Do posledního místa vyprodaná hlavní loď vítkovského kostela Nanebevzetí Panny Marie zněla tóny vánočních písní.

DĚKUJEME DOBROVOLNÍKŮM
– OCENĚNÍ BYLA ROZDÁNA
30. listopadu proběhlo v sále Purkmistrů Obecního domu v Opavě
předávání ceny Křesadlo 2017. Z našeho města byly nominovány –
Adéla Kalužová, Marie Kristková a Marie Mikulíková.
Adéla Kalužová, studentka septimy místního gymnázia, se věnuje
dobrovolnické činnosti již několik let. Nejdříve získávala zkušenosti
u zdravotně postižených dětí, potom doučovala dítě z pěstounské
rodiny a od loňského roku dochází i do místního Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, kde doprovází seniory na
procházky, hrají společně různé hry, procvičuje s nimi jemnou motoriku, předčítá jim, nebo si s nimi jen tak povídá. Ráda se taky účastní společenských akcí, které Domov pořádá. Adéla si velmi dobře
vede nejen ve studiu, ale věnuje se taky hudbě, především zpívá,

má vlastní kapelu, zajímá se o lidi kolem sebe, je empatická, citlivá, ochotná pomoci a svoji budoucnost vidí
rovněž v práci s lidmi.
Marie Kristková je členkou výboru místní organizace
Svazu postižených civilizačními chorobami ve Vítkově
členkou okresního výboru SPCCH v Opavě.
Právě oblasti sociální a práci se seniory se věnuje nejvíce. Snaží se vždy zapojit do všech aktivit co
nejvíce seniorů, umí naslouchat jejich potřebám
a jednotlivé programy přizpůsobit jejich fyzickým
i psychickým možnostem.
O tom, že sama vnímá svět velmi pozitivně, svěd-

čí mnoho koníčků a zájmů – turistika, běžky, čtení, je pravidelnou
návštěvnici
vítkovské
knihovny,
a to nejen jako aktivní čtenářka, ale
také jako účastnice mnoha besed
a přednášek. Ráda zahradničí.
Marie Mikulíková stále aktivně pracuje. Učí na vítkovské základní škole a
gymnáziu. Přestože téměř celý svůj
profesní život zasvětila mladým lidem
– studentům, je jí velmi blízké téma
kvalitního a plnohodnotného života seniorů, mezigeneračního soužití
a sociální problematika.
Pracuje
jako
aktivní
dobrovolník
v
oblasti
pomoci
seniorům,
pomáhá
vyhledávat
a zaškolovat nové dobrovolníky především z řad svých studentů.
Je pro studenty vzorem a příkladem
v oblasti mezilidských a mezigeneračních vztahů. Před čtyřmi lety se zapojila do projektu
3G, dnes se věnuje převážně práci se seniory.
Cenou „Křesadlo 2017“ byly oceněny Marie Kristková
a Marie Mikulíková.
Město všem třem nominovaným oficiálně za jejich dobrovolnickou práci poděkovalo na prosincovém zastupitelstvu města.

ČEPS CUP
Ve středu 29. listopadu 2017 jsme na naší škole uspořádali okresní
kolo florbalu žáků 1. stupně ZŠ pod názvem ČEPS CUP. O postup
do krajského finále se utkaly školy z Hradce nad Moravicí, Velkých
Heraltic, Melče, ze ZŠ na nám. Jana Zajíce ve Vítkově a domácí
ZŠaG Vítkov. Konečné pořadí bylo následující:
1. ZŠaG Vítkov
2. Hradec nad Moravicí
3. Melč
4. Velké Heraltice
5. Vítkov, nám. Jana Zajíce
O postup se zasloužili tito hráči: M. Říha, J. Hučík, Š. Hučík,
D. Indrák, P. Janeček, Š. Kubala, V. Soukup a J. Kostka. V 19.
prosince si zahráli v Ostravě - Dubině krajské finále. Gratulujeme!!!

V naší škole přišlo volit 90 žáků
ze 127. Všechny odevzdané hlasy
byly platné. Volební komisi tvořil
Patrik Lamatschek, Jakub Hamrozi
(sexta) a Jiří Zwesper (kvinta).
Nejúspěšnějšími
kandidáty
na
prezidenta byli Miloš Zeman (30 hlasů) a Jiří Drahoš (21 hlasů).
Ostatní kandidáti se umístili takto: Marek Hilšer (15 hlasů), Vratislav
Kulhánek (7 hlasů), Pavel Fischer (6 hlasů), Petr Hannig (4 hlasy),
Jiří Hynek (3 hlasy), Michal Horáček a Mirek Topolánek (po 2
hlasech).
Miroslav Bučánek

PANÁČEK RECYKLÁČEK

OKRSKOVÉ KOLO FLORBALU 1. STUPNĚ
ZŠ
Den poté, 30. listopadu jsme jeli do Opavy na okrskové kolo florbalu
smíšených družstev na ZŠ Vrchní. I zde hrálo 5 družstev a naše
sestava obsadila druhé místo hned za domácí školou. V týmu
hráli výše uvedení chlapci a děvčata V. Čigašová, A. Zouharová
a N. Daříčková. Děkujeme chlapcům i dívkám za vzornou
reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru do dalších zápasů.
Petr Molek

PRVNÍ KOLO STUDENTSKÝCH
PREZIDENTSKÝCH VOLEB
V úterý 12. 12. 2017 se na naší škole konalo ve spolupráci
s Žákovským parlamentem gymnázia první kolo Studentských
prezidentských voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu
Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Cílem je rozvíjet
demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších
patnácti let a vštěpovat jim důležitost voleb.

