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Za plotem
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Několik slov starosty města
Milí žáci, studenti, vážení učitelé, školští pracovníci a rodiče, rád bych
vám všem popřál nejen co nejméně komplikovaný start do nového
školního roku, ale hlavně jeho plynulý průběh bez toho všeho, co jsme
zažívali v poslední době… Zůstávám optimistou a společně s vámi
doufám v normální časy.

Pokládka optického kabelu

V září bude zahájena pokládka optických kabelů pro připojení
vysokorychlostního internetu. Stavba bude probíhat ve 4 etapách.
První etapa bude zahájena v ulici Komenského od rozvodny směrem
do centra. Zahrnovat bude také ulice Lesní, Luční a Dělnickou (od
kina po kulturní dům). Více informací je uvedeno na našich webových
stránkách. Stavba by měla být dokončena do 15. prosince tohoto
roku.

Změna četnosti svozu komunálního
odpadu od rodinných domů

Jak jsme vás již několikrát informovali (ve zpravodaji, letákem
distribuovaným do domácností), dochází od září tohoto roku ke změně
četnosti svozu komunálního odpadu od rodinných domů, který bude
svážen jen jednou za čtrnáct dnů. Na druhou stranu bude zaveden
svoz tříděného odpadu od rodinných domů, v nichž je minimálně
jedna osoba přihlášena k trvalému pobytu. K tomuto účelu budou
občané využívat speciální nádoby na plast (tato nádoba je určena
i na nápojový karton a drobný železný odpad, např. plechovky) a na
papír. Nádoby jsou vydávány prostřednictvím Technických služeb
města Vítkova. V srpnu výdej probíhal v areálu bývalého TQM
naproti kulturnímu domu. Od září bude výdej probíhat ve sběrném
dvoře. K 21. srpnu si nádoby vyzvedlo 412 majitelů rodinných domků.
Celkem máme připraveny popelnice pro 850 rodinných domů.

Komunální odpad se od rodinných domů bude odvážet pouze
v sudých týdnech. V lichých týdnech se bude střídavě odvážet plast
a papír. Konkrétní termíny svozu jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Také je najdete na webu města i technických služeb. Svoz kontejnerů
(nádoby 1 100 litrů) na komunální i separovaný odpad zůstane
zachován v týdenních cyklech. Jedná se o lokality u bytových domů
a tzv. hnízda ve městě i v místních částech.
Chtěl bych vyzvat majitele rodinných domů, kteří si ještě nádoby
na tříděný odpad nevyzvedli, aby tak učinili v co nejkratší době. Pro
jistotu uvádím, že na tyto nádoby nemají nárok majitelé chat (jsou
to objekty s číslem evidenčním) a majitelé rodinných domů, v nichž
není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Nádoby rovněž nevydáváme
zahrádkářům.
Věřím, že se nám společně podaří zvládnout tuto změnu, která má
přispět ke zvýšení podílu separovaného odpadu a snížení množství
komunálního odpadu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, obraťte se
na mě (starosta@vitkov.info) nebo na ředitele technických služeb
(franek@tsvitkov.cz). Pokusíme se vám pomoci.
Ještě bych se rád vrátil k akci „Za plotem“, kde byli vyhlášeni vítězové
soutěže „Rozkvetlé okno“. Poděkování patří nejenom soutěžícím, ale
všem našim občanům, kteří řádnou péčí o své nemovitosti přispívají
k celkovému vzhledu města. Každého jistě potěší pohled na hezky
udržovanou zahrádku, posekaný trávník či rozkvetlé truhlíky za
oknem. Pokud by ještě všechny odpadky, nedopalky, žvýkačky…
skončily v odpadkovém koši, hned by bylo naše město hezčí. Někdo
snad může namítnout, že od toho máme technické služby, ovšem ty
by měly kromě jiného hlavně udržovat městské pozemky a ne uklízet
po různých nepříliš kulturních spoluobčanech.
Pavel Smolka
starosta města

Městská policie v červenci 2021
Dne 3. července při kontrole fotopasti umístěné v místě zákazu
skládkování v okolí přírodní nádrže „Balaton“ zjistili strážníci odložení
rostlinného odpadu, který na místo dovezla osádka užitkového vozidla.
MP Vítkov odkládání odpadu mimo vyhrazená místa zadokumentovala
a postoupila příslušnému správnímu orgánu. Za přestupek nepředání
odpadu v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, kterého se
dopustí právnická osoba, může být v případě uznání viny uložena
pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Krátce po dvanácté hodině 15. července přijala MP oznámení
o odcizení sedla z jízdního kola, které měl jeho majitel umístěné
ve stojanu na nám. Jana Zajíce. Na tomto oznámení by nebylo nic
výjimečného, ale oznamovatel dále sdělil, že neznámý „poberta“ mu
místo jeho hezkého sedla zanechal na kole jiné, staré a podstatně
ošklivější sedlo. Strážníci prověřili kamerové záznamy z náměstí

a zjistili, že v ranních hodinách téhož dne mu bylo sedlo jiným
„cyklistou“, který se na místo dostavil společně s dalším mužem,
odcizeno. Dle místní znalosti strážníci oba muže ztotožnili a odcizené
sedlo zajistili v jednom z objektů poblíž autobusového nádraží
a následně vrátili zpět jeho majiteli. Dva občané Vítkova ve věku
30 a 32 let byli obviněni z přestupku proti majetku, spáchaného
úmyslným společným jednáním dvou fyzických osob. Událost byla
postoupena správnímu orgánu, kde oběma mužům hrozí pokuta až
do výše 70 000 Kč, jelikož se takového jednání nedopustili poprvé.
Na protialkoholní záchytné stanici v Opavě skončil 27. července 54letý
muž z Budišova nad Budišovkou, který pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky narušil veřejný pořádek a neuposlechl výzev strážníků.
Kolem půl třetí odpoledne byla hlídka MP Vítkov přivolána do jedné
z provozoven u autobusového nádraží z důvodu nevhodného chování
jednoho z hostů, který rovněž napadl jiného hosta provozovny.
U muže byla provedena kontrola alkoholu v dechu, která byla pozitivní
s hodnotou více než 2 promile. Muž byl vyzván, aby opustil provozovnu
a následoval hlídku MP na služebnu. Po provedení nezbytných úkonů
bylo rozhodnuto o převozu muže na PZS k vystřízlivění, jelikož
nastalo důvodné podezření, že by ve svém počínání mohl dále
pokračovat. Protože při nastupování do služebního vozidla se muž
začal chovat agresivně, hlasitě vykřikoval, neuposlechl výzvy a bránil
se úkonům strážníků, musely být použity donucovací prostředky,
přičemž muži byla nasazena pouta. Poté byl opilý výtržník dopraven
do uvedeného zařízení. Muž se u správního orgánu bude zodpovídat
z přestupku proti občanskému soužití, spáchaného hrubým jednáním
vůči jiné osobě a přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného
neuposlechnutím výzvy úřední osoby. Za takové přestupky mu může
být uložena pokuta až do výše 15 000 Kč nebo do výše 30 000 Kč,
pokud se takového jednání dopustil opakovaně.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

V září začíná svoz popelnic od rodinných domů systémem DOOR TO DOOR. V rámci tohoto systému dochází od 13. září ke změně četnosti
a termínů svozů. Směsný komunální odpad se bude svážet jednou za 14 dnů v sudých týdnech. Popelnice s tříděným plastem a papírem se
budou střídavě svážet v lichých týdnech. V místní části Zálužné se neprovádí svoz odpadových nádob od rodinných domů.
Termíny svozů jsou uvedeny níže:

Kalendář svozů popelnic od rodinných domů 2021

Volné městské byty k pronájmu
Připravujeme k pronájmu městský byt kategorie 2+1 po celkové rekonstrukci v Oderské ulici č. 215.
Jedná se o byt č. 18 v šestém patře, s balkónem. K dispozici je sklep, společné prostory a výtah.
Dle Pravidel pro hospodaření s bytovým fondem je zařazen mezi byty s uvolněným (soutěženým) nájemným, na které není žádný pořadník.
Výše nájmu bude soutěžena. Obecní nájem je 98 Kč/m2, soutěžit se bude celková částka dle m2.
V říjnu bude na tento byt na webu města a ve zpravodaji vyhlášeno nabídkové řízení s přesnými informacemi, jak se přihlásit a jaké jsou
podmínky soutěže. Budou zveřejněny termíny prohlídek a soutěžená částka.

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech,
v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních
krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz
nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální
péče nebo jiném obdobném zařízení.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021
dovrší věku 18 let.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny
pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí
být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem.
Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly
kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním
kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky,
které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada
hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic,
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává
pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí
je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského
úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách
na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se
kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel
prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem, platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude
hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky,
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává
přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku
v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse,
úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy)
v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat
pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu
trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského
průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do
1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb
(23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc
s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz
lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu,
kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán
a následně může volič přistoupit k hlasování.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové
volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu
hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat
ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat
okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou
volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební
schránky.
Hlasování v zahraničí
Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při
zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem
(dále jen „zastupitelský úřad“).
Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu)

Jak a do kdy lze žádost o zápis podat
Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou
kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství
ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad
potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se
považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným
k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.
Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje
ověřený podpis voliče.
Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021.
Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného
zastupitelským úřadem nebude vyskytovat v době voleb do
Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského
úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu,
na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Důsledky zápisu do zvláštního seznamu
V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý
pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů
vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen
k trvalému pobytu.
Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky(1),
je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního
seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí,
které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož
územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb
okrskové volební komisi.
b) na základě voličského průkazu
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis
do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně
kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí https://www.mzv.cz/, ikona O ministerstvu - Adresář
diplomatických misí - Zastoupení ČR v zahraničí.
Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací
lístky ve volební místnosti.
Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému
budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn.,
že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech,
budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.
1) Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů nebrání
tomu, aby volič mohl ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do
zastupitelstev krajů hlasovat na území České republiky.
Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení
Pokud volič pobývá v době voleb do Poslanecké sněmovny
v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo
v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“),
které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle
místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.
Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě
dlouhodobějšího pobytu)
Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného
zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého
zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného
zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu
nejpozději 1. října 2021 do 14.00 hod.
V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení
členové okrskové volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu
voličů a přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací
lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

b) na základě voličského průkazu
Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní
úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby
zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.
Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří
se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou,
Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem,
obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.
Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se
nachází zdravotnické zařízení
V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech
voleb „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Pozn.: Ministerstvo vnitra připravuje i pro volby do Poslanecké
sněmovny zákon o zvláštních způsobech hlasování (pro voliče
v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19) na obdobném
principu jako v případě krajských a senátních voleb v roce 2020.
Informace budou průběžně doplňovány na webu Ministerstva vnitra
ČR (www.mvcr.cz).

Místa konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– vestibul 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 v ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– místnost v sokolovně, Husova 653, Vítkov
pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní, Krátká,
Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará, Švermova,
Vodní, Úvozní, Příkrá
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– místnost v mateřské škole, Opavská 34, Vítkov
pro voliče bydlící v 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, 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 v požární zbrojnici, Lhotka 31
pro voliče bydlící v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužné,
Lhotka
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– místnost v kulturním domě, Jelenice 33
pro voliče bydlící v celé místní části Jelenice
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
– místnost v budově školícího střediska České pošty, s. p., Podhradí
2016
pro voliče bydlící v celé místní části Podhradí, Nýtek

Vyhlášení nabídkových řízení
Odbor služeb vyhlašuje nabídkové řízení na

Odbor služeb vyhlašuje nabídkové řízení na

pronájem městského bytu na náměstí Jana pronájem městského bytu v Oderské ulici
Zajíce č. 14, ve druhém patře, byt č. 4, kategorie č. 214, ve třetím patře, byt č. 7, kategorie
3+1 po částečné rekonstrukci.
2+1 po celkové rekonstrukci.
Podlahová plocha činí 82,8 m2, součástí bytu je i sklepní kóje a balkón,
k dispozici kočárkárna a sušárna. Byt je vybaven kuchyňskou linkou
s el. sporákem, pěti vestavěnými skříněmi, měřiči vody a tepla
z ústředního topení.
Minimální výše nabídnutého měsíčního nájemného činí 8 406 Kč,
přičemž součástí částky je již nájem zařizovacích předmětů a sklepa.
Zájemci musí předem složit neúročenou jistinu ve výši 5 000 Kč
buď na pokladně MěÚ, nebo ji zaslat na účet města 191323821/0100 s variabilním symbolem 0414.
Termíny prohlídky bytu jsou ve středu 15. září (15 - 16 hod.) a čtvrtek
16. září (8 - 9 hod.). Prohlídku je potřeba dohodnout elektronicky
předem na putko@vitkov.info
Nabídku se všemi náležitostmi je nutno podat do pátku 24. září do
11 hodin na podatelně MěÚ Vítkov.
Zájemci se po předchozí dohodě mohou zúčastnit otevírání obálek
nabídkového řízení dne 24. září ve 12 hod. v místnosti rady.
Kontaktní osobou je p. Putko, putko@vitkov.info, tel. 556 312 242.

Podlahová plocha činí 50,85 m2, součástí bytu je i sklepní kóje,
k dispozici kočárkárna a sušárna. Byt je vybaven kuchyňskou linkou
s el. sporákem, měřiči vody a tepla z ústředního topení.
Minimální výše nabídnutého měsíčního nájemného činí 5 303 Kč,
přičemž součástí částky je již nájem zařizovacích předmětů a sklepa.
Zájemci musí předem složit neúročenou jistinu ve výši 5 000 Kč
buď na pokladně MěÚ, nebo ji zaslat na účet města 191323821/0100 s variabilním symbolem 07214.
Termíny prohlídky bytu jsou ve středu 15. září (16 - 17 hod.) a čtvrtek
16. září (9 - 10 hod.). Prohlídku je potřeba dohodnout elektronicky
předem na putko@vitkov.info
Nabídku se všemi náležitostmi je nutno podat do pátku 24. září do
11 hodin na podatelně MěÚ Vítkov.
Zájemci se po předchozí dohodě mohou zúčastnit otevírání obálek
nabídkového řízení dne 24. září ve 12 hod. v místnosti rady.
Kontaktní osobou je p. Putko, putko@vitkov.info, tel. 556 312 242.

