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Pěkné vánoční svátky
a osobní i pracovní
úspěchy v roce 2022
Vám za město Vítkov
přejí
Pavel Smolka
starosta města
Martin Šrubař
místostarosta města
Šárka Petrtýlová
tajemnice

Několik slov starosty města

Koncem listopadu jsme se zamýšleli nad akcemi naplánovanými
pro adventní čas. Slavnostní rozsvěcení vánočního stromku včetně
kulturního vystoupení jsme chtěli zachovat, ale bohužel jsme vše
na poslední chvíli museli zrušit a uchýlit se k prostému otočení
vypínačem, takže stromek přece jen na náměstí září, snad k radosti
nejen dětí... Adventní koncert Leony Machálkové jsme zatím nezrušili
a optimisticky doufáme, že se za dodržení všech nařízení setkáme.
Zůstane zachován i silvestrovský ohňostroj. Ten nám nezruší žádná
opatření. Připravujeme ho totiž v netradiční formě. Více informací
zveřejníme s dostatečným předstihem. Další dvě akce jsme však
museli rovněž zrušit. Bohužel letos nebude ani mikulášská nadílka
plánovaná na 5. prosinec, ani zpívání u jesliček, jež se mělo konat
11. prosince.
Probíhající pandemie covid-19 zdaleka nezasáhla jen do konání
kulturních a společenských akcí. Stále více ovlivňuje životy nás
všech. Pracovní, studijní i soukromý život je výrazně omezen. Nikoho
z nás to netěší.
I v tomto čísle Vítkovského zpravodaje nám zpříjemní volné chvíle
svým vyprávěním o „starých časech“ pan Pavel Kučerka, jenž
tentokrát záměrně vybral velmi aktuální téma, a to stavební ruch
v místech, která se nyní snažíme zvelebit.
Poslední listopadový den totiž proběhla závěrečná prohlídka na
stavbě zatrubnění toku Čermná. Po dlouhých měsících budeme moci
nejenom bez omezení projíždět křižovatkou ulic Oderská a Švermova,
ale také parkovat na nově vybudovaném parkovišti a chodit po nových
chodnících. Další drobné úpravy tohoto prostoru budou pokračovat
v příštím roce. Nad rámec stavby jsme nechali vyasfaltovat plochu
před bytovým domem č. p. 176. Nový asfaltový povrch má také ulice
nad prodejnou Penny, která spojuje ulice Opavskou a Dělnickou.
Tuto stavbu neplatilo město. Polovinu zaplatila společnost ČEZ a tu

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
23. zasedání zastupitelstva se uskuteční

15. prosince 2021 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města - www.vitkov.info.
Jednádní zastupitelstva lze sledovat také online.
Více informací na
https://1url.cz/@zm-online

druhou SmVaK. Takto jsme to dojednali, protože do relativně nové
komunikace potřebovaly tyto společnosti uložit své sítě. Podobný
princip uplatníme i v Nové ulici, kde SmVaK pokládal nový vodovod
a kanalizaci. Při stavbě byla nalezena další větev kanalizace, takže
došlo ke zpoždění. Chodník bude vystavěn ještě letos, ale na nový
povrch si budeme muset počkat do příštího roku. Město bude hradit
jen malou část, protože tu větší uhradí společnost SmVaK.
Astronomická zima začíná 21. prosince v 16:59, zatímco
meteorologická začala již 1. prosince a potrvá tři měsíce. Jaká letos
bude, nevíme. Bylo by moc krásné, kdybychom měli zasněžené
Vánoce. Lyžování, sáňkování i procházky zasněženou krajinou
jsou ideálními zimními aktivitami. Pokud by sněhu bylo víc, určitě
zvládneme zimní údržbu cest a chodníků ke spokojenosti občanů.
K tomuto účelu jsme uvolnili finance technickým službám na nákup
nového malotraktoru s radlicí a posypovým zařízením.
Vážení spoluobčané, za pár dnů se
rozloučíme s rokem 2021 a přivítáme
ten nový, s dvojkou na konci. Do tohoto
roku bych vám chtěl popřát hlavně
hodně zdraví, osobní a rodinnou
pohodu. Žákům a studentům přeji
normální průběh školního roku bez
karantén a distanční výuky. Dětem ve
školce, aby si mohly hrát bez omezení
se všemi kamarády. Seniorům, aby mohli provozovat své záliby
a koníčky. A všem ostatním pracovní pohodu.
Do nového roku vykročme tou správnou nohou!
Pavel Smolka

ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
NA I. POLOLETÍ ROKU 2022
V příštím roce budou ze strany města (dle vnitřního předpisu
č. 6/2020 - Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
Města Vítkova) poskytovány individuální dotace pro spolky na jejich
činnost.
Žádosti pro 1. pololetí roku 2022 budou přijímány do 31. 12. 2021.
Formuláře (včetně příloh) k vyplnění jsou k dispozici na webových
stránkách města: https://1url.cz/@dotacevitkov/.
O žádostech bude rozhodovat zastupitelstvo na základě návrhu
finančního a sportovního výboru.
Renata Benschová
referent finančního odboru