Že nevíte, co s použitými nápojovými kartony a plasty? Nechte se
inspirovat výjimečně povedenými výrobky, které v rámci soutěže
PANÁČEK RECYKLÁČEK, vyrobila jednotlivá oddělení školní
družiny. Hlavním cílem této soutěže bylo poukázat na výtvarné
možnosti zpracování odpadových materiálů, které vyhazujeme do
žlutých a oranžových kontejnerů. Žáci si zdokonalili své dovednosti
v oblasti třídění odpadů. Společně se svými vychovatelkami vytvářeli
kreativní Panáčky recykláčky, kterým vymýšleli originální jména.
Soutěžní díla v podobě nejrůznějších výtvorů byla umístěna ve
vstupní hale školy, kde si je může prohlédnout také široká veřejnost.
Žáci prvního a druhého stupně ohodnotili díla hlasováním. Nejvíce
se líbila Chobotnice Parádnice, Mlaskožrout a Princezna Kemilka
s jezevčíkem Kevinem. Všechny zúčastněné kolektivy byly
odměněny hodnotnými cenami.
Barbora Marešová

ODISBUS OPĚT PŘICESTOVAL K NAŠÍ
ŠKOLE
Simulace voleb se během dvou dnů (12. - 13. 12. 2017) v ČR
zúčastnilo 384 středních škol, odevzdáno bylo 43 559 platných
hlasovacích lístků. Zapojilo se 171 gymnázií, 170 středních
odborných škol a 43 učilišť. V našem kraji se zapojilo 41 škol, z toho
16 gymnázií.
Dle celorepublikových výsledků se kandidáti umístili v tomto pořadí:
Jiří Drahoš (33,59 %), Miloš Zeman (19,95 %), Marek Hilšer
(13,23 %), Pavel Fischer (9,57 %), Michal Horáček (9,26 %), Mirek
Topolánek (6,25 %), Jiří Hynek (3,04 %), Petr Hannig (2,72 %) a
Vratislav Kulhánek (2,39 %).
V Moravskoslezském kraji zvítězil Miloš Zeman (29,37 %) a druhý v
pořadí byl Jiří Drahoš (27,06 %).

Žáci pátých, šestých tříd a primy se ve dnech 21. a 23. listopadu
účastnili projektu ODISbus, který je podporován Moravskoslezským
krajem a je financován Evropskou unií.
Děti si přímo v přednáškovém autobuse vyslechly interaktivní
prezentaci o výhodách a jednoduchosti cestování veřejnou dopravou,
o možnosti bezbariérové přepravy cestujících s handicapem
a o ekologickém přínose této dopravy. V závěru žáci vyplnili dotazník
o jejich způsobech dopravy a zasoutěžili si o pěkné ceny.
Speciálně upravený ODISbus propaguje veřejnou dopravu
a ochranu životního prostředí opravdu netradičním, zajímavým
a zábavným způsobem.
Dáša Kalužová

U6 – ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková
organizace
a Zapsaný spolek Klub rodičů pořádají

NATÁČENÍ SOUTĚŽNÍHO POŘADU

V listopadu jsme byli vyzvání Českou televizí v Ostravě, abychom se
zúčastnili televizní soutěže Úžasný svět techniky.
Sestavili jsme tým výjimečných mozků a sportovců a vydali se do
Vítkovické haly U6 v Ostravě. Téma soutěže bylo tajné, takže jsme se
nemohli připravit dopředu. Ale už po první otázce bylo jasno – plasty.
Náš tým byl vybrán z kvarty: Soňa Peterová, Eliška Halamíčková,
Ondřej Šamárek, David Jirout a Vilém Vašátko. Dokonce jsme měli
připraveného náhradníka, který čekal brzy ráno jako pojistka na
autobusovém nádraží – patří mu za to díky – Denise Přikryla.
Pracovali jsme v laboratoři, hledali v podzemí, řešili jak nejrychleji
dostat cihly na vysokou věž, jak postavit co nejstabilnější stavbu
a další úkoly.
Po celou dobu byl náš tým o pár bodů lepší, jen na posledním úkolu
jsme neuspěli – což rozhodlo. I přesto jsme byli spokojeni a brzy se
zase přihlásíme!
Martin Šrubař

Základní škola a gymnázium Vítkov,
příspěvková organizace

MAŠKARNÍ PLES
sobota 20. ledna 2018 ve 14:00 hod
Kulturní dům Vítkov
Program:
• NA KRÁTKO PROVEDE VÁS KOUZELNÉ SLUCHÁTKO
• Promenáda masek
• Vyhodnocení nejkrásnějších masek
• Capoeira
• Malování na obličej
• Soutěže o ceny, kolo štěstí
• Občerstvení, tombola
• Taneční vystoupení žáků školy
• Foto koutek
• Živá hudba RK BAND
• Překvapení

Zápis do 1. třídy se uskuteční v prostorách
školy v budově 1. stupně v pátek 6. dubna
2018 v době od 13,00 do 18,00 hodin.

Slezský norický kůň

Chov ve Slezsku a na Františkově Dvoře
v Klokočově
Publikace pojednávající o historii chovu slezského norika ve Slezsku a na
Františkově Dvoře v Klokočově je prostřednictvím textů Ing. Ivana Petrtýla
a Jany Voráčkové a fotografií Dalibora Gregora krásným připomenutím kultury a tradic, které jsou s tímto chladnokrevným plemenem koní nesmazatelně
spojené.
Historie chovu slezského norika je rozdělena na tři etapy, jež jsou historicky
vymezeny dvěma světovými válkami. Základy chovu slezského norika byly položeny nejdříve v hornaté části Jeseníků, odtamtud se chov šířil dále do oblasti
opavské a bílovecké. Cílem snažení slezských chovatelů bylo skloubit mohutnost norika s pohyblivostí původních teplokrevných koní.
Kniha vychází v edici „Do kapsy“ a je vhodným dárkem k slavnostním příležitostem.
Vydal: foto & nakladatelství: Ing Dalibor Gregor
TEXT: Ing. Ivan Petrtýl, Jana Voráčková
FOTO: Ing. Dalibor Gregor
Datum vydání: 11/2017
Formát 110 x 135 mm

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
Srdečně zvou pořadatelé.
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Kulturní dům Vítkov
Hraje: Kapela TNT
http://ples.vitkov.eu
Vstupné
Vs
150 Kč. Předprodej vstupenek v IC Vítkov