Níže jsou uvedeny podmínky a náležitosti nabídkového řízení. Celý
dokument je ke stažení na www.vitkov.info v sekci – MĚSTSKÝ
ÚŘAD - PRÁVNÍ PŘEDPISY A SMĚRNICE - SMĚRNICE
II.
Podmínky pro účast v nabídkovém řízení a obsah nabídek

1323821/0100, variabilní symbol pro identiﬁkaci bytu bude uveden
v nabídkovém řízení,
e) má-li zájemce uzavřenou nájemní smlouvu k jinému městskému
bytu, bude s ním na vysoutěžený byt podepsána nájemní smlouva
za podmínky současného podpisu dohody o ukončení nájmu ke
stávajícímu bytu.

1. Podmínky účasti v nabídkovém řízení:
a) zájemcem je fyzická osoba, která trvale žije na území města Vítkova,
nebo je zde zaměstnána v pracovním poměru či zde vykonává službu
ve služebním poměru, anebo vykonává samostatnou výdělečnou
činnost na území města Vítkova nejméně po dobu 2 let, není-li dále
uvedeno jinak, nemá dluhy ani jiné nesplněné závazky vůči městu
nebo jím zřizovaných příspěvkových organizací, není dlužníkem
v insolvenčním řízení, není proti ní vedeno exekuční řízení a nebyla
v minulosti vyloučena z účasti na nabídkovém řízení z důvodu uvedení
nepravdivých údajů v nabídce,
b) zájemcem nemůže být osoba, které splňuje podmínky pro přidělení
sociálního bytu podle směrnice „Pravidla pro hospodaření s bytovým
fondem města Vítkov“, tedy zejména osoba nacházející se v hmotné
nouzi a osoba, které náleží některá z dávek uvedených v § 4 zákona
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
c) zájemce musí být schopen prokázat schopnost plnit své závazky
potvrzením o příjmech z výdělečné činnosti za poslední rok,
d) zájemce musí před podáním nabídky složit jistinu na pokladně
MěÚ ve výši 5.000 Kč, případně ji může zaslat na účet města 19-

2. Nabídky zájemců musí být v zalepené obálce, na které bude
uvedeno NEOTVÍRAT – NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ, a musí obsahovat:
a) označení bytu uvedené v nabídkovém řízení (viz speciﬁkace bytu),
b) jednoznačnou a závaznou nabídku výše měsíčního nájemného
(částka v Kč),
c) informaci, že zájemce bere na vědomí, že má-li uzavřenou nájemní
smlouvu k jinému městskému bytu, bude s ním na vysoutěžený
byt podepsána nájemní smlouva pouze za podmínky současného
podpisu dohody o ukončení nájmu ke stávajícímu bytu,
d) čestné prohlášení o tom, zda zájemce vlastní (spoluvlastní) byt či
objekt určený k bydlení, zda je členem bytového družstva, zda nemá
dluh či jiné nesplněné závazky vůči městu nebo SBF, není dlužníkem
v insolvenčním řízení a není proti němu vedeno exekuční řízení,
e) prokázání schopnosti plnit své závazky potvrzením o průměrném
měsíčním čistém výdělku za posledních 12 měsíců (u OSVČ opis
vybraných údajů z daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
za poslední zúčtovací období),
f) potvrzení o složení jistiny (doklad z pokladny, výpis z účtu),
g) bankovní spojení (číslo účtu) pro vrácení jistiny.

Vývoj nezaměstnanosti na Vítkovsku v I. pololetí 2021
Podíl nezaměstnaných
Stav ke dni

Podíl nezaměstnaných v %
ČR

okres Opava

Vítkovsko

31. 1. 2021

4,3

3,5

7,2

28. 2. 2021

4,3

3,5

7,3

31. 3. 2021

4,2

3,3

7,0

30. 4. 2021

4,1

3,1

6,8

31. 5. 2021

3,9

3,0

6,6

30. 6. 2021

3,7

2,8

6,3

Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných v pololetí 2020 a 2021
podle obcí
Obec

Podíl nezaměstnaných
30. 6. 2020

30. 6. 2021

Březová

2,9

3,0

Budišov nad Budišovkou

8,8

9,5

Čermná ve Slezsku

10,3

14,3

Kružberk

3,3

5,3

Melč

3,1

2,0

Moravice

4,3

4,5

Nové Lublice

2,3

3,3

Radkov

6,7

5,7

Staré Těchanovice

3,8

5,8

Svatoňovice

9,3

5,7

Větřkovice

3,5

2,8

Vítkov

6,8

6,8

Celkem Vítkovsko

6,3

6,3

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání na Vítkovsku v pololetí
2020 a 2021
uchazeči

30. 6. 2020

30. 6. 2021

dosažitelní

528

526

celkem

561

565

Z výše uvedených údajů v tabulkách je patrné, že srovnání pololetí roku 2020 a 2021 vykazuje zlepšující se situaci na trhu práce,
navzdory očekávanému poklesu ekonomiky z důvodu pandemie
nemoci Covid -19. Jak v celé ČR, tak okresu Opava i v regionu Vítkovsko, podíl nezaměstnaných po sledovanou dobu klesal. Zaměstnavatelé maximálně využili příspěvek cíleného programu Antivirus
na částečnou úhradu nákladů na náhrady mezd tak, aby přijímaná
ochranná opatření vyhlášená vládou měla co nejmenší negativní
dopad na zaměstnavatele. V jednotlivých obcích regionu Vítkovsko
sice není dle tabulky výše situace na trhu práce úplně pozitivní, mezi
jednotlivými obcemi jsou markantní rozdíly, v některých obcích došlo
ke zhoršení situace, někde zase ke zlepšení. To je dáno i malým
počtem obyvatel v dotčených obcích, kdy se každý pohyb uchazečů
o zaměstnání výrazně projeví. Celkově ale zůstal podíl nezaměstnaných v regionu Vítkovsko u obou sledovaných obdobích na stejné úrovni. Obdobná situace je i u nahlášených volných pracovních
míst, kdy nabídka zůstala prakticky stejná (93 VPM k 30. 6. 2020
a 92 VPM k 30. 6. 2021). Nedostatek některých profesí již začíná být
kritický a pro zaměstnavatele je téměř nemožné tato místa obsadit
(řidiči, strojní profese, pomocní dělníci aj.). Během 1. pololetí 2021
na Vítkovsku nahlásil 1 zaměstnavatel hromadné propouštění. Žádný významnější zaměstnavatel neukončil svoji činnost.
Z celkového počtu 565 uchazečů o zaměstnání je v současné době
255žen (45 %), 10 absolventů a mladistvých (1,8 %) a 86 uchazečů – osob se zdravotním postižením, kteří se na celkové nezaměstnanosti podílejí 15,2 %.

Podle stupně dosaženého vzdělání převažují uchazeči se základním
vzděláním (45,5 %). Za nimi jsou uchazeči se středním odborným
vzděláním. Podle typu střední školy se jedná především o uchazeče
s výučním listem. Méně početnější skupiny jsou osoby bez vzdělání,
vysokoškoláci a nejméně početná skupina jsou absolventi gymnázií.
Počet uchazečů o zaměstnání podle vzdělání
Stupeň dosaženého vzdělání

Kontaktní
pracoviště
Vítkov – stav k 30. 6. 2021
absolutně

%

Bez vzdělání

30

5,3

Základní vzdělání

257

45,5

192

34,0

Střední odborné (OU+OŠ)
Střední
odborné
(SOU+SOŠ)

s

maturitou 53

9,4

Střední všeobecné (gymnázium)

12

2,1

vysokoškolské

21

3,7

Celkem

565

100,0

Nejvíce uchazečů setrvává v evidenci více než 2 roky (149) nebo
12-24 měsíců (142), nejmenší skupinu tvoří uchazeči s dobou evidence 6-9 měsíců (46). Průměrná doba setrvání v evidenci činila
k 30. 6. 2021 na Vítkovsku 872 dní, což je o 56 dnů méně než ve
srovnatelném období před rokem.
Volných pracovních míst bylo nejvíce v měsíci květnu (92), nejméně
v únoru (63). Na konci června se tak o 1 volné pracovní místo ucházelo cca 7,3 uchazečů. Pro srovnání – v celém okrese Opava se o 1
volné místo ucházelo 2,1 uchazečů.
V současné době je největší poptávka po zaměstnancích v regionu
Vítkovsko u zaměstnavatele Linaset, a. s., kde jsou schopni okamžitě přijmout 11 osob. Nedostatek pracovníků se snaží částečně řešit
zaměstnáváním cizích státních příslušníků, a to jak ze zemí EU, tak
i např. z Ukrajiny. Z celkové nabídky jsou 3 volná místa nahlášena
právě pro cizince. Ostatní zaměstnavatelé poptávají po 1-2 zaměstnancích (zedník, číšník, řidič atd.)
ÚP ČR klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální
přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání,
ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí také výběrová
řízení a předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR
zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i exkurze zprostředkovatelů ÚP ČR ve ﬁrmách či setkávání v rámci regionálních partnerství a osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale třeba poukázat na
fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou
jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. Zaměstnavatelé mají
možnost přijmout na volnou pozici také pracovníky z volného trhu
práce nebo třeba ze zahraničí.
Pro Úřad práce ČR je současný vývoj na pracovním trhu impulsem
pro zavedení nových přístupů k podpoře zaměstnatelnosti různých
cílových skupin. Zároveň se ještě více zaměřuje na zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky zaměstnavatelů.
Klade důraz na přímý kontakt se zaměstnavateli, monitoruje jejich
potřeby v terénu a jeho specialisté jsou s nimi v maximálně možné
míře v osobním a pravidelném kontaktu. Zároveň se ale snaží touto
činností zaměstnavatele zbytečně nezatěžovat a vychází jim vstříc
s termíny a délkou návštěv. Veškeré tyto a další činnosti probíhají v rámci klíčové aktivity ÚP ČR, kterou je monitoring trhu práce.
Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak získávají informace
o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionech, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Hlavním plusem
monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo
na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se o nich dovídat
zprostředkovaně.
Pro uchazeče o zaměstnání jsou připraveny různé projekty, které by
jim měly umožnit lepší uplatnění na trhu práce.
Zpracovala: Ing. Jana Šimečková

BABÍ LÉTO V KULTUŘE
Jana Welertová poprvé vystavovala ve
Vítkově
Jana se různým výtvarným technikám věnuje od útlého dětství. Je
absolventkou výtvarného oboru místní základní umělecké školy, kde
získala své první teoretické vědomosti o kresbě i malbě.
Rozhodla se, že svůj koníček promění ve svou profesi. Vystudovala
Střední odbornou školu Educa v Novém Jičíně, obor graﬁcký design,
kde se věnovala především kresbě.
Vystavená díla byla provedena technikou čárkování a tečkování.
Autorka vybrala pro výstavu černobílé obrazy a kresby na falešném
pergamenu.
Příjemnou atmosféru vernisáže, která proběhla za ještě prosluněného
letního podvečera, dotvořilo hudební Trio Adély Tomanové.

3. místo – Jarmila Haubeltová, manž. Dana a Stanislav Brožkovi
Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast
v soutěži.

Vítkov, jeho kostely a jiné motivy
K podzimu již neodmyslitelně patří
výstavy obrazů Dany Hrabovské.
Různé roční i denní doby
a osobité zpracování daného
motivu dotváří konečný dojem
z obrazů.
Ve své tvorbě spojuje autorka
tradiční i moderní techniky malby.
Vznikaly tak barevné kompozice
se silným výrazem.
Výstavu si určitě poznačte do
svých
kalendářů
kulturních
a společenských akcí.
Vernisáž je připravena na 17. září
v 17:30 hod. Těšíme se na vás
ve velké výstavní síni kulturního
domu.

Za plotem

Když se léto pomalu snoubí s podzimem, přichází již tradiční akce
Za plotem. I letos jsme se sešli v příjemném prostředí vítkovského
geoparku, kde byl bohatý program pro děti i dospělé.
Organizátoři připravili nejen zábavné a naučné aktivity, ale stál před
nimi i čestný úkol - ocenit vítěze letošního ročníku soutěží Rozkvetlé
okno a Voda v zahradě.

Poděkování patří také tajemnici městského úřadu paní Šárce
Petrtýlové, jež i letos převzala záštitu nad soutěží, která do našeho
města přináší radost, potěšení a krásu.

Senior Point bude 16. září uzavřen

Upozorňujeme návštěvníky vítkovského Senior Pointu, že ve čtvrtek
16. září bude uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Den města – Vítkov 2021 trochu jinak

Většina z vás již určitě zaznamenala, že město Vítkov namísto
plánovaného Dne města – Vítkov 2021, který musel být z důvodu
protikoronavirových opatření zrušen, připravilo sérii koncertů za
zvýhodněné vstupné. První dva již proběhly a věříme, že jste si je užili.
Koncert skupiny HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica ve vítkovském kostele
měl svou neopakovatelnou atmosféru a my děkujeme vítkovské
farnosti, že nás „vzala pod svá křídla“. Druhý koncert, na kterém
vystoupil ve Vítkově dobře známý Special band, proběhl v zahradě
knihovny. Čekají nás ještě dva podzimní koncerty – v září vystoupení
skupiny KOFE-IN a v říjnu Adama Mišíka.