Městská policie v říjnu 2021
Dne 5. října kolem půl šesté odpoledne bylo MP Vítkov oznámeno
fyzické napadení, ke kterému mělo dojít ve skupince nezletilých
dětí v blízkosti provozovny Lidl v Budišovské ulici. Strážníci provedli
prvotní šetření a zjistili skutečnosti, které odůvodňují zahájení řízení
ve věci přestupku proti občanskému soužití. Událost byla postoupena
správnímu orgánu, přičemž věc bude z důvodu nedovršení 15 let
věku aktérů odložena. O zjištění MP ke konkrétní nezletilé osobě byl
rovněž vyrozuměn orgán sociálně-právní ochrany dětí při MěÚ Vítkov.
Krátce po dvanácté hodině po poledni 8. října zjistili strážníci během
obchůzky městem odkládání velkoobjemového odpadu mimo
tomu určená místa, kdy 64letá žena a 65letý muž z Vítkova odložili
u kontejnerového hnízda několik kusů starého nábytku. Oba na
místě zjištění občané byli ze strany MP upozorněni na skutečnost,
že takový odpad musí být předán do obecního systému a odložen
na místa určená obcí v souladu s platnou vyhláškou o nakládání
s odpadem na území města Vítkova. Zároveň byli vyzváni, aby odpad
odvezli nebo nechali odvézt do sběrného dvora. Podobný případ byl
strážníky zjištěn 15. října kolem půl desáté dopoledne v Husově ulici.
V původci odpadu byla zjištěna 61letá žena z Vítkova. Vzhledem ke
skutečnosti, že v obou případech byl velkoobjemový odpad odložen
mimo vyhrazená místa a po výzvě strážníků odstraněn, postačil
pouze pohovor s podezřelými ze spáchání přestupku proti zákonu
o odpadech. Pokud by odpad na výzvu strážníků nebyl odstraněn,
hrozila by původcům u správního orgánu pokuta až do výše 50 000 Kč.

Z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby je podezřelý 56letý
muž z Vítkova, který i přes několikeré výzvy opakovaně a neoprávněně
přebýval v jednom z nájemních domů v Komenského ulici. Muž
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky byl 28. října nalezen
na chodbě tohoto domu po půl deváté večer, kdy na něj upozornili
MP nájemníci domu. Strážníci u muže provedli kontrolní měření na
přítomnost alkoholu v dechu, která byla pozitivní s hodnotou více
než 3 promile. Jelikož muž nebyl schopen vlastní souvislé chůze
ani verbální komunikace, byl dodán k vystřízlivění na PZS v Opavě.
Za přestupek proti veřejnému pořádku mu u správního orgánu hrozí
pokuta až do výše 10 000 Kč, případně 15 000 Kč, pokud se ukáže, že
se jedná o opakovaný přestupek.
Dvě lahve destilátu v celkové hodnotě téměř 600 Kč schoval pod
bundu 30letý muž z Troubelic 30. října kolem sedmé hodiny večerní
a alkohol se pokusil přenést bez placení přes pokladní zónu v jedné
z provozoven v Budišovské ulici. Po spuštění alarmu byl zadržen
a předán přivolané hlídce MP Vítkov. Odcizené zboží bylo u muže
zajištěno a předáno neporušené zpět do prodeje. Jelikož se jedná
o muže, který byl v posledních 3 letech potrestán za přečin krádeže,
byla věc postoupena k dalšímu šetření Policii ČR. Muži v případě
uznání viny a odsouzení hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři
léta.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Město Vítkov
vyhlašuje

ZÁMĚR

na pronájem nebytových prostor budovy v místní části

Klokočov, č. p. 79 – za účelem
provozování obchodní činnosti prodejna potravin a restaurace.

Možnost pronájmu od 1. března 2022. Výhodou je
možnost provozování Pošta Partner v místě podnikání.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve
Vítkově, náměstí J. Zajíce 7, Vítkov, I. podlaží, kancelář
č. 118, Ing. Jiří Riška, osobně nebo telefonicky na čísle
556 312 240.
Žádosti doručte v zalepené obálce označené „Výběrové
řízení nebytový prostor budovy Klokočov 79 - Vítkov NEOTEVÍRAT“, na podatelnu Městského úřadu Vítkov,
nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Vítkov,
odbor služeb, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov (na
obálku nezapomeňte uvést jméno, příjmení a adresu
odesílatele) do 15. prosince 2021 do 17:00 hodin.
Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem
a Městem Vítkov musí obsahovat základní informace
o zájemci, dobu pronájmu, návrh výše nájemného,
způsob využití nebytových prostor.
Výběr bude prováděn Radou města Vítkov na základě
předložených písemných návrhů. Podané návrhy jsou
ze strany města považovány za důvěrné. Rada města
si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

Využijte poslední šanci získat
dotaci na nový ekologický zdroj
tepla
V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj poslední, v pořadí čtvrté,
kolo kotlíkových dotací. Abychom mohli dotace na nové zdroje tepla poskytovat,
musíme nejdříve prokázat Evropské unii váš zájem.
K tomu slouží jednoduchý dotazník, který naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.
Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více finančních prostředků bude mezi
občany našeho kraje rozděleno.
Pro více informací o výši dotace, uznatelných nákladech, oprávněných příjemcích
podpory atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů:
https://lokalni-topeniste.msk.cz *

kotliky@msk.cz

* 595 622 355

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů
1. a 2. emisní třídy!