Vánoční koncert Martina Chodúra a Pěveckého sboru
při Základní škole a gymnáziu

NIC NENÍ STÁLÉ, S VÝJIMKOU ZMĚNY…
Když se v měsíčním prosincovém plánu práce objevila zpráva o odchodu ředitelky školy Jaroslavy Dokoupilové k 31. 12. 2017 z funkce,
většina zaměstnanců to považovala za omyl, část za nepovedený
vtip, někteří nevěřícně sháněli pravdivé informace, jiní se smutkem
v oku zamáčkli slzu a uvědomili si, že tohle legrace nebude. A opravdu nebyla. Hlášený odchod se s příchodem nového roku stal skutečností a na mně bylo napsat závěrečné interview, což opravdu nebylo
snadné… Vymýšlet pokud možno neutrální otázky, jež by popsaly
pocity celé školy a zároveň daly prostor křičícím emocím všech.
Kohokoli jsem požádala o pomoc, podíval se na mě se skleněnýma
očima, otočil se a odešel, to já jsem nemohla, a tak jsem se ptala:
Začneme hned nejdůležitější otázkou: Co Vás vedlo k tomu, že
končíte ve funkci ředitelky školy tak náhle? V polovině školního
roku?
Náhle určitě ne, i když rychlý řez považuji za lepší řešení než dlouhou agónii. Ve školství se pracuje se školním i kalendářním rokem.
Už poměrně dlouho jsem avizovala, že na konci roku se funkce
vzdám. Někteří to patrně pochopili špatně.
Za sebe mohu říci, že jako většina pedagogů žiju rokem školním, takže trochu šok, jak dlouho jste o tomto kroku přemýšlela?
Ke svému rozhodnutí jsem dospěla po zralé úvaze. V době, kdy
jsem poprvé mohla odejít do důchodu, se připravovalo sloučení Střední školy v Odrách se Střední školou ve Vítkově-Podhradí.
A jelikož jsem byla ředitelkou v obou těchto školských subjektech,
nepřipadlo mi „fér“, abych to nedotáhla do konce.
Ve funkci jste byla více než 20 let, naplnila jste své představy
a vize?
Svoje více než dvacetileté období ve vedení školy rozděluji na dvě
části. Nejprve období nebývalého rozkvětu, kdy se nám dařilo,
na cokoliv jsme sáhli - zavedení nových atraktivních oborů, vnější
i vnitřní rekonstrukce všech pracovišť v Odrách, Novém Jičíně, extenzivní rozmach do Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm, postupné zvyšování počtu žáků až na rekordních 600. Ovšem v poslední době objektivní společenské důvody našemu typu oborů příliš
nepřejí, byť jsou jejich absolventi na trhu práce velice žádaní.
Zde bychom mohly navázat na vaše největší úspěchy, co se
Vám podařilo?
To ať posoudí jiní.
Tato odpověď se mi moc nelíbí, položím vám tedy otázku opačnou: Je něco, čeho litujete? Co byste udělala jinak? Co se nepovedlo?
Obecně lituji toho zmaru, jak nekompetentní zásahy postupně rozbíjely fungující školský systém, který měl svůj řád a výborné výsledky
v mezinárodním srovnání. Osobně nelituji ničeho, byla jsem, pokud
se to tak dá říct, „šťastná ředitelka“. Byla i těžká období, ale vždy
za mnou stála, myslím si, celá škola, svého času dokonce dvě, což
člověka nesmírně posílí.
To mohu potvrdit, vzhledem k tomu, že se v učitelském sboru
pohybuji už 12 let, vím, že na Vás nedá nikdo dopustit. A co plánujete dělat dál? Kromě výroby kečupů a marmelád?
K těm přihodím navíc kompoty, pletení, háčkování a vyšívání.
(smích…)
V tomto případě budeme postupně docházet na ochutnávky
a pro svetry. Budete dále udržovat kontakt se školou, nebo, jak
se říká, spálíte mosty a otočíte list?
Copak to jde? Působím v této škole 31 let a považuji ji za svoje
čtvrté dítě. Vzhledem k tomu, že s většinou spolupracovníků mě vážou i přátelské vztahy, rozhodně mosty nespálím. A zatím neopustím
ani své dálkové studenty, u kterých budu ještě pokračovat ve výuce
práva.

Ono by Vám to, mezi námi, ani neprošlo. Jak byste sama zhodnotila své vedení, proveďte rekapitulaci, sebekritické ohlédnutí.
Nejsem autoritář. Na svoje čisté svědomí tvrdím, že jsem se ke
všem pracovníkům snažila přistupovat přátelsky a ponechávala jsem jim dostatek vlastního prostoru a svobody. Občas se našli
i takoví, jež této situace zneužívali. A pak každý ředitel, byť lidumil,
musí přistoupit k nepopulárním opatřením. A podobně to bylo
i v přístupu k žákům.
Nemůžu si odpustit otázku: Jak byste zhodnotila současnou
situaci ve školství v Moravskoslezském kraji?
Viz odpověď 5. V poslední době se s celostátním vývojem ve školství
neztotožňuji. Veřejnost je mnohdy mylně informována o skutečném
dění uvnitř škol, zvláště v regionech ohrožených sociální exkluzí.
Máte za svou praxi nějakou kuriózní či absurdní historku? Věřím, že za těch 31 let jich nebude málo.
Určitě jich bylo hodně. Naposledy mě pobavilo, že na Krajském úřadě zašantročili můj abdikační dopis! Ale našel se.
Z toho ovšem radost nemám. Jaké bude vaše loučení? Kdo
nastoupí na vaše místo? Předáváte školu do dobrých rukou
a s čistým svědomím?
Tím, že se nehodlám od školy zcela odstřihnout, neberu to jako definitivní loučení. Občas mívám sklony k patosu, ale tentokrát to chci
pojmout vesele na své „After party“. Kdo nastoupí do funkce ředitele
po mně, nemohu nijak ovlivnit. Rozhodne se v konkurzním řízení.
Každopádně škole přeji nového mladšího lodivoda, který bude mít
dost sil a elánu. Mně už se na to kormidlování příliš třesou ruce a pro
vetchozrakost špatně vidím pevninu v dáli.
Je Vám jasné, že s tím nemohu souhlasit, za dobu, co pracuji
v Odrách, jsem získala dojem, že jste neomylná, a ruce? Ty se
Vám netřásly nikdy, ale chápu, že někdy toho člověk má plné
zuby a chce odejít, především tehdy, když za sebou vidí roky
výborné práce. Co chcete říct na úplný závěr?
Chci využít této příležitosti a poděkovat všem ve škole, městům Odry
a Vítkov a jiným organizacím za skvělou dlouholetou spolupráci.
Za všechny Vám přeji hodně štěstí, klidu a zdraví, a ať Vám čtvrté
dítě „vaše naše škola“ hodně chybí. DĚKUJEME! … ale brečet jsem
nechtěla!
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí, SŠ, Odry