Vítězkou kategorie Voda v zahradě se stala paní Lenka Krausová.
Mimořádnou cenu rozhodla porota udělit manželům Daně a Stanislavu
Brožkovým za hospodaření s dešťovou vodou v zahradě.
Výsledky soutěže Rozkvetlé okno:
• Kategorie „Firma – instituce“ – PPH plus Vítkov, s. r. o.
• Hlavní kategorie
1. místo – Marta Hráčková
2. místo – Renata Drgová

Pojďme si prvního hosta tak trošku představit. Pop-rocková kapela
KOFE-IN vznikla v roce 2006 a debutovala o tři roky později deskou
Osobní vesmír. Velmi úspěšným byl pro kapelu rok 2011, kdy sbírala
jedno ocenění za druhým. Na konci roku 2018 kapela odehrála akustický
koncert ve vyprodaném Slezském divadle v Opavě. Na jaře roku 2020
vydala EP s názvem Ať to trvá věčně. A na podzim 2021 přijíždí do

Vítkova. Nenechte si proto tento skvělý koncert ujít. Rozhovor s lídrem
uskupení Janem Kunzem jsme přinesli v dubnovém čísle Vítkovského
zpravodaje – https://volnycas.vitkov.info/vitkovsky-zpravodaj/

Ještě váháte? Pak něco pro romantiky:
https://www.youtube.com/watch?v=2p2K7xKjMqQ, něco pro ostatní
https://www.youtube.com/watch?v=6NfRgoDUqLk… a to ostatní na
vás čeká 10. září.

Žena obecná – Pozvánka do divadla

21. září, 19:00 hodin, kulturní dům
One woman show Ivany Jirešové, která se odehrává v její hlavě.
Hledala štěstí, lásku a odpovědi na všechny svoje otázky venku, ale
co teprve, když ji napadne podívat se, co se děje uvnitř její mysli?
Jaká by byla deﬁnice ženy dnes? Žena obecná je tak trochu muž.
Kdy se to stalo a jak z toho ven? Otevřená komediální zpověď, kterou
byste si v reálném životě nedovolili. Ale když jde o meditaci?

ZVEME DO NAŠEHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Hlavním úkolem našeho turistického informačního centra (IC) je předat
turistům co nejvíce poznatků nejen o Vítkovsku a Moravskoslezském
kraji, ale i o celé České republice.
Nabídneme informace o zajímavostech v okolí, pomůžeme
s ubytováním, dopravou a dáme tipy, kde se dobře najíst.
Samozřejmostí jsou informace o institucích, obchodech, službách
a podnikatelských aktivitách ve městě.
K dispozici máme mapy, informační letáky a brožurky (Vikštejn zřícenina hradu, Razumovští a jejich stopy na Opavsku, Zálužné,
Příroda Vítkovska, Horní Poodří).
Co se týká dopravy, tak spoje můžeme vyhledat na portálu IDOS
a u dopravců RegioJet a Leo Express vytiskneme i jízdenky. Platit
můžete v hotovosti nebo bankovní kartou.
V našem IC zakoupíte v dnešní době mezi turisty tak oblíbené dřevěné
turistické známky (Vítkov a Vikštejn) a turistické vizitky (Vítkov,
Vikštejn, Těchanovická vyhlídka) včetně deníčků, kam se vizitky lepí.
Jelikož jsme součástí oddělení kultury, poskytujeme informace
o aktuálních kulturních a sportovních akcích ve Vítkově a okolí. Přes
rezervační systém si u nás zakoupíte vstupenky do místního kina, na
koncerty, plesy a jiné akce.
Velkou část činnosti IC tvoří služby pro občany, provádíme především
kopírování, skenování, laminování a kroužkovou vazbu. Dále
můžeme vyhledat formuláře MěÚ a jiných úřadů a institucí, umožnit
vám nahlédnout do zákonů, vyhlášek, usnesení RM a ZM apod.
Samozřejmě se také snažíme o propagaci našeho města a okolí.
Máme na prodej zajímavé publikace (Vítkov - Z historie města,
Kronika Libavska - II. vydání, Lidé Vítkovska, Vítkovské sochy, Jan
Zajíc, Historie sportu a tělovýchovy Vítkova, Pověsti a vyprávění od
řeky Moravice), celou řadu upomínkových předmětů (hrnečky s logem
města, klíčenky, břidlicová srdíčka, levandulová mydélka, svíčky,
píšťalky, plíšky na turistické hole, magnetky, propisky) a samozřejmě
také pohlednice.
Více informací o nabídce našeho IC získáte na webu
https://turista.vitkov.info/informacni-centrum/

Ze života…
Život člověka přináší rozličné situace. O jedné takové, milí čtenáři,
vám chci dnes s mým hostem vyprávět.
Je to nevšední příběh o velké obětavosti, laskavosti i podpoře.
O naději, pokoře i zoufalství. O těžkých chvílích, když do rodiny
nečekaně vstoupí nemoc. Vše, na co jsme byli zvyklí, již najednou
samozřejmé není.
Vše se zaměřuje na jeden bod, jednu úpěnlivou prosbu - být opět zdráv
a radovat se ze života jako dřív. Příběh je také o tom, jak důležité je
mít vedle sebe někoho, na koho se můžete obrátit, kdo vám pomůže.
Příběh je o přátelství, důvěře a pomoci.
Obrátil jsem se na paní Mgr. Marii Bezděkovou, aby nám přiblížila, co
pro ni osobně i blízké znamená slovo pomoc v situacích, které před
krátkým časem prožívala. Přestože se jedná o velice osobní a niterné
prožitky, bez zaváhání přislíbila, že se se čtenáři podělí. Motivem je,
jak mi sdělila, pomoci lidem v podobných životních situacích.
Poprosil jsem paní Marii, zda by mohla na úvod něco říci o sobě,
blízkých, hodnotách a povyprávět o tom, jak se jí život proměnil po
příchodu nemoci…
Za spolupráci paní Marii od srdce děkuji.
Ladislav Blahuta
Strom života
S manželem jsme se znali od dětství, vyrůstali jsme v jedné vesnici.
Když mi bylo 15 let, začal chodit k nám domů.
Nejprve jsme společně luštili křížovky, později chodili tancovat a když
mi bylo 20, tak jsme se vzali. Manžel pracoval u tehdejší policie, práce
ho moc bavila. V práci trávil mnoho času, protože chtěl vždy objasnit
daný případ. Já jsem pracovala v administrativě. Vychovali jsme dvě
dcery a když se vdaly, přibyla nám čtyři vnoučata.
Dlouhé roky manžel sloužil 24hodinové služby, bylo to hodně náročné.
Poté musel předat zpracované případy, což vyžadovalo další čas.
Náročná a vyčerpávající práce mu na zdraví nepřidala a v 45 letech
byl nucen odejít na výsluhovou penzi. Poté pracoval jako ostraha
závodu. Když byl v důchodu, rád s vnukem zhotovoval výrobky ze
dřeva i kovu. A kolem domu bylo také dost práce. Byl velice pracovitý
a vždy se dobře staral o své blízké.
Když přišla vážná nemoc, nechtěl zůstat v nemocnici. Chtěl být doma.
Nebyl pro mě problém uvařit, na co měl chuť nebo cokoliv upéct. Ráda
jsem to pro něj udělala s pocitem, že mohu být prospěšná. Zdravotník
nejsem, a tak jsem pomoc hledala jinde.
Obrátila jsem se na Strom života.
Ujali se nás, vysvětlili, jak pomoc bude probíhat. Ve Stromu života
mi poradili, jak sehnat polohovací postel i další potřebné věci včetně
žádosti o příspěvek na péči.
Když poprvé přijela paní doktorka se zdravotní sestrou, Lukášem
Pobořilem, byla jsem překvapena milým vnímavým přístupem,
porozuměním a snahou pomoci od bolesti. To jsem ještě nevěděla,
že s takto laskavým přístupem se budu setkávat po celou dobu péče
o mého manžela.

Lukáš vždycky vše manželovi vysvětlil, ptal se, radil, jak řešit problémy.
Byla to i pro mě veliká pomoc. Když se cokoliv dělo, tak Lukáš přijel,
píchl injekci nebo dovezl jiný lék. Manžel byl nemocný 3 měsíce, poté
začal kovid a s ním i opatření ve Stromu života. Vždy jsme museli
volat jen Lukáše, protože se zdravotníci nemohli střídat a byli svým
pacientům nonstop k dispozici. Opravdu jsme museli volat pozdě
večer nebo brzy ráno. Vždy tu byli pro nás.
Lukáš během chviličky přijel, pomohl. Těžko se vyjadřuje slovy, co
to pro vás znamená. Byla jsem moc vděčná za to, že se manžel
nemusel trápit. Lukáš přijel, i když manžel usnul věčným spánkem.
O to nejdůležitěji se postaral. Proto jsem v Klubu Stromu života, abych
jim laskavou péči alespoň částečně nahradila.
S odstupem času si uvědomuji, že to bylo to nejlepší, co se v dané
chvíli při nemoci manžela udělalo a měli jsme možnost splnit tak jeho
přání. Být doma, ve svém, se svými nejbližšími.
Oceňuji služby Stromu života, obětavost jejich pracovníků. Děkuji, že
jste v nejtěžších chvílích byli součástí mé rodiny. Manžel si Lukáše
oblíbil, plně mu důvěřoval, byl pro něj více než zdravotník. Byl součástí
rodiny.
Vzpomínám a jsem ráda, že jsem na to nebyla sama.
Marie Bezděková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VE VÍTKOVĚ
přijímá ve dnech
30. 8. 2021 – 10. 9. 2021
nové žáky od 5 let věku
do hudebního, tanečního a výtvarného
oboru.
Vašemu dítěti poskytneme kromě základů uměleckého vzdělání
ve vybraném oboru také smysluplné využití volného času.
V případě zájmu o studium nás můžete kontaktovat na tel.
556 300 456 nebo 604 258 275 nebo e-mailu info@zus-vitkov.cz
a domluvit si individuální termín přijímací zkoušky.
Těšíme se na vás v nově vybavených a zrekonstruovaných
učebnách hudební nauky a výtvarného oboru.
Na případné dotazy rádi odpovíme.

Svět přírody
Stejně jako mnohé další vzdělávací instituce na Opavsku, i my jsme
uvítali výzvu MŠMT a zorganizovali v průběhu července pro děti
naší školy pětidenní letní kemp, jehož cílem bylo snižit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání v důsledku pandemie a podpořit duševní
zdraví u dětí, které plnily povinnou školní docházku. Využili jsme
nabídku pracovníků MAS Opavsko, kteří se ujali role koordinátora
těchto kempů na Opavsku.

Vzhledem k tomu, že Vítkov je obklopen nádhernou přírodou, rozhodli jsme se ke hravému propojení přírody a různých vyučovacích předmětů. Celý letní kemp jsme tedy nazvali Svět přírody. Velkou část dne jsme vždy trávili venku.
Týdnem nás provázel symbol stromu (od jeho kořenů přes kmen až ke
koruně), který jsme společně tvořili. Děti měly možnost přemýšlet
nad obrazem kořenů, na jakých kořenech stojíme i my lidé, co nás
drží v životě… nad obrazem kmene, o co se můžeme v životě opřít
i my… nad obrazem koruny jako prostoru bezpečí a jistoty. Při procházkách do lesa jsme plnili úkoly a hledali přírodniny, které jsme
později použili na tvoření našeho stromu.
Byl to týden plný zážitků. Kromě vzdělávacích aktivit si děti vyzkoušely drátkování dřívek a kamínků, zdobení triček pomocí razí-

tek, malování kamínků apod. Hrály nejrůznější hry na rozvoj smyslů,
ale také hry se zaměřením na rozvoj hudebních či pohybových dovedností. Mimo jiné si vyzkoušely, jaké to je psát si deník. Rovněž
jsme navštívili Technické muzeum v Ostravě, kde si děti rozšířily obzory v oblasti přírodních věd. Aktivity, které si tam mohly vyzkoušet,
je na dlouhou dobu zaujaly a mluvily o nich ještě ve vlaku cestou
domů. Jeden den jsme strávili v obci Spálov, kde jsme měli možnost nakrmit a postarat se o koťátka a koně na farmě a v rámci výuky se projet na koních.

Letní kemp se dětem moc líbil. Došlo k posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky, důraz byl kladen na vzájemnou spolupráci, došlo
také k propojení formálního a neformálního vzdělávání s důrazem
na doplnění dílčích znalostí a dovedností. Letní kemp byl plně ﬁnancován MŠMT. Děkujeme také MAS Opavsko za nabídku a zaštítění
celé akce. Pro nás byla největší odměna radost dětí a důvěra rodičů.
V průběhu celého letního kempu se o děti starala Katka Kučerková,
Jan Foltýn a Lenka Tošovská.
Těšíme se zase někdy příště!
Katka Kučerková
ZŠ na náměstí Jana Zajíce 1

Zprávy z krajského zastupitelstva
Po měsíční prázdninové pauze se opět rozběhl kolotoč jednání výborů
a komisí zastupitelstva MSK.
V úterý 17. srpna se konalo 6. jednání sociálního výboru. Na programu
byly mimo jiné návrhy na poskytnutí a navýšení účelových dotací
v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok
2021“ včetně realizace protidrogové politiky kraje, v jehož rámci jsme
rozdělili téměř 80 milionů korun.
Zároveň jsme vyhlásili program pro poskytování návratné ﬁnanční
výpomoci z Fondu sociálních služeb pro rok 2022 a schválili
návrh strategického materiálu „Koncepce prevence kriminality
Moravskoslezského kraje na období 2022–2027“.
Ve středu 18. srpna jednal výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, jehož členové byli seznámeni s projektem OKAP II
(Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK) a se změnami
v jazykové přípravě dětí cizinců.
Kromě toho jsme projednali změny v rejstříku škol, kdy školy žádaly
o úpravy oborů vzdělávání. Jednu ze žádostí jsme nepodpořili jednalo se o soukromý subjekt, další dvě odborné školy dostaly náš
souhlas.
Ve stejný den proběhlo 5. jednání výboru pro kulturu a památky. Nejprve
jsme schvalovali individuální dotace v oblasti kultury a památkové

péče. Projednali jsme ﬁnanční odměnu za archeologický nález na
Vítkovsku, který nálezce poctivě odevzdal do muzea. Tato odměna
má působit i výchovně, protože různí „hledači pokladů“ si neuvědomují
následky svého jednání, jako se stalo např. při nedávném nálezu
havarovaného sovětského letadla na Osoblažsku. Platí pravidlo „Co
je v zemi, je kraje“.
V závěru jsme byli seznámeni s výsledky soutěže Knihovna
Moravskoslezského kraje, byl nám představen projekt COLOURS
UNIVERSE, který zahrnuje kromě tradiční hudební složky
i konferenční. Další organizaci zřizovanou krajem - Muzeum
Novojičínska - nám představil jeho ředitel PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D.
Zároveň nás pozval na znovuotevření Muzea J. A. Komenského ve
Fulneku 2. září, jež po rekonstrukci nabízí inovované expozice. Ty se
nyní více soustřeďují právě na dobu působení J. A. Komenského ve
Fulneku. Rovněž Muzeum Tatra v Kopřivnici prošlo mnoha úpravami
a v listopadu nabídne nově pojaté interaktivní expozice, což vše může
sloužit jako pozvánka pro naše spoluobčany.
Alena Grosová