Příprava na
zimní údržbu
Nařízení města Vítkova č. 02/2021 stanovuje, jakým způsobem
bude zajištěna zimní údržba, aby byly schůdné chodníky a silnice ve
městě a jeho místních částech v zimním období.
Doba pro zimní údržbu je stanovena od 1. 11. do 31. 3. následujícího
roku. V případě změny klimatických podmínek se musí zimní údržba
zahájit bez zbytečných odkladů.
Komunikace ve Správě silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)
jsou udržovány dle operačního plánu Správy silnic, a to střediskem
ve Vítkově.
Údržba místních komunikací v majetku města Vítkov je řešena
nařízením č. 02/2021 a je prováděna Technickými službami Vítkov.
Jedná se o odklízení sněhu napadaného do výše 5 - 7 cm, v místních
částech do 8 - 10 cm. Dále se provádí posyp (kamenná drť, škvára,
struska), aby bylo zdrsněno případné náledí.
Doba, kdy musí dojít k údržbě, je závislá na dopravní důležitosti.
Silnice pro veřejnou dopravu, trasy pro hasičské a sanitní vozy musí
být ošetřeny nejpozději do 2 hodin od ukončení sněžení. Sjízdnost
spojovacích komunikací, které jsou důležité pro zásobování, musí
být zajištěna do 4 hodin a ostatních komunikací nejpozději do
8 hodin od nástupu služby nebo do 8 hodin po ukončení sněžení.
Důležité kontakty, na které je možno se obrátit při řešení problémů
spojených se zimní údržbou:
SSMSK, cestmistrovství Vítkov:

556 300 392

ředitel TS Vítkov:			

739 032 254

MěÚ – odbor služeb:		

556 612 242

Platba za komunální odpad
v roce 2022
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2022 činí pro občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech,
588 Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační chaty,
chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, je také 588 Kč na chatu, chalupu, byt/rok. Místní poplatek za
komunální odpad je splatný k 31. 8. 2022.
Osvobození dle OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost
vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném
bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhla tří let věku.

Knihovna Vítkov
Ohlédnutí za uplynulým rokem v knihovně…
Přestože rok 2021 se mohl zdát složitý, nejistý, občas neveselý
a matoucí, po všech peripetiích s tím spojených se knihovna vrátila
téměř do svého běžného režimu a provozu.
Obzvláště v časech, kdy se lidé měli co nejvíce držet doma (hlavně
senioři), přišla kniha vhod.
A mnozí z vás, naši čtenáři, opravdu využili nabídky, která je pestrá
a široká.
Nabízíme:
*Téměř 20 000 knih všech různých žánrů a zaměření.
*Více než 100 titulů periodik a brožur pro děti i dospělé.
*Široký výběr společenských her.
*Pro zrakově handicapované čtenáře možnost půjčování zvukových
knih.
*Pro zvídavé čtenáře bilingvní knihy v angličtině, němčině,
francouzštině a ruštině.
*Dětským čtenářům jsme sortiment nabídky rozšířili o interaktivní
knihy s Albi tužkou, kterých máme již 27.
*Novinkou je také půjčování puzzle.
*Dále jsme pořídili první z audioknih ve formátu MP3 (jak pro děti, tak
i pro mládež a dospělé).
*Převážně pro studující čtenáře spolupracujeme s vědeckými
knihovnami napříč republikou a jsme tak schopni nabídnout k půjčení
téměř všechny knihy, které v naší republice (a nejen tady) vyšly
a v našem fondu chybí.
*Pro čtenáře, kterým zdravotní stav (ať již aktuální, či dlouhodobý)

nedovoluje osobní návštěvu knihovny, funguje tzv. „mobilní knihovna“,
kdy knihy po telefonické domluvě doručíme až domů.
Omezení uplynulých měsíců se nejvíce projevilo na úbytku dětských
čtenářů. Proto jsme se rozhodli i tady vyjít dětem vstříc a řídit se
heslem „Nejde-li hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře“. Začali
jsme po domluvě s vedením ZŠaG půjčovat knihy přímo v budově
školy, což se u dětí setkalo s příznivým ohlasem.
Prozatím vám nemůžeme nabídnout kávu. Nejsou aktivní ani naše
kluby (jak pro malé děti, tak pro seniory). Akci uskutečníme tehdy, až
tomu bude situace příznivě nakloněna.
Přesto se snažíme, aby každý z vás u nás našel to, co jej přiměje
usadit se s knihou v ruce, zklidnit se a odpočinout, či dozvědět se
něco víc.
Nejen všem čtenářům přejeme veselou mysl, pevné zdraví a radost
z knih.
Jsme rádi za vaši přízeň.

Půjčovní doba MěK ve Vítkově
v době vánočních svátků

(27. – 31. 12. 2021)

27. prosince (pondělí)		
zavřeno
28. prosince (úterý)		
zavřeno
29. prosince (středa)		
zavřeno
30. prosince (čtvrtek)
9.30 – 11.30 a 12.00 – 18.00 hod.
31. prosince (pátek)		
zavřeno

Memoriál Jana Zajíce

Stalo se již dlouholetou tradicí, že 17. listopadu si ve Vítkově
nepřipomínáme jen Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní
den studentstva, ale také hrdinský čin vítkovského rodáka Jana
Zajíce. Vzpomínkovou akci zahajujeme u Janova hrobu na místním
hřbitově. Po proslovu starosty města a kladení květin někteří zapálí
svíčky, ostatní si jen tiše připomenou ty, kteří se o svobodu v naší
zemi i ve světě zasloužili.

A pak už kráčíme k místům, která měl Jan tolik rád - do údolí Moravice
a ke zřícenině hradu Vikštejnu. Vždy příjemné setkání u tradičních
výletnických pokrmů - opečených klobás a horkém čaji - ubíhá
v příjemném hovoru. Někteří se neviděli víc než rok, takže je o čem
povídat. Sváteční dopoledne příjemně ubíhá, ale čeká nás ještě cesta
zpět do Vítkova, takže pomalu vyrážíme. Za rok zase na shledanou.