ZE ŽIVOTA
SVAZU
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH
OBČANŮ
VÍTKOVSKA
Vítkovská základní organizace
SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami), která má
160 členů, sdružuje občany z Vítkova a jeho okolí.
Naší snahou je aktivizovat občany se zdravotním postižením
pravidelnými
volnočasovými
a vzdělávacími aktivitami, které
napomáhají zlepšit jak fyzický,
tak i psychický stav.
A co vlastně děláme?
Jsou to zájezdy pro členy po památkách naší vlasti, zapojujeme
se do ozdravných pobytů jak
v Čechách, tak i na Slovensku.
Chodíme na výšlapy do okolí Vítkova. Snažíme se o to, aby se
zapojilo co nejvíce členů, proto
kombinujeme pěší trasy s dopravou vlakem nebo autobusem.
Daří se nám to a dokonce se
k nám přidávají lidi z města, nečlenové svazu.
Pořádáme soutěžní odpoledne,
kde jsou disciplíny vždy připraveny tak, aby se mohli zapojit i fyzicky méně zdatní členové.
Pravidelně 1x nebo i 2x za měsíc
hrajeme bowling a nejlepší hráči
naší ZO pak nás reprezentují při
bowlingu se členy organizace
v Budišově nad Budišovkou.
Kromě našich soutěží absolvujeme také soutěže na okresní
úrovni. Jedná se např. o okresní
soutěž v kuželkách a o soutěž
„Udělej sám něco pro své zdraví“.
Musíme si přiznat, že někdy se
nám v soutěžích daří více a jindy méně. Nejde ovšem o to, abychom vyhráli, přestože to potěší,
ale především se chceme zúčastnit se a dokázat, že na to stačíme.
Již třetím rokem cvičíme na židlích. Je to cvičení zaměřené na
svalové uvolnění, protažení končetin a celého těla.Vede nás velmi dobrá instruktorka paní Sobolová.
Výčet akcí, které pro členy děláme, je mnohem delší. Některé
členky se schází v klubovně, kde
už nehrajeme jen karty, ale taky
se pokoušíme o rukodělné práce.
Naposled to byly zvonky z bavlnek. Taky chodíme nebo jezdíme
na výstavy, do muzeí a nezapomínáme taky na kafíčko.
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SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.,
Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
Mgr. Jana Šádková, personalistka, tel.: 556 763 217
e-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com

Kromě jiných aktivit máme velmi dobrou spolupráci s Domovem Vítkov. Pomáháme klientům při
jejich výletech, např. do ZOO nebo na vánoční
trhy, hrajeme s nimi hry – holandský biliard nebo
Člověče nezlob se.
Pravidelně se zúčastňujeme akcí pořádaných MÚ
Vítkov a Městskou knihovnou Vítkov. Zapojujeme
se aktivně do vánočních i velikonočních dílen
a již třetím rokem i do akce města „Za plotem“,
kdy vaříme marmelády. Letos měla úspěch rebarborová marmeláda.
Poslední akcí v tomto roce bylo „Mikulášské setkání“, kde nechyběl jak Mikuláš, tak i čert s andělem. Ti rozdávali nejenom uhlí, pokud se jim
někdo nelíbil, ale i krásně zdobené perníčky. Za
to patří díky paní Marii Jančálkové a její rodině.
Poděkování patří také členkám, které pomáhaly
při organizaci této akce.

www.semperitgroup.com

Chtěli bychom touto cestou také poděkovat učitelům a žákům Základní školy a gymnázia Vítkov,
dále ředitelce ZUŠ Vítkov paní Lence Šimerové,
učitelům a žákům této školy za kulturní program
při našem posledním setkání 7. prosince 2017.
Už teď se těšíme na další vzájemnou spolupráci.
A na závěr bychom chtěli popřát všem hodně
zdraví, štěstí a dobrou pohodu po celý rok 2018.
Marie Kristková
PS: Připomínáme, že od ledna máme na křižovatce u Jednoty novou vývěsku, kde najdete nejnovější informace o naší činnosti.

FILMOVÁ
KOMEDIE
HONZA DĚDÍ
MLÝN JE
DOKONČENA
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Vítkovská 391/29, 742 35 Odry
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Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:

- geometrické plány - vytyčení hranice pozemku

Nová pohádková komedie Pavla Vaňáska ze současnosti je
dotočena. Poslední klapka proběhla 17. prosince v obřadní síni
Městského úřadu Vítkov, kde kameramani točili poslední scénu svatbu pana doktora a zdravotní
sestřičky Nikolky. Oddávajícím
byl skutečný starosta Vítkova
pan Pavel Smolka. Svatba to
byla krásná a svatebčané se náramně bavili.
Během dvaceti natáčecích dní,
které probíhaly ve Vítkově nebo
jeho okolí (na mlýně Wesselsky
v Loučkách u Oder, v Oticích na
základní škole a jinde, ale vše
v našem regionu) byla pořízena
spousta materiálu. Ve filmu hrálo několik desítek herců a velmi
početný komparz. Komedie se
začala natáčet v červnu. Postprodukce se rozběhne v lednu
a předpokládáme, že film bude
připraven k projekci v kinech
v září. Premiéra bude na podzim
2018 a slavnostně zahájí provoz
vítkovského kina, které prochází
rozsáhlou rekonstrukcí. Produkce filmu děkuje všem nadšencům, kteří se natáčení zúčastnili, a také organizacím, firmám
a Městském úřadu Vítkov, kteří
poskytli interiéry k natáčení
a vyšli filmařům maximálně
vstříc. Nic nebylo nemožné, pochopení, pohoda - tak jsme Vítkov vnímali v průběhu natáčení.
Za produkci režisér filmu
Pavel Vaňásek

www.semperitgroup.com

Cena Křesadlo putuje i do Vítkova
Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch
druhých bez nároku na finanční odměnu. Organizace HESTIA,
která se 20 let věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví
v České republice, od roku 2001 uděluje dobrovolníkům za jejich
dlouhodobou práci ku prospěchu druhých cenu s názvem Křesadlo. Symbolika udělované ceny je zřejmá: dobrovolníci jsou ti, kteří pomáhají vykřesat jiskry lidství. Hlavním cílem udělování ceny je
ocenit práci dobrovolníků, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné
pomoci a vyzvat další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Každý 5. prosinec je Mezinárodním dnem dobrovolníků. Dne 30. listopadu poprvé
i v opavském Obecním domě v sále Purkmistrů proběhlo slavnostní
předání cen Křesadlo. Akce se uskutečnila pod záštitou opavské neziskové organizace Elim.
Již v minulém zpravodaji se psalo o tom, že paní Marie Mikulíková
a paní Marie Kristková právě zde Křesadlo také získaly. V dnešním uspěchaném světě, kdy není mnohdy čas pečovat ani o svou
rodinu, je dobrovolnictví zvláště potřebné. Kde na to ale vzít čas a
energii? Třeba v následujících slovech obou vyznamenaných žen
najdete návod.
PhDr. Marie Mikulíková