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

V průběhu letošního července se v naší škole uskutečnily celkem čtyři
příměstské tábory.
Ve dnech 12. - 16. srpna se konal v rámci projektu IN-VIT II tábor Mladý
Pythagoras, kde jsme propojili s našimi polskými přáteli matematiku
a sport. Výzva „Zachraň se z pasti“ prověřila zdatnost a schopnost
týmové spolupráce všech účastníků. Hned první odpoledne se rozjela
pravá polská vybíjená a závěr dne patřil jak jinak než táboráku,
špekáčkům a seznamovacím hrám. Druhý den byl věnován fotbalu
a večer pak ﬁlmu v místním kině. Ještě před večerkou si táborníci
vyzkoušeli zajímavou hru „Montekové a Kapuleti“. Třetí den náležel
vodním hrátkám a vodním sportům. Dopoledne si děti zaskotačily
s vodními pistolemi a týmovou spolupráci upevnily ve vodní hře „Udrž
lavor na nohou“. Poté následoval turnaj ve ﬂorbalu, odpoledne tradiční
„langošpárty“ a vodní atrakce. Na nich táborníci svedli nelehký boj
o prvenství ve štafetové jízdě na skluzavce a v turnaji ve vodním
fotbálku. Čtvrtý den vyrazili účastníci do terénu a čekal je těžký úkol,
a to vydat se po stopách vítkovských zajímavostí. Všichni zadání
splnili na jedničku a zdárně se vrátili do tábora se správnými výsledky.
Následoval turnaj v šinballu a poté společně odjeli do Hukovic na
paintball. Noční táborová hra „Ztraceni“ vyděsila nejednoho hrdinu,
ale všem se nakonec podařilo posbírat potřebné indicie a dostat
se v bezpečí do tábora. Poslední táborový den patřil basketbalu
a vyhodnocení, předání medailí a oslavě nejlepšího táborového týmu
a nepopulárnímu balení věcí a úklidu.

O pár dní později se uskutečnil tradiční tábor pro prvňáčky. První den
se děti seznámily s prostorami školy i se svými budoucími spolužáky
a vychovatelkami. Pomalovaly si tričko, hrály si na školním hřišti

a odpoledne hledaly kufr s pokladem. Další dny strávily hodně času
venku při různých hrách na školním i Rákosníčkově hřišti a také
v parku. Skládaly pyssla, ze kterých si vyrobily klíčenky, navštívily kino,
vyrobily si plechové květináče a sázely květiny… V polovině týdne jely
na celodenní výlet do minizoo v Kružberku – tam si mohly pohladit
lamu, velblouda, nakrmit morčata a kozy. Nejvíce se jim ovšem líbila
jízda na oslovi. Poslední den jsme se všichni rozloučili a už se těšíme
na začátek školního roku.
Ve stejném týdnu se ve škole konal také Pohádkový tábor, jenž se
opět uskutečnil v rámci projektu IN-VIT 2. Byl zaměřen na pohádky,
výtvarnou tvorbu, hry a sport. Každý den si účastníci společně přečetli
pohádku a zaznamenali stručný obsah do čtenářských deníků,
povídali si a dokreslili vlastní představu pohádkové bytosti. Výtvarná
činnost provázela všechny po celou dobu. Na skleněný hrníček si
kreslili jahůdky jako z naší pohádky, porcelánový hrnek nebo plátno
rovněž pomalovali pohádkovým motivem. Táborníkům se podařilo
najít ztracený poklad, který se ukrýval na tajném místě u Balatonu.
Prošli naučnou stezku na Bělidla. Každý den sportovali, společně
soutěžili a hráli si.

Poslední z táborů, sportovně-turistický pro žáky 2. – 5. tříd, proběhl
úplně na konci července. Každé ráno začínal rozcvičkou a pozdravem
slunci, následovaly míčové hry a překážkové dráhy na zahřátí
organismu. Po krátké pauze na svačinku se účastníci věnovali
tvůrčí činnosti – malování kamínků, hrníčků, tvoření ozdob na lžičku
z kreativní hmoty, malování v přírodě… V průběhu týdne navštívili také
místní kino. Celý týden se však nesl hlavně v duchu sportu. V pondělí
si děti vytvořily čtyři týmy a v této sestavě bojovaly až do posledního
dne. Nechyběly ani názvy týmů a týmové vlajky. Každý den plnili
jednu část celotýdenní soutěže. Poslední den proběhlo vyhodnocení
celotýdenní soutěže, vyhlášení vítězného týmu a předání medailí.
Pochvala patřila všem, kteří se zúčastnili.
Andrea Brijarová, Ludmila Šromotová, Lenka Baroňová, Markéta
Rusňáková, Pavla Malušková Lukašíková, Veronika Řehounková

REKONSTRUKCE KOTELNY NA
1. STUPNI

Zřizovatel školy, město Vítkov, se již nějakou dobu snaží vyřešit
koncepčně problém kotelen ve škole, neboť většina z kotlů je již za
hranicí životnosti. Je zpracována studie na jejich rekonstrukci tak, aby
vše bylo efektivnější a zároveň funkční. Vzhledem k výši nákladů se
hledá pravidelně vhodný dotační titul.
Technický stav kotelny v budově 1. stupně ZŠ se však od počátku
letošního roku dále komplikoval, jediný funkční kotel jsme museli
několikrát denně včetně víkendů kontrolovat, zda funguje. Přesto
se několikrát v zimních měsících stalo, že žáci a zaměstnanci v této
budově přišli do školy a zjistili, že je teplota velice nízká a museli řadu
hodin čekat, než byly prostory dostatečně vytopeny. Z tohoto důvodu

byla zpracována v květnu příslušná dokumentace a zřizovatel v červnu navýšil škole příspěvek na provoz v oblasti investic o 800 000 Kč.
24. června byla vyhlášena výzva k podání nabídek a 12. července došlo k otevírání obálek. Vítěznou ﬁrmou se stal Ing. David Schiedek, který
si kotelnu převzal 15. července a od té doby probíhá rekonstrukce, která bude stát 1 159 542,64 Kč (s DPH).
Kotelna by škole měla být předána do užívání v polovině září. Věříme, že bude fungovat alespoň tak dlouho, jako ta předchozí, která byla
uvedena do provozu v roce 1996, a žákům a zaměstnancům školy již bude v zimě v budově opravdu teplo.
Zároveň bych chtěl poděkovat zřizovateli, který pomohl havarijní situaci v krátké době vyřešit.
Miroslav Bučánek, ředitel školy
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„Papírová“ úřední deska
je minulostí. Nahradila ji
elektronická.
Město Vítkov obdrželo dotaci z projektu Přívětivý
úřad. Z části těchto peněz jsme se rozhodli pořídit
moderní elektronickou úřední desku a vyměnit ji za
klasickou „papírovou“. Důvod byl prostý - kapacita.
Dosud často docházelo k situaci, kdy byla úřední
deska zcela zaplněna a byli jsme tak nuceni
vyvěšené materály změnšovat, což vedlo k jejich
špatné čitelnosti, zejména za šera a v noci.
V lété nám ﬁrma Vegler, s. r. o. z Ostravy instalovala
elektronickou úřední desku. Jedná se o dva na
sobě nezávislé LCD dotykové panely o velikosti
46“. Tyto desky jsou napojeny na internet a stahují
si zveřejněné materiály z webové úřední desky ze
stránek města. Tyto desky jsou v provozu neustále,
jsou vybaveny vlastním uložištěm, takže informace
na úřední desce jsou přístupné i v případě poruchy
internetu, pro případ výpadku elektrické energie
jsou desky napájeny záložním zdrojem.
Výhodou nového řešení je prakticky neomezený
prostor. Zveřejněné materiály mohou být doplněny
o graﬁcké přílohy, např. mapy, schémata apod., což
bude mít jistě využití v případě zveřejnění nabídek
bytů, nemovitostí, stavebních řízení a jejich
doprovodných plánů, výkresů či fotograﬁí.
Ovládání desek je jednoduché, dotykové a je
uzpůsobeno i pro hendicapované uživatele. Kvalitní
podsvícené dipleje umožní dobrou čitelnost jak
v noci, tak i za přímého denního světla.
Desky jsou rovněž doplněny modulem, který
umožní uživateli se dostat na všechny 4 weby
města.
Pokud by vás zajímaly další informace
k elektronické úřední desce, či byste potřebovali
poradit s obsluhou, obracejte se na pracovníky
informačního centra, nebo přímo na Jana Duška,
oddělení kultury, tel. 556 312 256.

Středisko volného času Vítkov
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2021 – BIVOJ RACE

Již jsme si zvykli, že „Vítkovská lávka“ je každým rokem něčím
netradiční. Letos to bylo místem konání. Opětovná rekonstrukce
vítkovského koupaliště, konkrétně výstavba zavlažovacího systému,
neumožnila konání na obvyklém místě.
Organizátoři se proto rozhodli pro areál SVČ Vítkov, kde je dostatečné
zázemí pro konání akce, jen oblíbené přejezdy přes lávku a soutěže
družstev byly nahrazeny soutěží Bivoj race, což znamenalo zdolat
v co nejkratším čase vymezený úsek a přitom plnit různé sportovní
disciplíny včetně zdolání vodního příkopu. Byli jsme potěšeni zájmem
o kategorii do 18 let. Do první věkové kategorie 6-10 let se přihlásili
i dva pětiletí borci, kteří si zaslouží pro svou odvahu největší uznání.
První místo ze 14 přihlášených v nejmladší kategorii získala Petra
Popová, druhá byla Nikola Čigašová a třetí Soﬁe Černohorská. Ve
věkové kategorii 11-14 let zvítězil Dominik Šrámek, druhé místo si
zajistil Šimon Kubala a třetí Jakub Anders. Do kategorie 15-18 let
se přihlásili jen 2 soutěžící, Radim Kugler a Adam Dobeš, ti se utkali
o první a druhé místo. Vyhrál Adam Dobeš s časem 2:53.
Po fantastickém vystoupení rockové stálice Tanji pokračoval Bivoj
race v kategorii 18+. Dospělým se moc do bahnité vody nechtělo,
což se projevilo i v počtu soutěžících. Běželo celkem 5 mužů a žena
pouze jedna, zato s ní ze startu vyběhly 3 děti a v závěru jich už kolem
sebe měla celou kupu. V mužské kategorii vyhrál Martin Roling, druhý
byl Lukáš Kania a třetí Tomáš Lehnert. Pro všechny výherce bylo
připraveno prasátko, pro děti marcipánové, které vymodelovala paní
Vítězslava Veselá, a pro dospělé šunkové. Bivoj přece skolil kance…

Dále si děti vyzkoušely tubing, skákání na trampolínách, střelbu z luku
a skluzavky. Nechyběl ani táborák a diskotéka. Po týdnu her a soutěží
se mnohým dětem ani nechtělo domů.
Olda Sladkovský
pedagog volného času

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BOHOVÉ OLYMPU

Druhý týden srpna byl ve Středisku volného času Vítkov ve znamení
olympských bohů. Konal se tady příměstský tábor, kterého se zúčastnilo
21 dětí. Organizovali jsme soutěže i výtvarné činnosti, zkusili jsme si
olympijské hry, vodní bitvu a každý si vyrobil vlastní šumivou kouli do
koupele. Díky ﬁnanční podpoře MAS Opavsko z. s. jsme mohli vyjet
na dva celodenní poznávací výlety. První z nich byl do Domu přírody
Poodří v Bartošovicích, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o ptácích,
kteří se tam dostali většinou po úrazu elektrickým proudem. Viděli
jsme pár poštolek, které jsou skvělými adoptivními rodiči, i samici orla
mořského, která se zamilovala do jednoho z chovatelů, černé a bílé
čápy, jenž tu každoročně hnízdí.

Soutěžní odpoledne i atrakce pro děti pomalu končily. Po hudebním
vystoupení Elán revival následovalo tančení s Klárkou, jež zvedla ze
židlí snad polovinu přítomných, a pak večerní zábava s DJ Diskoletem.
Děkujeme všem soutěžícím, pořadatelům, sponzorům a ﬁrmě Davida
Krásy, která se postarala o občerstvení, výborné grilované pochutiny
a vynikající zmrzlinu.
Těšíme se na vás příští rok.
pořadatelé

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR AVATAR

Na naší turistické základně v Klokočově proběhl v termínu 25. 31. července letní tábor Avatar. Dětské týmy se zúčastnily mise
s cílem zachránit planetu Pandora. Děti se napily nápoje odvahy
a síly, na cestu dostaly světlo naděje a vyrazily na misi. Postupně se
setkaly s velkým Avatarem, vyráběly vlajky, batikovaly trička na modro
a vyráběly avataří ocasy. To všechno proto, aby byly přijaty do kmene
Avatarů. K tomu musely splnit ještě několik zkoušek – lov divoké
zvěře, nalezení stromu Eywa, průchod stezkou odvahy, nošení vody
pro záchranu stromů, spaní ve stanu, zkoušku lesních dovedností
a řadu dalších. Nakonec proběhl vodní boj proti dobyvatelům Pandory.
Program byl doplněn o turnaje v přehazce a ringu. Děti si užily jeden
výletní den v Heiparku Tošovice. Největší úspěch měla bobová dráha.