STAVBA SPOŘITELNY A REGULACE ČERMENKY

V letech 1924 až 1932 probíhal ve Vítkově čilý stavební ruch. Bylo
postaveno 106 obytných domů, kino, sirotčinec, pošta, katolický dům,
obecní vodovod, sýpka a spořitelna, jejíž historii vám dnes přiblížíme.
Začátkem třicátých let minulého století se vedení městské spořitelny
- Sparkasse der Stadt Wigstadtl - zabývalo myšlenkou výstavby
odpovídající budovy, do které by se spořitelna mohla přestěhovat. Do
té doby sídlila v prvním patře vítkovské radnice v místnosti o velikosti
27 m², kde pracovali čtyři zaměstnanci. Navíc ve stejných prostorech
probíhal veškerý politický život včetně zasedání politických stran.
Podobně na tom byla pošta, která svou provozovnu měla v hotelu
Růže a taky chtěla do vlastního. Připraveným štěstí přeje a plán
dostal hmatatelnou podobu, když spořitelna koupila dům od paní
Rózy Domesové v Nádražní ulici (Bahnhofstraße, nyní Švermově
ulici) a nechala ho zbourat. Byl tak získán vhodný stavební pozemek.
Zakázku na vytvoření stavebních plánů přijal architekt moderního
myšlení Dr. Arnold Karpus. K projektu se přidal ještě Katastrální
a zeměměřičský úřad a architekt navrhl dům se třemi úřadovnami,
jedním prodejním prostorem a několika byty. Tímto byla zaručena
rentabilita vložených finančních prostředků. Náklady na celý objekt
představovaly 1 200 000 korun. Na schůzi městského zastupitelstva
25. června 1931 bylo rozhodnuto o zahájení stavby a byla rovněž
vybrána osvědčená firma místního stavitele Franze Hanusche, který
právě dokončil spolu se společníkem Franzem Jilgem vítkovské
kino a už se začal věnovat nové zakázce. Kino bylo sice slavnostně
otevřeno 22. ledna 1931, ovšem fasáda byla dokončena až v létě.
Navzdory nepříznivému počasí byla rozestavěná budova na konci roku
1931 pod střechou. V létě 1932 bylo již vše dokončeno a koncem září
už mohli vítkovští občané ukládat peníze a využívat poštovní služby
v nové, moderní, pěkné a účelné budově. Celé dílo svědčí o tehdejším
umění projektantů, stavebních mistrů a řemeslníků, tedy všech, kteří
se podíleli na výstavbě. Až na výjimky to byli místní lidé. Konečná
cena byla 1 274 236 korun bez stavebního pozemku. Dodáváme, že
pošta fungovala na tomto místě do roku 1993 a pobočka spořitelny
ukončila svoji činnost 29. července 2020.

na svou stranu zemské a československé úřady, které poskytly
peníze. Na zasedání 26. srpna 1932 se zastupitelé města dohodli
se stavitelem Ing. Antonem Boušou z Moravské Ostravy na zakázce.
Práce začaly naplno počátkem září a na konci roku bylo z větší části
celé dílo dokončeno. Nejdříve bylo koryto Čermenky vybetonováno
a zakryto přes Bahnhofstraße, kolem spořitelny, pošty až k palouku.
Zároveň po obou stranách potoka byly v Oderské ulici vybudovány
opěrné zdi. Celkové náklady na regulaci a překrytí potoka Čermenky
byly vyčísleny na 700 000 korun. Z této částky stát přispěl z Fondu
vodního hospodářství 50 %, tedy 350 000 korunami. Zemské úřady
poslaly 25 %, tj. 175 000, zbytek uhradila obec. Město vytvořilo také
fond údržby ve výši 25 000 korun, do kterého opět přispěl stát částkou
12 000 Kč.

Vrátíme se v čase ještě do roku 1904, kdy městský radní Josef
Lichtblau přišel s návrhem radikálně proměnit tvář Dolní Vsi, nyní
Oderské ulice. Z důvodu estetických, protipožárních a bezpečnostních
byly po obou stranách Čermenského potoka odstraněny stodoly.
Kolem řečiště vyhlásil úřad stavební uzávěru a nechal zpevnit břehy.
Město podle svých finančních možností postupně stodoly vykupovalo
a odstraňovalo. V roce 1910 bylo hotovo a venkovský vzhled Dolní Vsi
se proměnil na přirozené předměstí Vítkova.
Stavba vyvolala naléhavou potřebu provést regulaci Čermenského
potoka a jeho překrytí, jinak by poštovní úřad neměl žádný příjezd.
Úkol byl označen jako navýsost naléhavý a starosta Adolf Schustek
(v úřadě 1924-1932) spolu se senátorem Franzem Schulzem
vynaložili veškerou svou energii na zvládnutí celé akce. Získali

Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl

Rudolf Čurda – celoživotní automobilový nadšenec
Před revolucí měl Vítkov celkem kvalitní zázemí v technickém
školství – bylo tady nejprve zemědělské učiliště a později v Pohradí
veliké učiliště ČSAD, byly tu opravny ČSAO a závod ČSAD – TZZ,
takže existovaly současně podmínky pro činnost SVAZARMU –
automotoklubu. A Vítkov měl v této činnosti úspěchy, na kterých se
výrazně podílel pan Rudolf Čurda.
Narodil se 27. prosince 1926 v Olomouci. Mládí prožíval v Hranicích
na Moravě až do doby, kdy byl jeho otec jako voják přeložen do Chebu.
Po obsazení pohraničí v roce 1938 z Chebu odešli a odstěhovali se za
otcem na Slovensko. Po vzniku Slovenského štátu se vrátili na Moravu
do Olomouce, kde Rudolf dochodil měšťanskou školu a nastoupil na
vyšší hospodářskou školu, odkud byl v roce 1942 totálně nasazen
do zbrojního průmyslu a na zákopové práce. Po osvobození v roce
1945 absolvoval obchodní školu a nastoupil do Hospodářského
družstva v Olomouci, kam se vrátil po absolvování vojenské služby.
Hospodářské družstvo prodělalo několik delimitací a v rámci akce
pomoci výrobě pracoval jako řidič u Státních silnic v Olomouci. Po
několika letech si našel místo jako účetní v rekreačním středisku ROH
v Jánských Koupelích. Po zřízení léčebny v Klokočově přešel do
tohoto zařízení ve funkci vedoucího účetního. V Klokočově pracoval
až do důchodu a ještě několik let poté. Do Vítkova přišel v roce 1958,
v roce 1960 se oženil a po synu Petrovi z předchozího vztahu se
narodil syn Pavel. Rodinné zázemí bylo pro něj vždy důležité a vneslo
do jeho života velký zdroj radosti a lásky.
Nepominutelnou součástí života pana Čurdy byla veřejná činnost.
Hrál divadlo s místními ochotníky, pracoval ve sdružení rodičů