A pro kariéru i osobní život mladého člověka je to jedinečná zkušenost.
Jsi dobrovolníkem již od roku 2012 a dle článku v minulém Vítkovském zpravodaji se věnuješ především péči o seniory. Přibliž nám, prosím, co všechno děláš.
Já jsem se ovšem dřív dost věnovala i menším dětem v rámci programu spolupráce tří generací. Dnes jsou to především senioři a ti
jsou vděčni za čas, který s nimi strávíš - vyprávíme si, zajdeme ven,
něco si přečteme, podebatujeme, ale hlavně je vyslechneš. Rádi
vzpomínají, jak už to u starších lidí bývá… prostě musí to být spontánní, přirozená a oboustranně příjemná komunikace.
I když bys už mohla užívat důchod, pořád učíš na ZŠaG ve Vítkově. Není jednoduché přidat k povolání, kde hrozí syndrom
vyhoření, další stejně ohrožující aktivitu.
Já jsem většinou mívala štěstí na lidi kolem sebe, ať už kolegy či
žáky, přátele, blízké. Setkávání se s lidmi různých generací pro mne
bývalo od dětství běžnou součástí života, inspirací, prostě se považuji za společenského člověka, kterého baví sledovat svět, který
nám sice ne vždy přináší jen pozitivní zážitky, což mi dělá dnes velké
starosti, ovšem to by byla jiná debata, ale zase nás občas i léčí.
Máš ještě nějaké další záliby a koníčky? Kde „nabíjíš baterky“?
Mnohé souvisí s mou profesí, takže samozřejmě hodně cestuji, často i se studenty, zajímá mne kultura a umění v nejširším smyslu toho
slova, příroda, mám taky zahradu, dokonce se občas ráda uchýlím i
k ručním pracím… třeba takové štupování ovládám bravurně.
Určitě tě nenaplňuje energií komunální politika, práce radního
musí taky vyčerpávat. Nebo se mýlím?
Kdepak, to mne baví, sice mi občas vadí, že se věci mění k lepšímu
pomalu a někdy vůbec…
Jaké máš dojmy ze slavnostního předávání cen? Co na tebe
nejvíce zapůsobilo?
Ty nejlepší! Neformální, příjemná sešlost lidí spřízněných volbou,
kteří práci pro druhé berou jako běžnou věc. Prostě, hodně dáváš,
ještě víc dostaneš. A já taky hodně vracím…
Marie Kristková

Kdy jsi přišla do Vítkova? Co tě do těchto končin přivedlo? Kde
jsi žila předtím?
Před více než třiceti lety…A co mne sem přivedlo? No přece osud,
jak jinak. Pocházím z Valašska, kam se jednou zase vrátím.
Tvůj profesní život?
Po studiu jsem krátce pracovala ve Vědecké knihovně v Olomouci
a s tímto městem jsem stále nepřímo spjata, neboť univerzitní prostředí bylo pro můj další život klíčové, pak to byla Opava, a přestože
nejsem vzděláním pedagog, tak má další profesní cesta už je spojena s vítkovskými školami.
Co tě k dobrovolnictví přivedlo?
Přišlo to tzv. samo, žádný předem promyšlený uvědomělý krok,
prostě další fáze života. Už mnohem dřív, ještě když byl ředitelem
Domova Vítkov pan Ing. Tomeček, s nimi gymnázium začalo spolupracovat, připravovali jsme pro seniory různé programy, vystoupení pěveckého sboru, čtení atd. A paní terapeutky zase naopak
přicházely k nám, neboť takové trénování paměti se velice hodí
i gymnazistům! Postupně se tyto kontakty přetavily v dobrovolnickou
činnost, kterou později, vlastně až v roce 2012, zastřešil opavský
Elim, což je pro studenty skvělá volba, neboť tak ta činnost získává
jistý punc oficiality, ale hlavně Elim zajistí psychologické testy, proškolení, smlouvy atd. a studenti mohou pracovat se seniory, ovšem
i s dětmi, handicapovanými občany, prostě podle zájmu, potřeb…

Kdy jste přišla do Vítkova? Co vás do těchto končin přivedlo?
Kde jste žila předtím?
Do Vítkova jsem se s manželem Pavlem a dcerami přestěhovala
v říjnu 1982 z Opavy. Manžel tu měl rodinný dům, kde bydleli jeho
rodiče a protože byli staří a potřebovali pomoci, tak jsme šli bydlet
do Vítkova.

Váš profesní život?
Jsem zdravotní sestra, po maturitě v r. 1968 jsem nastoupila jako
zdravotní sestra v Psychiatrické léčebně v Opavě. Po šesti letech
jsem odešla pracovat do sociálních služeb. Zpočátku to bylo ÚSP
Marianum v Opavě - zařízení pro mentálně i tělesně postižené děti
a mládež (dnes již toto zařízení není), potom 8 let jako vrchní sestra
v ÚSP Hrabyně. Po druhé mateřské jsem ještě dva roky dojížděla
do Opavy, jako vrchní sestra v ÚSP Beethovenova- zařízení pro
mentálně postižené dospělé muže.
Tato práce byla časově náročná, starší dcera šla do školy a tak jsem
dala výpověď a od ledna 1986 jsem začala pracovat jako provozář
v LDN Klokočov. Tam jsem pracovala až odchodu do důchodu v říjnu
2007.
Co vás k dobrovolnictví přivedlo?
Co mne přivedlo k dobrovolnictví? Jednak to byla má profese a pak,
nevím, jak bych nazvala, nutkání někomu pomáhat. Nevím, jestli to
co dělám, je dobrovolnictví? Jsem členkou SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami) ve Vítkově, pracuji ve výboru této organizace od svého přihlášení v r. 2008. Zastupuji naší organizaci na
okresním výboru v Opavě od r. 2011. Snažím se zapojit naše členy
do všech aktivit, jsou to sportovní akce - bowling, výšlapy, cvičení na židlích pro starší a pro členy s postižením. Do tohoto cvičení
se zapojily i ženy z Vítkova, které nejsou členy SPCCH. Pořádám
sportovní soutěže pro členy pod názvem «Něco pro zdraví». Jsou
to disciplíny, do kterých se mohou zapojit všichni. Dále jsou to dílny
rukodělné jak v naší klubovně nebo taky v Domově Vítkov. Chodíme
nebo i jezdíme na výstavy, do divadla, zapojujeme se do akcí města.
Spolupracuji s odborem kultury na MÚ ve Vítkově.
Jak dlouho pracujete jako dobrovolnice? Předmětem vašeho
zájmu jsou senioři převážně z domovů důchodců. Co všechno
pro ně děláte?
Členy naší ZO jsou většinou lidé v důchodovém věku. Co se týká