Další výlet jsme podnikli do Flascharova dolu u Oder, kde kdysi
probíhala těžba břidlice. S přilbami a čelovkami na hlavách jsme se
v doprovodu dvou průvodců vydali do chladného a temného podzemí,
tam jsme se dozvěděli, jak rozeznat břidlici vhodnou pro střešní krytinu
a slyšeli jsme různé zvuky, které vydávají netopýři. Většina z nás poté
překonala strach z výšek a vylezla po čtyřech žebřících až na povrch.
Z obou výletů byly děti nadšené. Věříme, že se jim tábor líbil a brzy se
s mnohými uvidíme v zájmových kroužcích.
Kamila Orlíková
pedagog volného času

Zájmové kroužky SVČ pro šk. rok 2021 - 2022
Název zájmového
kroužku

věk

místo

jméno
vedoucího

termín

čas

zápisné

informační
schůzky

Florbal I. Mladší

8 - 10 let

ZŠaG velká
tělocvična

Petr Molek

*

*

300

*

Florbal II. Starší

10 - 15 let

ZŠaG velká
tělocvična

Petr Molek

*

*

300

*

Rybářský

9 - 15 let

Sokolovna
klubovna

Martina
Janečková

ČT

15:00 16:30

350

16. 9. 2021

Horolezecký dospělí

15 - 99 let

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich
Sladkovský

ÚT

18:30 19:30

1000

14. 9. 2021

Horolezecký SPIDER I.

8 - 13 let začátečníci

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich
Sladkovský

ÚT

16:00 17:15

500

14. 9. 2021

Horolezecký SPIDER II.

10 - 15 let

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich
Sladkovský

ÚT

17:15 18:30

500

14. 9. 2021

Baseball Vítkov

9 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Oldřich
Sladkovský

ST

14:30 16:00

350

15. 9. 2021

Baseball Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Oldřich
Sladkovský

*

*

350

20. 9. 2021

Mladí hasiči I.

6 - 11 let

Sokolovna
tělocvična

Martina Krejčí
723 980 888

PO

16:30 18:00

250

20. 9. 2021

Mladí hasiči II.

11 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Kamila
Orlíková

PO

17:00 18:30

250

20. 9. 2021

Dramatický Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jana
Hrbáčová

*

*

200

*

Sportovní hry Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Čech

*

*

200

*

Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jitka Víchová

*

*

200

*

Instruktor

14 - 22 let

SVČ Vítkov

pedagogové
SVČ

PÁ

17:00 18:30

100

24. 9. 2021

Lukostřelba

7 - 15 let

Sokolovna
tělocvična

Michal
Matuška

ÚT

14:30 16:00

400

14. 9. 2021

Volejbal

9 - 22 let

Sokolovna
tělocvična

Pavlína
Steschnerová

ST

16:00 17:30

350

22. 9. 2021

Keramika MŠ Větřkovice

5 - 7 let

MŠ Větřkovice

Pavlína
Steschnerová

ÚT, ST, ČT

12:30 13:30

400

21. 9. 2021

Keramika ZŠ Větřkovice

7 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Pavlína
Steschnerová

ÚT: 1.- 2. tř.
ST: 3. - 4.
tř.

13:45 15:15

500

21. 9. 2021

Keramika dospělí
Větřkovice

18 let a více

ZŠ Větřkovice

Pavlína
Steschnerová

sudé ÚT

16:00 17:30

700 /
10lekcí

5. 10. 2021

Keramika pro MŠ
Klokočov

5 - 7 let

MŠ Klokočov

Pavlína
Steschnerová

PO

12:30 13:30

400

20. 9. 2021

Keramika pro MŠ Vítkov

5 - 7 let

MŠ Vítkov

Pavlína
Steschnerová

*

*

400

*

Keramika Vítkov

7 - 15 let

SVČ keramická
dílna

Pavlína
Steschnerová

*

*

500

*

Malý výtvarník

5 - 9 let

SVČ klubovna
výtvarky

Pavlína
Steschnerová

PO

14:30 16:00

400

20. 9. 2021

Badatelský

7 - 12 let

SVČ učebna

Kamila
Orlíková

*

*

*

*

6 - 10 let

Sokol. těl./ZŠaG
tělocv.

Marie
Potočárová

ÚT, ČT

ÚT 15:30 17:00 Sok.
ČT 16:00 17:30 ZŠaG

800

14. 9. 2021

10 - 15 let

Sokol. těl./ZŠaG
tělocv.

Marie
Potočárová

ÚT, ČT

ÚT 17:00 18:30 Sok.
ČT 17:30
-19:00 ZŠaG

800

7. 9. 2021

Mažoretky mladší

Mažoretky starší

6 -9 a 10 15 let

ZŠ Melč

Marie
Potočárová

PO

15:00 17:00

400

13. 9. 2021

Taneční - Mixed Dance I.

přípravka 4 5 let

Sokolovna malý
sál

Kamila
Orlíková

*

*

300

*

Taneční - Mixed Dance II.

začátečníci 5 7 let

Sokolovna malý
sál

Kamila
Orlíková

*

*

300

*

Taneční - Mixed Dance III.

začátečníci
7-11 let

Sokolovna malý
sál

Klára
Bradáčová

*

350

*

Taneční - Mixed Dance IV.

pokročilí 1215 let

Sokolovna malý
sál

Klára Ligocká

*

*

400

*

Dance up

pokročilí

Sokolovna
tělocvična

Klára Ligocká

*

*

500

*

Vaření, pečení Vítkov

8 - 15 let

SVČ Vítkov

Šárka
Medunová

ÚT

14:30 16:00

500

21. 9. 2021

Klub KaMeRa

11 - 18 let

SVČ
multimediální uč.

Šárka
Medunová

ČT

14:00 16:00

300

23. 9. 2021

Základy 3D tisku Vítkov

7 - 15 let

SVČ
multimediální uč.

Oldřich
Sladkovský

*

*

300

*

Robotika

7 - 15 let

SVČ klubovna

Marek
Svoboda

*

*

200

*

Automodelářský kroužek

8 - 19 let

TZ Klokočov

Jaromír Býma

ČT co 14
dnů

16:00 18:00

400

23. 9. 2021

JÓGA pro děti - pro kluky
i holky

7 - 10 let

ZŠ Melč

Lenka
Lebedová

*

*

*

*

Základy 3D tisku
Větřkovice

7 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Jan Černoch

*

*

*

*

Stolní tenis

6 - 15 let

Jančí

Miroslav Vícha

*

*

200

*

Střelecký kroužek

7 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Michal
Matuška

PO

15:00 16:30

300

13. 9. 2021

Mažoretky Melč

Special Band v knihovně

Sobotní podvečer 21. srpna zněly ze zahrady knihovny tóny rockové muziky. Koncert známé místní skupiny Special Band přilákal řadu svých
příznivců, kteří si v dobré náladě a za krásného slunečného počasí poslechový koncert v podvečerních hodinách náležitě užili. Koncert tak byl
milým zpříjemněním posledních prázdninových dní ve Vítkově. Šestice hudebníků zařadila do výběru klasické „pecky“ od kapel Blue Eﬀect, Led
Zeppelin, The Doors, Deep Purple, Rolling Stones, či interpretů Vladimíra Mišíka, Erika Claptona, Petra Nováka a řady dalších. Na své si tak
přišli všichni vyznavači rockové a hrad rockové muziky. Akce se uskutečnila v rámci série koncertů za nezrealizovaný Den města - Vítkov 2021.

Revize unikátní vodárenské štoly pod masivem Oderských vrchů
Báňští záchranáři provedli na konci května revizi ražené vodárenskéštoly o délce 5 663 metrů a proﬁlu 2100 milimetrů mezi Úpravnou
vody Podhradí a Domoradovicemi.
Po opakovaných nezbytných odkladech způsobených pandemickou
situací proběhla 26. – 27. května v páteřním distribučním vodárenském systému Ostravského oblastního vodovodu rozsáhlá výluka,
při které byla provedena revize vodárenské štoly proﬁlu 2100 milimetrů mezi Úpravnou vody Podhradí u Vítkova a Domoradovicemi.
Unikátní technické dílo
„Ražená štola slouží k transportu pitné vody, jedná se o podzemní
železobetonový tunel provozovaný v tlakovém režimu, na který navazují ocelové potrubní přivaděče páteřního regionálního systému
pro výrobu a distribuci pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu. Štola byla vybudována v padesátých letech minulého století a jejím hlavním účelem bylo překonání horského masivu mezi úpravnou
vody a Domoradovicemi tak, aby bylo možné zachovat gravitační
dopravu pitné vody do dalších částí vodárenského systému směrem
k Ostravě bez potřeby jejího přečerpávání,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Štola byla budována hornickým způsobem s využitím příslušných
technologií a v některých místech prochází až ve stometrové hloubce pod masivem Oderských vrchů. Jelikož se jedná o důlní dílo,
jsou tzv. horním zákonem předepsány pravidelné kontroly. V daném
případě s periodicitou jedenkrát za deset let. Kontrolu provedli pracovníci Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě, kteří jsou pro
obdobné práce vybaveni jak technicky, tak i personálně.
Detailní revize
„Před vlastním provedením revize bylo nutné pitnou vodu ze štoly
vypustit (jedná se o objem 20 000 m3) a současně zabezpečit distribuční systém Ostravského oblastního vodovodu tak, aby se více
než čtyřiadvacetihodinové odstavení úpravny vody a štoly z provozu
dotklo zásobovaných obyvatel v co nejmenší míře,“ popisuje Komínek. Například vodojemy nad jednotlivými zásobovanými lokalitami
byly naplněny na svou maximální kapacitu, aby dokázaly uspokojit
potřeby odběratelů.
V průběhu revize byl podrobně dokumentován stav železobetonové
konstrukce, dokumentovány veškeré anomálie a technické detaily.

Knihovna
Vítkov
Výprodej vyřazených knih

V městské knihovně probíhá v období od 16. srpna
do 10. září výprodej vyřazených knih, který se koná
vždy v půjčovní době knihovny. Cena je 10 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.
info.
Seznam knih nebude v průběhu výprodeje
aktualizován. Knihy si nelze předem rezervovat.

SVĚTLUŠKA po roce opět
v knihovně

Město Vítkov se prostřednictvím městské knihovny
připojuje k pořádání již 19. ročníku celorepublikové
sbírky „SVĚTLUŠKA“.
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého
projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu a jejím
cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým
zrakovým postižením.
Zakoupením sbírkového předmětu přispějete na
speciální pomůcky pro slabozraké a nevidomé.
Sbírka bude probíhat v období 1. - 30. září vždy
v půjčovní době knihovny.

Z revize byla zpracovávána podrobná zpráva, doplněná fotodokumentací. Po celou dobu prací bylo nutné monitorovat kvalitu ovzduší
v podzemním objektu a zabezpečit otevření a zpětné uzavření dvou
revizních vstupů do štoly, tvořených pancéřovými dveřmi, jištěnými množstvímšroubových spojů. Po ukončení revize bylo potřebné
provést nové napuštění a důkladné propláchnutí štoly pitnou vodou,
doprovázené téměř šestihodinovým vypouštěním pitné vody do řeky
v Hradci nad Moravicí. Celá akce proběhla úspěšně a v souladu se
zpracovaným harmonogramem.
Páteřní vodárenský systém
Ražená štola je prvním vybudovaným úsekem Kružberského skupinového vodovodu. Toto dílo, které probíhalo souběžně s výstavbou
Úpravny vody Podhradí, bylo ve své době rozsahem a technickým
řešením ojedinělé. Byla vyražena pod masivem Vítkovské pahorkatiny místy v hloubce až 100 metrů. Po celé délce je opatřena betonovým ostěním. V budově koncových uzávěrů navazují v Domoradovicích na štolu vodovodní přivaděče. Prvním z nich je I. větev
Kružberského skupinového vodovodu o proﬁlu 1000 milimetrů. Je
dlouhá 29 278 metrů a dvě přerušovací komory v obcích Hradec nad
Moravicí a Nové Sedlice ji dělí na tři samostatné tlakové úseky. První
úsek Kružberského skupinového vodovodu byl zakončen výstavbou
dvou komor vodojemů v Krásném Poli o kapacitě 2 x 6 000 m3. Do
konce padesátých let byly také vybudovány dva úseky navazujících
vodovodních přivaděčů, a to přivaděč Krásné Pole – Ludgeřovice
a Krásné Pole – Záhumenice.
Téměř souběžně s trasou I. větve Kružberského skupinového vodovodu byla položena druhá se stejným proﬁlem 1000 milimetrů,
dlouhá 28 126 metrů, jejíž tlakový režim je rozdělen na dva úseky
přerušovací komorou u obce Raduň. V návaznosti na úseky vybudované v padesátých letech plynule pokračovala výstavba přivaděčů
do Karviné (řad Ludgeřovice – Vodojem Doubrava – Karviná Staré
Město) a do Ostravy - Bělé a Studénky (řady Záhumenice – Bělá
a Záhumenice – Butovice – Studénka). V areálu vodojemů v Ostravě - Bělé byla vybudována čerpací stanice, která dopravovala pitnou
vodu přes Staříč do Chlebovic u Frýdku-Místku.