a přátel školy, byl členem komisí městského národního výboru.
Jeho životní náplní a vášní byl však vítkovský automotoklub.
Členem AMK, tehdy při Svazarmu, se stal v roce 1972 a od té doby
pracoval v nejrůznějších funkcích. Byl třetím dlouholetým předsedou,
zakládajícím členem Státní asociace klubu historických vozidel při
ústředním AMK, v posledních letech byl hospodářem a tajemníkem
AMK. I jeho zásluhou patřil vítkovský automotoklub mezi nejlepší
kluby v okrese. Podílel se na organizování významných akcí AMK
od soutěží pro mládež, rallye Oderské vrchy, cílových jízd, závodů
automobilů a motocyklů do vrchu až po oblíbený závod Veteran rallye
navazující na podobný závod Rallye Ecce Homo Historik. Pracoval
i s dětmi z Dětského domova na Dubové. Díky jeho organizačnímu
talentu a jednání na ústředních orgánech Svazarmu se společně
s městem podařilo vybudovat v Oderské ulici branný areál. Podílel
se na projektové přípravě, organizoval brigády, jednal, přesvědčoval,
věnoval se výstavbě v akci „Z“ a na tom, že se stavba podařila, má
velkou zásluhu. Motorismus a vše s ním spojené bylo pro pana
Čurdu víc než koníčkem. Velmi rád i cestoval a zajímal se o vše
kolem sebe. Byl pracovitý, spolehlivý, společenský, výborný manžel,
tatínek i dědeček. Nepoddával se zdravotním problémům, které
ho dlouhodobě trápily, a vždy si našel činnosti, kterým tyto potíže
nebránily. Lidská vůle a sebevětší snaha však nemůže vzdorovat
osudu a pan Rudolf Čurda 24. května 2006 svůj boj o život prohrál.
Eva Königová
za letopiseckou komisi

Nemocnice AGEL Nový Jičín nasazuje v boji s koronavirem všechny prostředky
Posiluje testování i očkování, podává
pacientům protilátky
Na aktuální vážnou epidemickou situaci reaguje Nemocnice AGEL
Nový Jičín řadou opatření, s cílem snížit další šíření koronaviru.
Odběrové místo upravilo své kapacity, čekací lhůty na vakcínu
jsou i přes současný velký zájem minimální. Do zařízení nastoupili
dnes také vojáci, kteří již pomáhají vytíženým zdravotníkům v péči
o pacienty s covid-19.
V novojičínské nemocnici je aktuálně hospitalizováno celkem 60
covidových pacientů, kdy 11 je ve vážném stavu, z toho 8 pacientů
vyžaduje podporu umělé plicí ventilace. Největší zátěž nyní padá na
interní JIP oddělení, které pečuje o 9 nemocných s koronavirem, plicní
oddělení má 22 nemocných s koronavirem a neurologické oddělení
dalších 27 pacientů. „Na většině oddělení máme stále volné kapacity
na standardních lůžkách, ale v případě dalšího razantního nárůstu
jsme připraveni reagovat otevřením dalších covidových jednotek,”
ubezpečuje MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice
AGEL Nový Jičín.
Nepříznivý epidemický vývoj v Moravskoslezském kraji nemá za
následek zdaleka jen posílení lůžkové fondu pro infekční pacienty, na
vysoký počet indikovaných pacientů s covid-19 muselo zareagovat
také odběrové místo. „Z důvodů zesílené poptávky jsme upravovali
provoz odběrového místa, které denně provede na 200 PCR testů,
zejména pro lékařem nebo hygienou odeslané pacienty, pro které
jsme navyšovali kapacity,” dodává ředitel Fejfar.
V Nemocnici AGEL Nový Jičín zaregistrovalo očkovací centrum
zvýšený zájem o vakcínu a v průměru zde denně naočkují zdravotníci
více než 200 osob. V boji s koronavirem také nemocnice nasazuje
aplikaci velice účinných monoklonálních protilátek. „Tyto infuze
podáváme již několik týdnů, přičemž za den je to až 10 pacientů,”
doplňuje MUDr. Jakub Fejfar.
V pátek 19. listopadu navíc dorazilo do Nemocnice AGEL Nový Jičín
celkem 6 vojáků ze 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích
a jako pomocní pracovníci budou v následujících týdnech pomáhat
vytíženým zdravotníkům v náročné péči o covidové pacienty. „Chtěli