spolupráce s Domovem Vítkov, tak to jsme začali v r. 2012. Stalo se
tak na můj popud, začali jsme se zapojovat do jejich aktivit - dílny,
soutěže, jezdíme s nimi jako doprovod na zájezdy do ZOO, na vánoční trhy.
Nepůsobí na vás depresivně, že se setkáváte s lidmi s různými
zdravotními omezeními, která jsou dána vyšším věkem?
K otázce řeknu jen tolik. Jako malá jsem měla ráda obě babičky,
hlavně matku mé mámy, to byla velice hodná žena, pomáhala, kde
mohla a my děti jsme se na ni obracely víc, než na rodiče. I výběr
střední školy a vlastní povolání mne k tomu vedlo. Nikdy jsem neměla problém v komunikaci s lidmi „normálními“, s postižením nebo
starými lidmi. Někdy mám pocit, že jsem jako otupělá, nedávám najevo své pocity. Proto beru život tak, jak jde i s problémy, radostmi
a vůbec. I já mám někdy „depku“, ale to netrvá dlouho, vždycky si to
v sobě nějak ukecám.
Máte ještě nějaké další záliby a koníčky? Kde „nabíjíte baterky“?
Koníčky: ráda čtu a hodně (mám ráda historii, detektivky a klasickou
beletrii), chodím na výšlapy po okolí, ráda cestuji - a je jedno jestli
vlakem, autobusem po Česku, ráda jezdím autem. V zimě miluju
běžky, trochu zahradničím, baví mne práce v kolektivu, hlavně ty
rukodělné dílny
A co mě nabíjí? Tak to nevím. Asi to mám v sobě a jde to samo.
Jaké máte dojmy ze slavnostního předávání cen? Co na vás
nejvíce zapůsobilo?
Moc se mi to líbilo a co mne zaujalo? Tak to byly jednotlivé prezentace oceněných dobrovolníků.
Dáša Dušková

Já se fakt nenudím
Při své práci obvykle potkáváme řadu zajímavých lidí a učitelská práce nám je přímo nabízí…Ovšem někdy nám chvíli trvá,
než je objevíme, jako se stalo mně.
Adam Hýl, žák osmého ročníku místní základní školy a gymnázia,
na první pohled nenápadný chlapec z první lavice u okna, pečlivý
a přátelský, který dojíždí z Klokočova, k nim rozhodně patří. Věnuje
se totiž chovu papoušků, což je náročný, pracný koníček, možná
trochu anachronismus v dnešní „klipové“ době… S Adamem se potkávám ve škole a tak vám nabízím jeho slova jako inspiraci.
Jak ses k této zálibě vlastně dostal?
K tomuto koníčku jsem se dostal díky mému strýci a mnoha známým, kteří také chovali či chovají papoušky nejrůznějších druhů.
A ti mi radili, ať začnu s chovem nějakých menších druhů, no a tak
jsem to zkusil.
V lednu to už bude devět let, co papoušky mám.
Co tě na tom papouščím světě tak fascinuje?
Samozřejmě mne jako malého kluka zaujalo hlavně jejich krásné
pestré zbarvení, jejich inteligence a také chování.
A já se jim věnuji právě z těchto důvodů, ovšem mnozí toto nádherné exotické ptactvo chovají kvůli jedné jediné věci - penězům, což
podle mě není ten nejsprávnější přístup k chovu těchto úžasných
zvířat, protože člověk k nim pak nic necítí a nechová se k nim tak,
jak by měl.
Baví mě se o ně starat, pozorovat jejich reakce, chování, navrhovat
pro ně voliéry a sestavovat je.
Z jakých zdrojů kromě zkušeností svých známých čerpáš poučení?
Nejčastěji z literatury a internetu, ale na internetu nejsou materiály
tak dobře zpracovány jak v knihách. Hodně chovatelů hledá informace hlavně v časopisech, ovšem tam jich zase není tolik jako v literatuře. Moje nejoblíbenější kniha z asi padesáti, které vlastním, je
Vaše ptactvo od Davida Aldertona. Vše je tam skvěle uspořádáno,
vysvětleno a člověk se v ní snadno vyzná.
Jaké papoušky chováš? Máš nějaké prvotní rady či doporučení
pro začínající chovatele?
Celkem jsem choval pět druhů papoušků od nejdrobnějších až po
ty větší.
Chovám zebřičky pestré, agapornisy škraboškové, andulky lution
a světlezelené, korely chocholaté, korelu lution a papoušky nádherné. Největšího úspěchu jsem dosáhl letos, kdy se mi povedlo
úspěšně odchovat šest malých korel chocholatých.
Při pozorování různých druhů jsem zjistil, že ne všechny se mají
rády a že např. agapornisové jsou vůči ostatní druhům velmi agresivní, dokonce se pokusili korelám odklovat nohy.Takže bych doporučil ponechat agapornisy samotné v jejich vlastní voliéře.

BADMINTON VE VÍTKOVĚ
Turnaje v badmintonu ve Vítkově se stávájí tradicí.
Tak, jako každoročně, i letos v listopadu příznivci
tohoto sportu pořádali 8. ročník turnaje dvojic mužů
a 5. ročník smíšených dvojic mužů a žen.
Vedle vítkováků se akcí zúčastnili hráči z Opavy,
Budišova nad Budišovkou, Oder, Jakubčovic nad
Odrou a z blízkého okolí.
I když se jedná o amatéry, herní úroveň potěšila
nejednoho diváka, který zavítal do Vítkovské sokolovny.
Vítězem dvojic mužů se stal Pavel Cihlář s Janem
Martínkem a vítězem smíšených dvojic Alice Enenklová s Milanem Vašátkem.
Věříme, že příznivců tohoto sportu bude jen a jen
přibývat.