Fotosoutěž VODA 2021
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR vyhlásilo foto a videosoutěž pro pracovníky vodohospodářského oboru, která dokumentuje činnosti v oboru souvisejícím se zajištěním dodávek pitné vody a odkanalizováním odpadních vod během
pandemie covid-19 na téma – Voda v první linii.
Soutěž je určena pro všechny tvůrce fotograﬁckého a video obsahu, jehož
ústředním tématem je #vodavprvnilinii. Fotograﬁe a videa je možné zasílat
pouze elektronickou poštou, a to prostřednictvím služby Úschovna na adresu
fotovideosoutez@sovak.cz. Jako předmět musí být uvedeno #VODAVPRVNILINII a příjmení autora. Jeden autor může zaslat maximálně tři snímky a dva
videospoty, každý snímek i videospot musí mít název. Do soutěže není možné
zasílat série fotograﬁí, hodnotí se pouze jednotlivé snímky. Do soutěže mohou
přihlásit fotograﬁe a videa pouze jejich autoři. V e-mailu s fotograﬁemi a videi je
v přiloženém souboru potřeba uvést jméno, adresu, telefon, název fotograﬁe či
videosnímku (popř. i místo jeho vzniku). Fotograﬁe musí být ve formátu JPG,
s minimálním rozlišením 1 600 x 1 200 pixelů, maximální velikost příloh v jednom
e-mailu je 9 MB. Video musí být v rozlišení minimálně Full HD 1080i a ve formátu
MP4.
O vítězných snímcích bude rozhodovat odborná porota. Zadavatel SOVAK ČR si
vyhrazuje právo vybrané fotograﬁe a videa použít v rámci propagace oboru vodohospodářství. Zaslané fotograﬁe spolu se jmény autorů budou po ukončení soutěže uveřejněny na www.sovak.cz, videosnímky na YouTube kanálu SOVAK ČR.
Ceny: Vítězové v každé kategorii obdrží následující ceny ve formě poukázek na
foto a videozboží:
1. místo – 8 000 Kč 2. místo – 6 000 Kč 3. místo – 3 000 Kč
Dále porota může rovněž v každé kategorii udělit maximálně tři čestná uznání
spojená s odměnou 1 000 Kč.

Klokočov za časů rozvolňování

Letošní rok opět nezačal z důvodu covidových opatření pro
společenský život příznivě. Slibovali jsme, že ceny za nejhezčí
fotograﬁe z klokočovských laviček předáme na masopustu… Bohužel
i ten jsme museli zrušit.
Protože jsme ale soudržní, tak jsme se na „patřičnou“ vzdálenost
sešli již v březnu, kdy jsme uklidili samotný Klokočov i všechny
cesty v extravilánu v rámci akce „Ukliďme Česko“. V uklízecí ráži
jsme během následujících dvou měsíců uspořádali brigády, první
v sokolovně, kterou jsme pořádně vysmýčili, umyli okna a vyřadili
starý rozbitý nábytek. V červenci pak proběhla velká brigáda na
volejbalovém hřišti. Abychom nepracovali jen manuálně, tak jsme
uspořádali miniakce pro děti, do nichž se někteří zapojili virtuálně.
Vše začalo o Velikonocích, kdy jsme na náš facebook umístili video,
jak se pletou tatary, aby se alespoň v rodinách mohlo šmigrustovat.
Pohybově aktivní jedinci i rodiny se zapojili do virtuálního velikonočního
závodu o pletení pomlázky. V podstatě se jednalo o běh jako způsob

zdravého životního stylu, spojený se zábavou pro celou rodinu.
Pomalu se schylovalo k létu a děvčata uspořádala akci s názvem
„Pamatováček“. Připravila trasu s kreslenými pohádkovými postavami,
které si děti měly zapamatovat. Na konci je čekala odměna a všichni
si společně opekli u hřiště špekáčky.
Velmi aktivní jsou i členové klubu sportovní kynologie, kteří pořádají
různé závody a přehlídky, takže naše omladina má kde smysluplně
trávit čas. Nabízí se k tomu rovněž malebná okolní příroda. Mnoho
dětí navštívilo i klokočovský tábor, pořádaný SVČ, nebo jely na tábor
do Olšovce, který vede Míša Formánková z Klokočova.

Přesto jsme měli všichni pocit, že bychom měli vymyslet nějaký větší
program, když nám toho covid tolik překazil, a tak vznikla akce „Půlení
léta“, kterou jsme uspořádali 7. srpna. Počasí se nám umoudřilo, bylo
nádherně, takže jsme nemuseli rušit žádnou atrakci. Program byl
zaměřen hlavně na děti, ale i dospělí si přišli na své.
Větší děti využily aquazorbing ve válcích, pro ty mladší jsme na
vodní plochu objednali lodičky. Z InsportLinu jsme si mohli zapůjčit
koloběžky na elektrický pohon i kola a prohánět se po hřišti. Na jiných
stanovištích si každý mohl zastřílet z kuše či ze vzduchovky, ti menší
měli v dětském bazénku nachystány vodní pistole a terče, do kterých
se trefovali. Ti nejmenší si mohli vyrobit ptáčky z látky, nabarvit sošky
nebo tvořit z barevného slizu. Na hřišti byly různé průlezky, válce či
míčky, které děti házely do kašpárkova koše, ale nejvíce je zaujaly
cvičební překážky pro výcvik psů. Petr Gotzmann se svými kolegy
předvedli policejní zásah, nad kterým malí i velcí zůstali v úžasu.
Velký zájem byl i o kouzelnické vystoupení. Kouzelník na závěr
dětem modeloval z balónků různá zvířátka. Všichni jsme byli nadšeni
elegancí automobilových i motocyklových veteránů, jejichž majitelé
přijeli v dobovém oblečení. Toto příjemné letní odpoledne zakončilo
vystoupení skupiny Desperádo, tři členové jsou totiž Klokočováci
a čtvrtého Vláďu už též počítáme mezi nás. Ti hráli všem návštěvníkům
bez nároku na honorář.

Začínalo se už pomalu stmívat, po již uklizeném hřišti stále běhaly
skupinky bavících se dětí a na ploše se chystal ohňostroj. Ten byl
odpálen po půl desáté a všem se samozřejmě moc líbil.
Všichni, kteří se na akci podíleli, zaslouží veliké poděkování. Jsou to
většinou místní, ale poslední akce děláme i s našimi kynology, s nimiž
je spolupráce na jedničku s hvězdičkou.
Poděkování patří i městu Vítkov, díky jehož dotacím můžeme pořádat
akce s tak bohatým programem.
Uvidíme, co nám okolnosti dovolí ještě zorganizovat do konce roku,
ale rádi bychom uspořádali naše již tradiční akce, jako je vánoční dílna
s rozsvícením stromku, Mikuláš a na závěr roku plánujeme vánoční
koncert v kostele. Na tyto akce vás všechny srdečně zveme, jsou
určené nejen Klokočovákům, ale i všem, kteří k nám rádi zavítají.
Závěrem bychom chtěli popřát našim dětem, aby si od září mohly
užívat školy i školky bez omezení a život se začal vracet do normálu.
Šárka Petrtýlová

SČÍTÁNÍ LIDU 1921

První celostátní sčítání lidu se v Československu konalo 15. února
roku 1921. Tuto tradici převzatou z monarchie hodlala nově vzniklá
republika využít k získání podrobných demograﬁckých dat v nově
vytvořeném státu. Před první světovou válkou se poslední sčítání lidu
uskutečnilo v roce 1910. Národnost jednotlivých obyvatel se zjišťovala
na základě „obcovací řeči“. V rakouské části monarchie byla přijata
deﬁnice národnosti, podle níž „národností jest rozuměti kmenovou
příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk“,
zatímco nová republika chápala pojem národnost jako příslušnost
osoby k určitému národu a sounáležitost s tímto společenstvím. Doba
byla nacionálně vyhraněná a podle toho to tak vypadalo. V dnešní
době si národnost vybíráme bez omezení sami a při sčítání lze uvést
i národnosti dvě.
kruzích a jmenování Čechů do sčítacích komisí v čistě německých
obcích vyvolalo nepřátelské napětí. Platila pravidla: každé soukromé
přepočítávání bude přísně potrestáno, výsledky sčítání budou až do
úředního vyhlášení tajné!
Dnešní statistici považují první československé sčítání za úspěšné
nejen po stránce organizace či úplnosti a správnosti zjištění,
ale zejména z hlediska zpracování a publikování jeho výsledků.
Zpracování dat bylo provedeno na Powersových děrnoštítkových
strojích.
Výsledky: celková rozloha území Vítkova je 2 567 hektarů, 85 arů a 37
metrů čtverečních. V 647 domech je celkem 1 458 bytových jednotek,
z toho ve Vítkově 1 385, v Prostředním Dvoře 45, na Veselce a Nýtku
po 14. Na Vítkov připadlo 4 435 obyvatel, Prostřední Dvůr 182,
Veselku 50 a Nýtek 51. Z celkového počtu obyvatelstva bylo 2 094
mužů a 2 624 žen. Národnostní složení: 4 531 Němců, 98 Čechů, 1
Žid, 87 cizinců a u 1 nebyla uvedena. Cizinci byli následně uznáni jako
Němci, a tak ve městě žilo 4 618 Němců a 98 Čechů. Lidé ještě museli
uvádět náboženské vyznání, takže bylo napočítáno 4 653 římských
katolíků, 23 evangelíků, 23 uvedlo židovskou víru, 2 patřili k jiným
konfesím a 6 bylo bezkonfesních.
Ze způsobu a provedení sčítání se stalo velké politikum, o které se
svedl politický boj mezi českými a německými poslanci. Výsledná
podoba zákona o sčítání lidu způsobila rozčílení v německých

Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl
Wikipedie.cz

Zprávy z novojičínské nemocnice
Zhoubný nádor, který nejde ani nahmatat, lokalizují
specialisté z AGEL Diagnostického centra pomocí
šetrného radioaktivního zrna
AGEL Diagnostické centrum rozšiřuje spektrum poskytované péče
o aplikaci radioaktivního zrna, které je spojené s přesnější a šetrnější
péčí u vyšetření karcinomu prsu a stane se tak jediným pracovištěm
v Moravskoslezském kraji, které metodu radioaktivního zrna bude
nabízet svým pacientkám.
„Lokalizační radioaktivní zrno je drobný uzavřený zdroj ionizujícího
záření, což znamená, že vydává velmi slabé záření, které svou
aktivitou neohrožuje ani pacientku, ani nikoho v jejím okolí,” říká
na úvod vedoucí lékař AGEL Diagnostického centra, MUDr. Borek
Frydrych.

Zrno funguje jako lokalizátor a specialisté ho aplikují ženám bez
rozdílu věku, u kterých zjistili při předchozím vyšetření (mamograﬁe,
ultrazvuk) zhoubný nádor v tak malé velikosti, že není možné jej
nahmatat. „Účelem a zásadním přínosem aplikace zrna do nehmatné
léze je skutečnost, že i velmi slabé záření, které zrno vydává, se dá
na milimetry přesně detekovat pomocí speciální gamakamery, čímž
se nehmatná léze stane dobře “viditelnou“,“ vysvětluje přínos metody
MUDr. Borek Frydrych. Prsní chirurg tak bude moci provést zákrok
co nejpřesněji s cílem dosáhnout co nejlepšího estetického efektu.
Důležité přitom je, aby bylo místo označeno s maximální přesností.
Dosavadní postupy nebyly pro pacientky zdaleka tak komfortní,
a navíc u nich mnohdy hrozilo zbytečné poškození tkáně. Nová
metoda funguje na principu jehly se speciálním magnetickým zrnem,
které lékař aplikuje pacientce do tkáně, respektive do místa nádoru.
Zásadní výhodou šetrného zákroku je i jeho rychlost. Samotná
aplikace zrna (značení nehmatné léze pomocí zrna) se provádí
ambulantně v akreditovaném AGEL Diagnostickém centru, přičemž
se jedná o minimální chirurgický zákrok v trvání maximálně 10 minut.
„Po výkonu pacientka odchází zpravidla do nemocnice, kde zrno
spolu s nádorem lékaři následující den vyjmou během operačního
zákroku v celkové anestezii,” dodává MUDr. Borek Frydrych. Značení
se tedy provádí den před samotnou operací v AGEL Diagnostickém
centru a na druhý den je karcinomu v Nemocnici AGEL Nový Jičín
odstraněn. Pacientky také jistě ocení, že je metoda velice šetrná,
protože k zavedení zrna je potřeba jen lokální anestezie a po
samotném zákroku nezůstávají v tkáni žádné stopy po označení,
uzavírá MUDr. Borek Frydrych.
Nejčastěji se značení provádí pod kontrolou ultrazvukem, kdy
během vyšetření leží pacientka na lůžku. Dle povahy léze může
mamodiagnostik rozhodnout o provedení značení léze také pomocí
3D mamograﬁckého zobrazení (tomosyntézy), při kterém se sedí.
V obou případech bude zaměřen nehmatný drobný nádor, do kterého
lékař po dezinfekci a místním znecitlivění anestetikem zavede
lokalizační zrno.