bychom rovněž poděkovat dobrovolníkům z řad místních komunit,
kteří opět zdravotníky začali podporovat nejrůznějšími domácími
pochutinami, kávou, a podobně. Velmi si této pomoci vážíme,” říká na
závěr předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Domov Vítkov
obhájil
certifikaci Vážka ®
V roce 2018 jsme získali pro službu domov se zvláštním režimem
certifikaci Vážka®, kterou uděluje Česká alzheimerovská společnost po naplnění jimi stanovených kritérií. Ta jsou nastavena tak,
aby vypovídala o kvalitě poskytované péče o seniory s demencí,
např. v oblasti stravování, bydlení, individuální péče, zdravotní
péče aj. Certifikát je udělován na dva roky a poté je potřeba službu znovu přehodnotit. V loňském roce byl hodnotící audit odložen
z důvodu protiepidemických opatření a v letošním roce nás již neminul.
Hodnotícím auditem jsme prošli koncem října a certifikaci jsme
úspěšně obhájili. Toto ocenění je pro nás velkou motivací a zároveň i ujištěním, že svou práci vykonáváme správně a uživatelům
poskytujeme i přes všechna covidová opatření skutečně kvalitní
péči. Ráda bych touto cestou také poděkovala všem zaměstnancům za jejich práci, neboť nejde o zásluhy jednotlivce, ale celého
skvěle fungujícího týmu.

Vánoční dárky můžete
pořídit i u nás
v informačním centru
Začínáte propadat panice, že se Vánoce blíží a vy nemáte čas objíždět supermarkety? To není žádný problém, zastavte se do informačního centra MěÚ Vítkov. Spolu určitě něco vybereme.
Jak se říká, knihou neurazíš. Určitě je ve vaší rodině někdo, kdo ještě
nemá ve své knihovničce knihu Vítkov - Z historie města. Kniha je
plná dobových fotografií, na nichž se někteří i najdou. Cena knihy je
„lidová“ 200 Kč.

Hana Grodová
ředitelka

Do svého týmu hledáme

PRACOVNÍKA
PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ
PÉČE

Dospělé i děti jistě potěší kniha Pověsti od řeky Moravice, kde autoři Petr Zahnaš a Marie Zegzulková velice poutavě vyprávějí pověsti
z Vítkovska, které se ústně předávaly z generace na generaci. Kniha
je doplněna pěknými ilustracemi Jaroslavy Palzerové.
Své blízké můžete obdarovat i svíčkou s motivem Vítkova, levandulovým mýdélkem, různě velkými hrnečky, klíčenkou s logem města
nebo břidlicovým srdíčkem, jehož materiál je charakteristický pro oblast Vítkovska.

na dobu určitou s možnosti prodloužení
Požadavky:
Základní vzdělání – nutný ověřený doklad o vzdělání - kvalifikační
kurz pracovníka v sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb.
(je výhodou, není podmínkou), nutno absolvovat do 18 měsíců
od nástupu do pracovního poměru.
Praxe: možno i absolventi
Dále: občanská bezúhonnost, loajalita, empatické cítění
Náplň práce:
• Poskytování přímé obslužné péče o fyzicky a psychicky
postižené uživatele.
•

Podpora

soběstačnosti

uživatelů,

provádění

nácviku

jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní
hygieně, oblékání a udržování čistoty a hygieny u uživatelů.
•

Provádění

nácviku

jednoduchých

denních

činností

a poskytování pomoci při oblékání a osobní hygieně.
Termín nástupu ihned nebo dohodou, platové podmínky dle NV
č. 341/2017 Sb., v platném znění, 4. platová třída 23.200 Kč, 2x
zvláštní příplatek 750 Kč + 1.880 Kč, osobní příplatek, příplatek
za SO, NE, noční.
Písemně zašlete:
Strukturovaný životopis včetně základní charakteristiky
vykonávaných
činností
e-mailem
na
adresu:
reditelka@domov-vitkov.cz.
Telefon: 737 710 513, p. Grodová.

Pokud ve své rodině najdete turisty, tak jim jistě uděláte radost turistickým deníčkem, turistickými vizitkami a známkami, jež doplníte
množstvím razítek.

Spořitelnu nahradil předškolní klub
na procházky do parku, nebo na dětské hřiště. „Jednou měsíčně
pořádáme klub rodičů. Jde o aktivitu, kde se rodiče zapojí společně
s dětmi například do vyrábění. Míváme ale také drakiády, vánoční
besídky, nebo rozloučení s prázdninami,“ uvedla pedagožka včasné
péče Veronika Schindlerová s tím, že tyto kluby rodičů upevňují
vztahy mezi rodiči a pedagogy. Její slova pak potvrdila také Veronika
Holá, druhá pedagožka Předškolního klubu Kamarád. „Ano, je to
tak. Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá, a tak se snažíme
plánovat kluby rodičů tak, aby co nejvíce zaujaly,“ podotkla a dodala,
že se pravidelně jezdí také na výlety. V neposlední řadě je nutno
zmínit, že od září dojíždí do klubu logopedka, která poskytuje dětem
individuální podporu v oblasti rozvoje řeči.
Vše okomentovala také ředitelka Centra inkluze, o. p. s. Lucie
Stanjurová. „Včasná péče poskytovaná sociálně znevýhodněným
dětem a jejich rodičům je klíčová pro následnou školní úspěšnost
těchto dětí. Čím dříve se děti zapojí do předškolního vzdělávání, tím
lépe jsou následně připraveny na vstup do základní školy. V Centru
pracujeme nejen s dětmi, ale nepřetržitě apelujeme také na rodiče,
aby na vzdělávání svých dětí kladli dostatečný důraz. Naším úkolem
je zapojit děti do předškolního vzdělávání co nejdříve, ideálně ve věku
3 let, a připravit je následně na hladký přestup do mateřské školy.“
Projekt je financován z prostředků Evropských sociálních fondů
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a státního rozpočtu ČR (CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/16_039/0011771).