Ostatní druhy se většinou snášejí dobře a není problém je různě rozdělit do voliér. Těm, kteří by chtěli mít vycvičeného papouška, bych
doporučil koupit nejlépe samce korely nebo andulky a hlavně hodně
trpělivě s nimi pracovat. Nedoporučoval bych cvičení papoušků těm,
kteří tuší, že nejsou příliš trpěliví a že by to po pár dnech mohli vzdát.
Už máš vybranou střední školu?
Rád bych šel na zemědělskou školu do Opavy.
A pak?
Kdybych se tak dostal do ZOO k velkým papouškům, to by mne bavilo. Chci se také podívat do Jižní Ameriky a do Austrálie a pozorovat
papoušky v divoké přírodě, v jejich přirozeném prostředí.
Adame, přeji ti hodně chovatelských i školních úspěchů.
Marie Mikulíková

Průzkum spokojenosti se službami Městské knihovny ve Vítkově
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, rádi bychom zkvalitnili služby
knihovny. Zajímá nás váš názor a náměty, abychom věděli, kterým
směrem se ubírat. Prosíme tedy o vyplnění krátkého dotazníku.
Dotazník mohou vyplnit osoby starší patnácti let do 28. února 2018.
Dotazník můžete vyplnit a odevzdat v knihovně, na Informačním
centru ve Vítkově, nebo elektronicky na http://knihovna.vitkov.info/
Výsledky průzkumu budou zveřejněny v dubnu 2018.
Předem děkujeme za vaše názory a čas, který dotazníku věnujete.

Které služby v knihovně využíváte? (lze i více odpovědí)
půjčování knih
půjčování časopisů
kopírování, tisk, laminování, kroužková vazba
balení knih
meziknihovní výpůjční služba (knihy z jiných knihoven)
přístup na internet
návštěva kulturních a vzdělávacích akcí

Jste:
muž
žena

Které služby v knihovně postrádáte? (dopište)

Uveďte prosím svůj věk:
15 – 25
25 – 40
40 – 60
60 a více
Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
základní
vyučen/a nebo SŠ bez maturity
středoškolské s maturitou
pomaturitní, vyšší odborná škola
vysokoškolské
Ve Vítkově (lze i více odpovědí):
bydlíte?
studujete?
pracujete?
jiná odpověď

Využíváte online katalog knihovny?
(vyhledávání dokumentů, obsluhování čtenářského konta)
využívám
využívám občas
spíše nevyužívám
nevyužívám
Navštěvujete webové stránky knihovny?
navštěvuji
navštěvuji občas
spíše nenavštěvuji
nenavštěvuji
Sledujete knihovnu na facebooku?
sleduji
sleduji občas
spíše nesleduji
nesleduji
Na jakých sociálních sítích byste knihovnu uvítal/a? (dopište)

Jak často knihovnu navštěvujete?
denně
1x týdně
několikrát týdně
jednou za 14 dní
jednou za 3 týdny
1x měsíčně
více než 1x za měsíc
Vyhovuje vám půjčovní doba knihovny?
vyhovuje
spíše vyhovuje
spíše nevyhovuje
nevyhovuje
Jak jste spokojen/a s výběrem knih v knihovně?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
průměr
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
Jaký žánr knih v knihovně postrádáte? (dopište)
Jak jste spokojen/a s výběrem časopisů v knihovně?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
průměr
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
Jaký žánr časopisů v knihovně postrádáte? (dopište)

Jak jste celkově spokojen/a se službami knihovny?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
průměr
spíše spokojen/a
velmi nespokojen/a
Jak jste spokojen/a s přístupem personálu knihovny?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
průměr
spíše spokojen/a
velmi nespokojen/a
Jak jste spokojen/a s odbornou úrovní personálu knihovny?
velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
průměr
spíše spokojen/a
velmi nespokojen/a
Prostor pro jakékoliv náměty či nápady, jak vylepšit služby
knihovny (dopište)

Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích
spotřebičů,
hledá muže nebo ženu na pozici

VEDOUCÍ SKLADU
Náplň práce, okruh činností:
- kompletní vedení skladu ve výrobní společnosti s kapacitou
2050 paletových míst
- organizační a metodické řízení týmu skladníků
- řízení a provádění pravidelných inventur
Požadujeme:
- minimálně ÚS vzdělání
- podmínky pro výkon činnosti:
- zkušenosti s vedením a organizaci práce skupiny pracovníků
o minimálním počtu 10 lidí
- výhodou - praxe na pozici s obdobnou náplní práce
- samostatnost, důslednost a komunikativnost, analytické
a technické schopnosti
- uživatelská znalost MS OFFICE
- ŘP sk. B
- výhodou - znalost ISO/TS 16949
- výhodou - anglický jazyk na komunikační úrovni
Nabízíme:
- zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
- práci v nových skladových prostorách s moderním vybavením
- motivující finanční ohodnocení
- rozvoj jazykových a dalších odborných znalostí
- zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4. týdnů - po 1 roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, mobilní telefon, očkování proti chřipce,
zvýhodněné volání u mobilního operátora pro celou rodinu

hledá muže nebo ženu na pozici

MĚROVÝ TECHNIK
Náplň práce, okruh činností:
- zajištění procesů Měření a zkoušení produktů
Požadujeme:
- US vzdělání v oboru strojírenství
- VÝHODOU ZNALOST A PRAXE S 3D MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI
- možnost a schopnost pracovat v nepřetržitém režimu
- znalost měření komunálními měřidly
- znalost čtení konstrukční dokumentace
- výhodou - znalost anglického jazyka slovem a písmem na
komunikativní úrovni
- znalost MS OFFICE
- ŘP skupiny B
- samostatnost, důslednost, časová flexibilita
Nabízíme:
- zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost
- platové ohodnocení dle dohody
- výkonnostní odměny k základnímu platu dle prémiových
ukazatelů
- zaměstnanecké výhody: dovolená v délce 4. týdnů - po 1 roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora

Místo výkonu práce: Budišov nad Budišovkou
Termín nástupu: dohodou
Další informace poskytne: Zdeněk Hellebrand, 556 317 444, personalistika@linaset.cz. Zájemci mohou zaslat svůj životopis
na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace

NABÍZÍM VÝUKU
ČÍNSKÝCH
ZDRAVOTNÍCH CVIČENÍ
CERTIFIKÁT K VÝUCE MÁM.
TEL: 776 118 888
www.zivotnisila.cz

PODĚKOVÁNÍ
Paní Libuše Kamasová a pan Jan Nahodil děkují představitelům města za ocenění dlouhodobé
práce v organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami Vítkov, které jim bylo předáno
24. listopadu na oslavě Mikroregionu Moravice. Děkujeme.