„Následně specialisté na patologii v Laboratořích AGEL vytahují
zrna z resekátů neboli odstraněných nádorů. Laicky řečeno, hledají
všechna zrna, která byla do orgánů vložena. Po vyjmutí předává
patologie zrna Nemocnici AGEL Nový Jičín k uskladnění do „vymírací
místnosti“ tzn. uložení ve stíněných nádobách, dokud ze zrn nevyprchá
záření. Poté je zajištěna likvidace v souladu s platnou legislativou, říká
vedoucí manažer kvality Laboratoří AGEL, Mgr. Marta Hýnarová.
Máte senzitivitu na potraviny? Síť laboratoří AGELLAB
nabízí vyšetření specifických IgG protilátek proti 287
potravinám
Senzitivita na potraviny představuje v populaci nejčastější příčinu
problémů se zažíváním. Jedná se o reakci imunitního systému na
potravinový antigen tvorbou imunoglobulinů typu IgG. Laboratoř
AGELLAB nově nabízí vyšetření speciﬁckých IgG protilátek proti 287
potravinovým antigenům ze 13 zdrojů multiplexovou metodou na
nanočásticích.
Zažívací potíže různého druhu trápí podle posledních průzkumů až
80 % dospělé populace. Převážně se jedná o osoby středního věku,
obyvatelé velkých měst a osoby, které jsou ve větší míře vystavené
stresovým situacím.
Nejpravděpodobnější příčinou senzitivity na určité potraviny může být
zvýšená propustnost střevní sliznice společně s narušenou střevní
mikroﬂórou, kdy se do mimostřevního prostoru dostávají nežádoucí
fragmenty z potravin. Reakcí organismu je tvorba speciﬁckých protilátek
typu IgG, které lze detekovat laboratorním vyšetřením z periferní krve.
„Obecně platí, že zažívací, a s tím související další zdravotní potíže,
lze výrazně omezit správnou životosprávou a eliminací problémové
potraviny z jídelníčku. U senzitivity na potraviny se zdravotní problémy
po konzumaci dostavují později, v řádu dnů až týdnů. Řešením
je dočasná eliminace problematické potraviny z jídelníčku. Pojem
senzitivita na potraviny se často nesprávně zaměňuje za intoleranci,
která je, na rozdíl od senzitivity, způsobena deﬁcitem příslušného
enzymu v organismu (např. intolerance laktózy, histaminu),“ vysvětluje
vedoucí laboratoře klinické imunologie a alergologie RNDr. Andrea
Ondrejková a upozorňuje na nejčastější projevy senzitivity, mezi
které patří průjem, zácpa, pálení žáhy, nadýmání, pocit plnosti nebo
migrény a další neurologické problémy či kožní problémy.
Laboratoře AGELLAB nabízí vyšetření speciﬁckých IgG protilátek
proti 287 potravinovým antigenům ze 13 zdrojů. V laboratořích tedy
testují senzitivitu na potraviny v kategoriích: mléko a vejce, maso,
ryby a mořské plody, obiloviny a semena, ořechy, luštěniny, zelenina,
ovoce, koření, jedlé houby, káva a čaj nebo nové potraviny, do kterých
spadá např. baobab, aloe, aronie, chlorella, tapioka, ženšen nebo chia
semínka. V poslední kategorii lze testovat agar, med, chmel, pekařské
droždí, třtinový cukr, pivovarské droždí, bezový květ nebo mikrobiální
M-transglutamináza (přídatná látka v masných výrobcích).
„Výsledek vyšetření dostane pacient formou komentáře
z laboratorního informačního systému. Nedílnou součástí tohoto
výsledku je i souhrnná originální zpráva z přístroje, kde je seznam
všech sledovaných antigenů potravin s hodnotami protilátek IgG. Ve
zprávě dostane pacient doporučení, které potraviny by se měly na
určitou dobu eliminovat z jídelníčku. Dobrá zpráva je, že u senzitivity
na potraviny je toto omezení většinou dočasné (v řádu měsíců) na
rozdíl od celiakie, kde se jedná o celoživotní vyloučení lepku ze
stravy,“ popisuje RNDr. Andrea Ondrejková
Z výsledků tohoto vyšetření lze pozorovat, že lidi nejvíce trápí
potraviny, které jsou velmi častou a nedílnou součásti našeho
jídelníčku. Nejčastěji se jedná se o vejce (žloutek i bílek), mléko
a mléčné výrobky obecně, ale i lepek (tzv. neceliakální nesnášenlivost
lepku) a některé druhy ovoce a zeleniny (kiwi, ananas rajče, česnek).
Pokud na sobě pozorujete dlouhodobé zažívací potíže, je vhodné
navštívit lékaře, který provede klinická vyšetření a vyloučí jiné
závažnější onemocnění. V případě zájmu o vyšetření na senzitivitu
potravin je vhodná konzultace s lékařem. Vyšetření na senzitivitu
potravin se provádí z periferní krve a není hrazeno ze zdrojů
veřejného zdravotního pojištění, pacient si ho musí tedy hradit sám.
Více o vyšetření na www.vysetreni.agellab.cz

V Nemocnici AGEL Nový Jičín nabízejí rodičkám desítku
metod k tišení bolesti
Ačkoliv je porod zcela přirozenou záležitostí a v mnoha ohledech jde
o nejkrásnější chvíle v životě rodiny, obvykle se neobejde bez značné
dávky bolesti. Naštěstí dnešní doba nabízí celou řadu metod, jak
bolest mírnit – od těch zcela neinvazivních a spíše relaxačních, až po
intenzivní farmakologické, které může předepsat lékař. V Nemocnici
AGEL Nový Jičín si mohou aktuálně rodičky vybírat rovnou z desítky
variant, a to dle svých preferencí.
„Jako prvotní volbu určitě doporučujeme metody ke zklidnění mysli.
Už před porodem je vhodné, aby se maminka co nejvíce informovala
a využila třeba i kurzů předporodní přípravy či prohlídek porodnice.
Ty jí pomohou odbourat stres z neznáma,“ radí Bc. Marcela Bučko,
vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice
AGEL Nový Jičín.
Při samotném porodu pak zejména v počátečních fázích maminky
s největší oblibou využívají hydroterapii, a to buď ve sprše, nebo ještě
lépe ve vaně. „Rodičky si velmi pochvalují naši hydromasážní vanu,
ve které se mohou nechat masírovat tryskami, prohřívají si tělo vodou
a zároveň jsou nadlehčovány. Toto vše výrazně ulevuje od bolesti
a zároveň nabízí rodičce příjemný komfort,“ vyzdvihuje hlavní výhody
hydroterapie v Nemocnici AGEL Nový Jičín Bc. Bučko.
Mimo to mohou maminky bez omezení využívat muzikoterapii, tedy
terapii hudbou, kdy si pustí své vlastní oblíbené či na míru sestavené
hudební skladby, nebo aromaterapii za pomoci vonných esencí, které
nabízejí přímo zdravotníci na oddělení. Velmi efektivním pomocníkem
pro mírnění bolesti jsou pak také masáže, které mohou provádět jak
zdravotníci, tak i doprovod.

„Od letošního roku navíc rodičkám nově nabízíme i možnost bylinné
napářky, kdy necháváme páru z bylinné lázně působit na oblast hráze
a malé pánve. Kombinace teplé páry a vůně bylinek fyzicky uvolňuje
porodní cesty, mírní bolest a zároveň psychicky uklidňuje, což je pro
porod ideální kombinace,“ popisuje Bc. Marcela Bučko.
Pokud už je porod v pokročilejší fázi a alternativní metody tišení
bolesti rodičce nedostačují, na základě indikace lékařem mohou být
využity farmakologické metody, mezi které patří především systémová
analgezie. „Tu lze buď vdechovat, kdy hovoříme o inhalační analgezii,
nebo je aplikována analgezie do žíly či do svalu. Všechny tyto varianty
jsou vysoce účinné a jednoduše aplikovatelné, nevýhodou ale může
být mírný útlum rodičky,“ vysvětluje Bc. Bučko s tím, že právě z důvodu
možného tlumení je nutné využít systémovou analgezii ve správný
čas – nikoliv předčasně již při prvních bolestech.
V rámci regionální analgezie pak bývá nejčastěji využívána analgezie
do páteřního kanálu, takzvaná epidurální analgezie, která je
nejúčinnějším způsobem analgezie, ale zároveň i nejvíce invazivním.
„Farmakologické metody v posledních letech obecně používáme čím
dál méně, protože stále větší počet maminek přichází do porodnice
s tím, že chtějí porodit bez farmakoterapie a využívají hojně metody
alternativní. Někdy si s nimi vystačí, jindy přeci jen nakonec pomůže
medikace. Pokud je proces porodu již příliš náročný, představují
farmaka velmi účinné vysvobození z bludného kruhu strachu, napětí
a bolesti, a maminky by se neměly stydět o ni požádat,“ shrnuje
Bc. Bučko s tím, že farmaka v řadě případů pomáhají také celkově
zlepšit dýchání i zrelaxovat porodní cesty – a to i přesto, že bolest
nikdy neodstraní úplně, pouze ji mohou mírnit.

SOS MaS, z. s. radí – Obchodní podmínky o e-shopu prozradí
hodně, bohužel jen málokdo je čte
Online nákupy jsou stále oblíbenějším způsobem nakupování.
V posledních letech zažívají rozmach především v souvislosti
s pandemií koronaviru. Snaha o minimální kontakt mezi lidmi
odstartovala učiněný boom e-shopů. Nákupy na dálku totiž mají
své nesporné výhody jako pohodlný nákup s minimálním kontaktem
bez tlačenic, větší výběr zboží, úsporu času, ale také i úsporu
peněz. Bohužel ne vždy při nich spotřebitelé zažívají pouze pozitivní
zkušenosti. Stále totiž stoupá počet internetových obchodů, ze kterých
se zakoupeného zboží či služeb nikdy nedočkáme. Jinde se objeví
problém až při vrácení zboží v zákonné lhůtě či při jeho reklamaci.
Nyní jsou spotřebitelé před rozhodnutím, zda svůj spor
s provozovatelem e-shopu povedou dál, podají podnět České
obchodní inspekci nebo využijí možnosti řešit spotřebitelský spor
mimosoudně za asistence ČOI. Pokud však provozovatel e-shopu
nebude přístupný mimosoudní dohodě, tak jim patrně nezbude než
se svého nároku domáhat soudní cestou, či zboží vrátit dodavateli do
zahraničí s nejistým výsledkem.
Obchodní podmínky se opravdu vyplatí rozkliknout dříve, než odešlete
objednávku
Na první pohled se e-shopy, s nimiž mohou spotřebitele následně
čekat problémy, od těch ostatních příliš neliší. Mnohdy se tváří velmi
seriózně. Dobře vypadající stránky se spoustou obrázků lze dnes
vytvořit poměrně snadno. Dokonce ani správná čeština nezaručuje,
že vše proběhne podle vašich přestav, i „česky psané webové stránky“
může provozovat zahraniční subjekt.
Čím víc informací se budete snažit o e-shopu zjistit, tím více eliminujete
případné riziko spojené s problematickým nákupem.

údaj přitom totiž musí na svém webu uvádět ze zákona. Přestože by
vám bylo zboží doručeno, při chybějící identiﬁkaci prodejce, nebudete
mít kam vadné zboží vrátit, případně kde uplatnit reklamaci. Spoléhat
se potom můžete pouze na komunikaci prostřednictvím e-mailu (je-li
uveden), nebo ještě hůř prostřednictvím interaktivního formuláře.
• Obchodní podmínky. Na stránkách e-shopu rovněž nesmí chybět
obchodní podmínky, informace o dopravě, platbě a postupu při
případném vrácení zboží nebo reklamaci. Obchodní podmínky
e-shopů často vykazují řadu chyb a protiprávních ujednání, výjimkou
nejsou zmatené obchodní podmínky, mnohokrát okopírované odjinud.
Pokud s některým ustanovením obchodních podmínek nesouhlasíte,
raději se poohlédněte po jiném prodejci.
• Příliš nízké ceny, nebo prodej sortimentu, který už není v prodeji.
Nízká cena za módní a značkové zboží je vždy podezřelá. Raději
v tom případě nevolte platbu předem, je lepší připlatit si za dobírku.
Pečlivě si e-shop prověřte i pokud tuto možnost platby vůbec nenabízí!
• Recenze zákazníků. Existují servery, které sbírají recenze zákazníků.
Tyto užitečné informace vám mohou pomoci ověřit důvěryhodnost
e-shopu. U nedávno založených e-shopů bez dostatečného počtu
recenzí zákazníků buďte obezřetní. Pokud má e-shop větší množství
negativních recencí, pak raději nespoléhejte na to, že vám se nic
podobného nepřihodí.
• Platba. U neověřeného e-shopu raději zvolte platbu na dobírku.
Česká obchodní inspekce průběžně aktualizuje na svých stránkách
seznam rizikových e-shopů, kde si můžete daný e-shop prověřit.
Téměř každý den na něm přibývají další adresy. Tento seznam tak
nikdy nebude úplně kompletní.

Které indicie nám mohou napovědět, zda je e-shop skutečně
seriózní?
• Údaje o provozovateli. Pečlivě kontrolujte údaje o provozovateli.
Za velmi nedůvěryhodné se považuje to, pokud obchodník ve svých
kontaktech nezveřejňuje oﬁciální název, adresu sídla a IČO. Tento