Co je dnes v prostorách bývalé spořitelny? Otázka, kterou si často
klade řada obyvatel Vítkova. Místo úředníků část budovy nyní obývá
Předškolní klub Kamarád, který je určen sociálně znevýhodněným
dětem ve věku od 3 do 5 let a spadá pod Centrum inkluze, o. p. s.
Najdete tu mimo jiné také odborné pracovníky Centra pro rodinu jako
je psycholog, terapeut, mediátor či kariérový poradce, kteří poskytují
služby pro rodiny s dětmi.
Předškolní klub je otevřen denně od pondělí do čtvrtku, od 8 do
12 hodin. Dopoledne u nás vypadá podobně jako v klasické školce.
Děti se ráno začnou scházet, hrají si, kreslí… Poté následuje svačina
a po ní řízená činnost, například malování, lepení, stříhání, čtení,
nebo si něco vyrábíme, učíme se poznávat barvy, tvary, zvířata,
rostliny a mnohé další. Pokud to počasí dovolí, chodíme s dětmi

Vánoční prodej kaprů
na Hradci nad Moravicí
Prodej bude probíhat 21. 12. – 23. 12. od
8:00 do 17:00 hodin.
V nabídce bude také amur,
pstruh duhový, pstruh lososový
a další druhy ryb dle aktuální
dostupnosti.
Více informací naleznete na
www.ryby-opava.cz nebo na
vývěsce v prodejně v Opavské
ulici 213, Hradec nad Moravicí.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Milostivé léto

Je jednou ze schválených změn v rámci novely Občanského soudního
a exekučního řádu.
Milostivé léto je účinné jen po omezenou dobu, a to od 28. 10. 2021
do 28. 1. 2022.
Principem milostivého léta je, že pokud dlužník uhradí u exekucí,
které jsou vymáhány soudními exekutory (nevztahuje se na daňové
exekuce) jistinu dluhu a náklady ve výši 907,50 Kč v období od
28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, bude mu zbývající dluh odpuštěn.
Týká se to například dluhů u zdravotních pojišťoven, nemocnic,
veřejných dopravců – MHD, obcí, dodavatelů energie a plynu.
Je potřeba, aby dlužník nejdříve zaslal exekutorovi písemnou žádost
o vyčíslení jistiny a při platbě jistiny a nákladů výslovně uvedl, že chce
využít institut milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle
zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bod 25.
Vzory jsou dostupné na webové stránce www.jakprezitdluhy.cz.
V případě potřeby kontaktujte Ing. Michaelu Dlabajovou, pracovnici
Dluhové poradny ve Vítkově, Komenského 169, telefon 604 645 378.

Oddělení kultury informuje

Projekt Kudy tudy na odpady je
ve finále
V listopadu proběhly poslední aktivity projektu Kudy tudy na odpady,
který jsme museli přizpůsobit epidemiologické situaci jak v České
republice, tak v Polsku. Přesto věříme, že projekt přinesl účastníkům
mnoho nových informací z oblasti třídění odpadu a ekologicky
šetrného přístupu k životnímu prostředí. Ti z vás, kteří se zúčastnili
exkurze v třídírně odpadů v Bielsko-Bialej, mi určitě dají za pravdu, že
separace je skutečnou nutností nejen ve velkých firmách a institucích,
ale také v každé domácnosti.
Polským účastním jsme na oplátku představili třídění odpadů u nás
ve Vítkově. Provoz sběrného dvora, návštěva skládky a kompostárny
a nově zavedený systém třídění odpadů v domácnostech, byl
přínosem i pro nás, Vítkovany.
Pro děti jsme vydali kvarteto, které je k dispozici v informačním centru.
Věříme, že děti tak stráví volný čas nejen příjemnou zábavou, ale také
získají informace o třídění odpadů.

Vítkovský Senior Point –
vzdělávání, poradenství,
informace…
Senior Point má za sebou už
druhý rok úspěšného fungování
pod městem Vítkov. Kancelář
s milou obsluhou se nachází
v přízemí kina Panorama a od
prosince nabízí pro své klienty
nové otevírací hodiny, které budou
určitě lépe vyhovovat potřebám
a požadavkům našich seniorů.
Od 1. prosince bude Senior Point otevřen každé úterý
a čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin.
Činnost Senior Pointu byla v letošním roce do značné míry omezena
vládními opatřeními v souvislosti s covidovou pandemií, kdy od ledna
do takřka konce května byl Senior Point uzavřen a veškerá komunikace
se seniory probíhala telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím
e-mailu. Od konce května je kontaktní místo opět v provozu pro
seniorskou veřejnost. V průběhu letošního roku proběhlo pod záštitou
Senior Pointu několik zajímavých akcí – např. online přednáška „Až
se stáří zeptá“, přednáška „Hlásič požárů – vědomá záchrana života
a majetku“ a „Moudrá sova“. V říjnu se senioři setkali v kulturním
domě na akci Den seniorů. Věříme, že se akce našim seniorům líbily
a že kraj podpoří provoz vítkovského Senior Pointu i v příštím roce.