KALENDÁŘ AKCÍ
4. 1.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov - sál.

11. 1.
19.00 hod.

LENKA DUSILOVÁ – SÓLO
Kulturní dům Vítkov.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

11. 1.
8.00 - 17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY
Budova ZŠG Vítkov.

12. 1.
14.00 hod.

NOVOROČNÍ TURNAJ V BADMINTONU
SVČ Vítkov, p. o. pořádá v sokolovně pro děvčata
a chlapce turnaj v badmintonu. S sebou sportovní
oděv a obuv. Pro vítěze je nachystána odměna a
diplom.

11. 1.
ŠIFRA JANA ÁMOSE
14.00 - 16.30 h. ZŠG Vítkov zve žáky 5. ročníků a rodiče na
soutěž, která se koná v budově školy.

KALENDÁŘ AKCÍ
20. 1.

VÝLET NA OBŘÍ TRAMPOLÍNY
SVČ Vítkov pořádá pro všechny děvčata a
chlapce od 9 let do 14 let výlet do Ostravy do
arény plné trampolín. Sraz na vlakovém nádraží
v 9.40 hod. Do batohu jídlo a pití, sportovní oděv,
obuv není nutná, na trampolínách budou děti
bosé. Dětem dejte s sebou průkaz s fotografií
(kvůli slevě na jízdné), kartičku zdravotní
pojišťovny (může být i kopie). Příjezd na vlakové
nádraží do Vítkova v 16.00 hod. Cena 300 Kč.
Své dítě přihlaste v SVČ Vítkov, nebo na tel.
čísle 732 607 373 nejpozději do 12. 1 2018.

20. 1.
14.00 hod.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Pořádá ZŠG Vítkov.
Kulturní dům Vítkov.

23. 1.
16.00 -17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KERAMICE SVČ
VÍTKOV
Zveme všechny zájemce i rodiče s dětmi do naší
keramické dílničky. Můžete se podívat na vybavení
dílny a vyzkoušet si, jak se pracuje s keramickou
hlínou. Kdo bude chtít, můžeme mu za poplatek
jeho výrobek vypálit.

23. 1.
17.00 hod.

LABYRINT ZÁHAD - NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ
ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Přednáška známého záhadologa Arnošta Vašíčka
Knihovna Vítkov - sál.
Vstupné: 30 Kč

24. 1.
19.00 hod.

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Ztřeštěná komedie o rozdílném pohledu mužů
a žen na to, co život přináší, o hovorech mužů o
ženách a žen o mužích, i o tom, že opačné pohlaví
je pro nás stále neřešitelnou záhadou.
Kulturní dům Vítkov.
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

27. 1.
16.00 hod.

POUŤ ZA STUDÁNKOU - TRADIČNÍ SETKÁNÍ
Knihovna Vítkov - sál.
Kapacita omezena, účast nutno potvrdit na:
tel: 556 300 190, e-mail: sosta@vitkov.eu
Vstupné: 10 Kč/dítě

2. 2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
Nástup do SVČ od 7.00 do 8.30 hod. S sebou
sportovní obuv, jídlo a pití na celý den, oblečení
dle počasí (v případě sáňkování). Program:
soutěžení, kolektivní hry, soutěže, volné tvoření
dětí. Ukončení akce v 16.00 hod v SVČ.

2. 2.

PLES MĚSTA
Hraje kapela TNT
Kulturní dům Vítkov.
Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov.

PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN V NZDM TUNEL
2.1.
3.1.
4.1.
9.1.
10.1.
11.1.
16.1.
17.1.
18.1.
23.1.
24.1.
25.1.
30.1.
31.1.

Odpolední posezení- jaká jsem si dal předsevzetí,
co chci tento rok změnit
Filmové odpoledne- Čertova nevěsta
Zkušebna
SOUTĚŽ ve stolním fotbálku
Filmové odpoledne- Battle of the Year (film o
breakdance)
Zkušebna
HOLOCAUST (BESEDA)
Filmové odpoledne- Schindlerův seznam
Zkušebna
Pěvecká soutěž
Filmové odpoledne- 8.míle
Zkušebna
SOUTĚŽ turnaj v ping-pongu
Filmové odpoledne- Zkažená mládež

SVČ PŘIPRAVUJE:
16. – 18. 2. - S CHUTÍ DO VŠEHO
První společný víkend s polskými partnery. Akce je určena široké
veřejnosti, rodinám s dětmi od 6 let, seniorům. Bližší informace
najdete na našich webových stránkách a FB. Aktivity a jídlo během
víkendu jsou zdarma!
17. 2. - III. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ
Společenský večer pro širokou veřejnost, začátek v 19,30 hod.,
bohatý program a občerstvení, vstupné: 150 Kč. V ceně: program,
welcome drink, malé občerstvení.
24. 2. - DĚTSKOU MAŠKARNÍ SHOW S KLAUNEM
Zábavný program s klaunem, který od prvého okamžiku vtáhne děti
do karnevalového reje masek. Na programu jsou poutavé písničky
proložené soutěžemi, tvarování balónků. Vylosování deseti masek,
odměny jsou pro všechny masky. Občerstvení je zajištěno. Vstupné:
dospělí 40 Kč, dítě bez masky 30 Kč a dítě s maskou 20 Kč
5. – 11. 3. - JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
Pro děti bude připravený bohatý program, soutěže, hry a mnoho
dalšího. Bližší informace od 15. 2. 2018 na našich webových
stránkách www.svc-vitkov.cz a na Facebooku www.Facebook.com/
SVCVitkov.

Uzávěrka příštího čísla je 1 9 . l e d n a 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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