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

František Svěrák – legionář a katastrální úředník
Tento měsíc si naše letopisecká
rozhodli vydat Kolčaka do Irkutsku, kde
komise dovolí odhalit osud nikde
byl po převratu bolševickým revolučním
nezmiňovaného a celkem neznámého
soudem popraven. Legionáři byli
člověka, vítkovského občana, jehož
donuceni s bolševiky bojovat a přimět
životní příběh by vydal za několik lidských
je podepsat na počátku února 1920
životů. František Svěrák na vlastní kůži
příměří, kterým jim sice odevzdali
zažil obě světové války, účastnil se
zbytek carského zlatého pokladu, ale
bojů v československých legiích a za
na oplátku mohli s klidem evakuovat
II. světové války při tlumočení pronášel
československé jednotky na východ.
zakázaná psaní. Zároveň právě jemu
Boje s rudoarmějci byly sice zažehnány,
vděčíme za prvorepublikové i poválečné
avšak následovaly další eskapády
vedení katastrálních knih.
s dalšími místními vládami, Japonci
František Svěrák se narodil v říjnu 1892
i Číňany, až se nakonec podařilo
v Boskovicích na Blanensku do celkem
v červnu 1920 dostat poslední jednotky
početné rodiny kováře. Byl z pěti dětí.
do Vladivostoku a 2. září sibiřskou
Jeho maminka se starala o rodinu
anabázi odplutím úplně ukončit.
a drobné zemědělské hospodářství.
Cesty domů existovaly dvě - vedly
Mladý František pomalu kráčel ve
přes Koreu, Singapur, Suez, Terst
šlépějích svého otce a vyučil se kovářem,
a odsud vlakem domů, nebo do San
poté pokračoval ve studiu a směřoval do
Franciska, vlakem na východ přes celé
Brna na střední hospodářskou školu.
USA, pak do Evropy a domů. Podle
Po maturitě nějakou dobu pomáhal
dostupných údajů byl František Svěrák
v kovárně a pak musel na povinnou
demobilizován v dubnu 1922 jako
vojenskou službu. Na vojně ho zastihlo
příslušník 2. technické roty v hodnosti
vyhlášení I. světové války. Jeho 8. pěší
desátníka.
pluk byl odvelen na ruskou frontu, kde
Po návratu se stal František
byl asi již v květnu 1915 při bojích zatčen
Svěrák zaměstnancem Okresního
nepřítelem a uvězněn.
soudu ve Vítkově s povinností
V carském Rusku se prakticky od
vést katastrální knihu. Tuto funkci
počátku I. světové války začaly vytvářet
zastával od března 1924. Po vzniku
jednotky českých dobrovolníků bojujících
Československa potřebovala vláda
proti Rakousku-Uhersku. Následně
v německém pohraničí spolehlivé
vzhledem k vypuknutí občanské války
české úředníky. Ostatně si i František
Svatební fotograﬁe z roku 1945, kdy si jako vdovec
v říjnu 1917 vznikl Československý
myslel, že tady bude žít klidný rodinný
bral Marii Laškovou (za svobodna).
armádní sbor, který čítal téměř 40 tisíc
život v domě na dnešní Těchnovické
mužů. Po vypuknutí říjnové revoluce se
ulici. Události tomu chtěly jinak. Přišel
z rozhodnutí Tomáše Garrigue Masaryka
Mnichov a kola dějin se dala opět do
snažili legionáři zachovávat neutralitu a nevměšovat se do ruských pohybu. Došlo k rychlému odsunu státních úředníků do nezabraných
záležitostí.
částí republiky. Ve dnech 8. až 9. října 1938 jelo z Vítkova do Fulneku
Také část pluku i s Františkem Svěrákem vstoupila do vzniklých posledních 18 formanských vozů. Celkem tam cestovalo 24 rodin,
legií. Podle záznamů byl na počátku října 1917 zařazen do 6. z čehož byly tři židovské. Mezi nimi byl i František Svěrák se svou
střeleckého pluku. Právě 6. pluk spolu se 4. a 7. plukem zajišťoval rodinou. Nejdříve byli posláni do Přerova a potom do Boskovic
počátkem března 1918 u Kyjeva a Bachmače ústupové boje, aby k Františkovu bratrovi. V březnu 1939 byl vyhlášen Protektorát
Československý armádní sbor mohl z Ukrajiny ustoupit na východ. Čechy a Morava. V Boskovicích si celá rodina Svěráků vzájemně
Ovšem pouze některým plukům se podařilo odjet až do Vladivostoku. pomáhala. František Svěrák jako v té době bývalý státní úředník uměl
Celá řada z nich zůstala rozptýlena po trati. Stav neutrality trval až výborně německy, a proto se musel nahlásit u německých okupantů
do května 1918, kdy v Čeljabinsku legionáři potrestali zajatce, který k tlumočení. Přitom pronášel dopisy uvězněných. Na tuto velmi
těžce zranil právě střelce 6. československého střeleckého pluku. nebezpečnou aktivitu se nepřišlo, ale po atentátu na zastupujícího
Zda byl František stále členem tohoto pluku a zda mohl být svědkem říšského protektora Reinharda Heydricha na konci května 1942
těchto událostí, nevíme. Ovšem tato událost byla zlomová, jelikož na byl na základě udání zatčen jeho další bratr i s rodinou. Uvěznili je
jejím základě lidový komisař Lev Davidovič Trockij rozkázal zastřelit v koncentračním táboře, odkud se Františkův bratr, ani švagrová
každého ozbrojeného Čechoslováka na Transsibiřské magistrále. nevrátili. Děti zmizely neznámo kam.
Tímto byly započaty boje legionářů proti bolševikům. Postupně K tragickým událostem se na konci války přidala ještě smrt Františkovy
začali legionáři obsazovat železniční stanice a sklady na trati, aby se první manželky. Naštěstí nedlouho poté poznal v Boskovicích svou
legionářské jednotky na železnici spojily a byly schopny kontrolovat druhou ženu Martu, se kterou měl následně syna Vladimíra. Po válce
celou magistrálu.
se František Svěrák vrátil s celou rodinou do Opavy. Tam vedl u soudu
Pověsti o legionářích i bojové úspěchy byly veliké, zřejmě také pozemkovou knihu. Ve Vítkově vznikl v roce 1949 politický okres,
proto dostali do úschovy carský poklad zapečetěný státními kterému chyběli úředníci, a proto byl František opět přeložen do
úředníky. Jakmile se v listopadu 1918 chopil moci Alexandr Kolčak Vítkova. Aktivně se zapojil do života ve městě. Byl dobrovolný hasič,
s vládou tvrdé ruky, byl mu předán i poklad. Postupem času se zahrádkář a znalec okolí i historie Vítkova.
ukázalo, že Kolčakova hrůzovláda není o nic lepší než bolševici. František Svěrák zemřel na rakovinu slinivky 1. ledna 1971, čímž
Navíc zprávy, které přicházely z domova, nasvědčovaly tomu, že skončil neobyčejný život jednoho obyčejného člověka. Takto krásně
v říjnu 1918 byla vyhlášena Československá republika. Nynější vzpomíná na svého tatínka Ing. Vladimír Svěrák, díky jehož výpovědi
situace neumožňovala podporovat nedemokratické despoty, a proto i dokumentům mohl být tento článek sepsán. Jen dodává, že díky
Kolčakova vláda na konci roku 1919 skončila a bez odporu byl Omsk tatínkově legionářské minulosti měli synové problémy se studiem
postoupen bolševikům. Ještě před pádem prohnaný Kolčak se svým a museli svého cíle dosáhnout oklikou přes učiliště a techniku.
doprovodem a zbytkem carského pokladu město opustil. Spojenci
požádali legionáře, aby Kolčaka i poklad vzali pod svou ochranu,
Dáša Štopplová
což znamenalo pro legionáře existencionální problémy. Nakonec se
za letopiseckou komisi

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 2. 9. v 16:30 hodin
MATKY
Mohl by to být ﬁlm o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si a probírají spolu chlapy, vztahy
a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou,
ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně
jsou těhotné.
Komedie.
Režie: Vojtěch Moravec
Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří Langmajer
👨 12+ ⏰ 95 min Vstupné: 60 Kč
Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 2. 9. v 19:00 hodin
SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO
Čtvrteční premiéra
Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na internetu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manželem. Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče svých žáků, kteří mají
rozhodnout o jejím setrvání v učitelském sboru na prestižní střední
škole. Nekonvenční, satirický ﬁlm režiséra Radua Judeho upoutal
porotu MFF Berlinale, kde získal Zlatého medvěda.
Drama / Komedie / Erotický.
Země původu: Rumunsko / Chorvatsko / Česko / Lucembursko
👨 18+ ⏰ 106 min Titulky Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 4. 9.
HORNICKÝ DEN V KRAJINĚ BŘIDLICE
Mistrovství ve štípání břidlice (soutěže pro proﬁ štípače i amatéry)
- Výstavy, beseda
- Dílničky, jarmark
- Atrakce pro děti
- Kapely Marian 333, Jasno, zpěvák Petr Lüftner
Podrobnosti na https://volnycas.vitkov.info
Čtvrtek 9. 9. v 16:30 hodin
VYŠEHRAD: SERYJÁL
Tvůrci projektu Vyšehrad si váží všech fanoušků původního onlinového seriálu, a tak se rozhodli jim zkrátit čas při čekání na jeho
ﬁlmové pokračování. Proto přišli s unikátním projektem, v němž spojili všechny epizody původního internetového seriálu a přidali nové
scény z připravovaného ﬁlmu jako malou ochutnávku.
Komedie.
Režie: Jakub Štáfek, Martin Kopp
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Jaromír Nosek, Ondřej Pavelka
👨 15+ ⏰ 83 min Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 9. 9. v 19:00 hodin
CESTA DOMŮ
Čtvrteční premiéra
V Cestě domů se v hlavních rolích vrátí Bolek Polívka a Eva Holubová jako zemědělská rodina Papošů, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová jako rodina přistěhovaná z města, Tomáš Vorel Jr. a Lucie Šteﬂová jako revírník Ludva a jeho žena. Objeví se i Milan Šteindler v roli
vypečeného předsedy myslivců nebo Dominika Elischerová, kterou
lidé znají ze sociálních sítí jako Mínu. Ve ﬁlmu nechybí humor, tvůrci
ale chtějí vzdát hold životu na vsi, vesnickým tradicím a rodinnému
sedlačení, soužití s přírodou a krajinou.
Komedie / Romantický.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteﬂová, Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová-Schlesinger, Boleslav Polívka, Eva Holubová, Tomáš Vorel st.
👨 12+ ⏰ 83 min
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 10. 9. v 19:00 hodin
KONCERT SKUPINY KOFE-IN
Náhradní program Dne města – Vítkov 2021
Geopark Vítkov (v případě nepříznivého počasí kulturní dům)
Neděle 12. 9. v 10:00 hodin
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Ve druhém dílu se zakuklený byznysmen pustí se starším bratrem
do akce, v níž se musí postavit zlosynovi, který učí potomky zlobit.
Na scéně se objeví rovněž hrdinův dívčí protějšek, dospělí proměnění do školních let nebo dětští nindžové v „karate oblečcích“.
Animovaný / Komedie / Rodinný. Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 107 min Dabing Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 12. 9. v 19:00 hod.
MOUCHA V KUFRU
Jean-Gab a Manu, dva prostí přátelé, najdou obří mouchu uvíznutou
v kufru auta a rozhodnou se ji vytrénovat, aby si díky ní vydělali.
Divoká a surrealistická road-movie od mezinárodně uznávaného režiséra Quentina Dupieux vypráví jedinečný komediální příběh o přátelství, velkých snech a ještě větších katastrofách, které se daly do
pohybu po nalezení obrovské mouchy.
Komedie. Země původu: Francie / Belgie
👨 12+ ⏰ 77 min Titulky Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 16. 9. v 16:30 hodin
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve
středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných
úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap?
Komedie.
👨 12+ ⏰ 115 min Vstupné: 60 Kč
Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Pátek 17. 9. v 17:30 hodin
VÍTKOV, KOSTELY A JINÉ MOTIVY
Zahájení výstavy obrazů Dany Hrabovské.
Výstava bude otevřena do 15. října každou středu od 16.00 do 17.00
hod.
Velká výstavní síň KD Vítkov
Neděle 19. 9. v 10:00 hodin
DRAČÍ ZEMĚ
Rodinný ﬁlm s trojící neobvyklých hlavních hrdinů - drakem, zlodějíčkem a horským šotkem. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou
cestu, jejímž cílem je nalezení dračí země.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. Země původu: Německo
👨 Přístupný ⏰ 91 min Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 19. 9. v 19:00 hodin
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA
Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích uší. Ten mu
umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších lidí, ale především
jejich myšlenky… Střet cizích a vlastních představ o sobě samém
otevře Josefovi oči. Když mu pak jeho mladá přítelkyně Katka (Alexandra Borbély) oznámí, že s ním čeká dítě, Josef ví, že je to jeho
poslední šance, jak si uspořádat dosavadní život.
Komedie / Drama. Země původu: Slovensko / Česko
Režie: Martin Šulík
Hrají: Miroslav Krobot, Oldrich Kaiser, Táňa Pauhofová, Alexandra
Borbély, Zuzana Krónerová
👨 12+ ⏰ 104 min Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 21. 9. v 19:00 hodin
ŽENA OBECNÁ
Divadelní představení
Předprodej vstupenek na www.kulturavitkov.cz nebo prostřednictvím informačního centra.
Kulturní dům Vítkov
Středa 22. 9. v 9:30 hodin
HLÁSIČ POŽÁRU – VĚDOMÁ ZÁCHRANA VAŠEHO ŽIVOTA A MAJETKU
Beseda pro seniory
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 23. 9. v 16:30 hodin
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Když se Nataša a Dominik neplánovaně stanou rodiči, domluví se,
že Nataša jako úspěšná designérka hraček pro děti dokáže rodinu lépe ﬁnančně zabezpečit, a tak hlavní část péče o novorozence
převezme jako otec na mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje k úkolu s poněkud naivní představou, a nakonec musí vynaložit
veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládl péči
o malého Čeňka.
Komedie.
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach
👨 Přístupný ⏰ 97 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 23. 9. v 19:00 hodin
ZBOŽŇOVANÝ
Čtvrteční premiéra
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do
důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se
těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina –
manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat až
o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená
je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy
považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy.
Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá.
Komedie.
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Štěpán Kozub
👨 12+ ⏰ 99 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 25. 9. ve 20:00 hodin
KONCERT SKUPINY AC/CZ
Předprodej vstupenek na www.kulturavitkov.cz nebo prostřednictvím informačního centra.
Kulturní dům Vítkov

Úterý 28. 9. od 14:00 hodin
DEN SV. VÁCLAVA NA HRADĚ VIKŠTEJNĚ
Šermíři, rytíři, pohádka, vojenské ležení, rytířský turnaj, občerstvení,
prohlídka hradu s průvodcem. Výstava o městech a obcích našeho
regionu: Vítkov, Radkov, Hradec nad Moravicí a další.
Srdečně zvou pořadatelé - Arcus Vítkov a obec Radkov.
Zřícenina hradu Vikštejna
Čtvrtek 30. 9. v 16:30 hod.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než
najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh
je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě
k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá
v každém psovi.
Rodinný.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Patrície Pagáčová
👨 Přístupný ⏰ 90 min Vstupné: 60 Kč
Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 30. 9. v 19:00 hodin
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Čtvrteční premiéra
James Bond, agent 007, skončil
aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid
však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix
Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější,
než se na začátku zdálo. Bond se
během vyšetřování dostane na
stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou
a velmi ničivou novou technologií.
Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller. Země původu: Velká Británie
/ USA
👨15+ ⏰ 163 min Titulky Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON
Je vám 65 a více let? Naučíme vás,
jak správně ovládat PC, tablet nebo chytrý telefon.
Přihlášky do 10. 9. 2021 na tel. 556 312 253,
olbertova@vitkov.info

e-mail:

Uzávěrka příštího čísla: 17. září 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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