Děti jsou v tomto projektu velmi aktivní. Obě základní školy, ve Vítkově
i Kaletách, důsledně třídí odpad do nádob pořízených v rámci projektu
a výsledky své práce pak pečlivě zaznamenávají. Pro ně projekt
nekončí, protože v této aktivitě budou pokračovat ještě po dobu pěti
let tak, abychom měli opravdu objektivní výstupy o třídění ve školách.
Namalovaly také spousty hezkých obrázků na téma třídění odpadu
a ochrany životního prostředí. Použili jsme je do stolních kalendářů
na letošní rok a všechny jsme je také vystavili ve Vítkově i Kaletách.
Pokud budete hledat téma pro předsevzetí do nového roku, tak
tam určitě přidejte důsledné třídění ve svých domácnostech a na
pracovištích. A společně pak můžeme už všichni začít ještě v letošním
roce po rozbalení dárků pod vánočním stromečkem. Kartony do
modrého kontejneru, plastové obaly do žlutého a vánoční stromeček
poputuje po svátcích do kompostárny.
Krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a radosti v novém roce.
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury

Tvorba strategií úspěšně
pokračuje
Po prázdninách jsme vstoupili do další fáze tvorby strategických
dokumentů města. Pokračujeme v tvorbě Strategického plánu rozvoje
města Vítkova na období 2022 - 2031 a s tím související přípravě
Akčního plánu a tzv. zásobníku projektů.
Návrhy a zpracované karty jednotlivých aktivit projedná v prosinci
řídící výbor a můžeme pokročit do finální části tak, abychom vám
strategický plán mohli již brzy představit a mohl být projednán
zastupitelstvem města.
Neméně důležitým dokumentem, který připravujeme, je komunikační
strategie. Ta nám pomůže nastavit komunikační kanály tak, aby se
zefektivnila komunikace vně úřadu a zároveň komunikace navenek.
Komunikační technologie se v současné době vyvíjejí velmi rychlým
tempem a je potřeba na tuto skutečnost pružně reagovat. Každý
moderní úřad chce, a potřebuje, komunikovat moderním a efektivním
způsobem nejen s institucemi, ale také se svými občany.
S komunikací souvisí i tvorba loga města a grafického manuálu. Až
dosud jsme na všech předmětech propagujících město navenek
používali pouze znak města. Ten zůstane zachován na materiálech
sloužících pro slavnostní a mimořádné příležitosti a na propagačních
materiálech, v rámci korespondence a běžné komunikace navenek
budeme používat nové logo města. Předpokládáme, že vám ho
představíme v prvním čtvrtletí příštího roku.

Projekt Senior Point Vítkov 2021 je financován z rozpočtu
Moravskoslezského kraje

Pořízení Strategie rozvoje města Vítkova 2022-2031 a Jednotného
vizuálního stylu města Vítkova je realizováno v rámci projektu „Přívětivý
úřad Vítkov“ (registrační číslo CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525)
financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost.

Prodám – koupím
Uvažujete o prodeji nebo nákupu domu, bytu, zahrady nebo jste doma
vyměnili starší, ale ještě funkční a velmi zachovalou sedací soupravu
za novou a tu starou ještě nechcete odvézt do sběrného dvora? Pak
právě pro vás je připravena nová inzertní vývěska, kde můžete za
mírný poplatek svůj inzerát zveřejnit.
Vývěska je umístěna na náměstí Jana Zajíce před budovou městského
úřadu a my jsme tak smysluplně využili uvolněnou plochu po staré
úřední desce.
Inzerát můžete podat v otevírací době informačního centra:
pondělí, středa
8:00 – 11:30 hod. 12:00 – 17:00 hod.
úterý		
8:00 – 11:30 hod. 12:00 – 16:30 hod.
čtvrtek, pátek
8:00 – 11:30 hod. 12:00 – 16:00 hod.
Inzerát
můžete
podat
také
prostřednictvím
e-mailu:
infocentrum@vitkov.info
Podrobné informace o vyvěšení a cenách získáte ve vítkovském
informačním centru nebo na tel. čísle 556 312 255.

E-mailová adresa mesto@vitkov.info končí
Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2022 již nebude funkční
e-mailová adresa mesto@vitkov.info. Pro komunikaci s městským

úřadem používejte, prosím, e-mail podatelna@vitkov.info.
Děkujeme za pochopení.

Adventní čas v Klokočově zahájen
Opět nastal adventní čas, bohužel už podruhé poznamenaný
nákazovou situací. Proto jsme v Klokočově nemohli upořádat tradiční
vánoční dílnu spojenou s rozsvěcením vánočního stromku. Ale stejně
jako vloni se podařilo společným úsilím připravit malou akci rozsvícení
vánočního stromku tak, abychom hlavně dětem umožnili tento krásný
zážitek.
Již v předstihu byly letos poprvé slavnostně vyzdobeny autobusové
zastávky, v oknech sokolovny jsou krásné makety městeček,
květinovou výzdobu a studnu u vchodu hlídají dva sněhuláci. Za
tuto výzdobu si zaslouží naše velké poděkování především Zuzana
Karpitschková Petra Kučerková, Jana Cihlářová, Dagmar Pavuková,
které s tímto nápadem přišly a vše zrealizovaly. Ale poděkování patří
i všem ostatním, kteří se na přípravě podíleli. Bylo potřeba nařezat
materiál, zajistit chvojí, upevnit vše na zastávky. Mnozí občané
darovali ozdoby.
Mužům pak zůstalo ještě prověřit funkčnost osvětlení stromku a štítu
sokolovny, několikrát absolvovat výstup po žebříku a zajistit, aby se
všechno rozsvítilo včas. A to se nám taky podařilo.

Míša Dlouhá a Ivan Krajcar si připravili krátké pásmo koled a v pět
hodin odpoledne jsme společně rozsvítili stromek i sokolovnu.
Bohatá sněhová nadílka byla úžasnou kulisou celé akce a hlavně děti
si to beze zbytku užily.
Děkujeme všem, kdo v nedělní podvečer přišli a vytvořili krásnou
atmosféru.
Přijměte prosím všichni naše přání příjemného adventu
a krásných Vánoc prožitých s Vašimi nejbližšími.

Šárka Petrtýlová

ZŠ na náměstí Jana Zajíce
Měsíc listopad nás těšil pozvolným ochlazováním, díky kterému
jsme mohli ještě využít hezké dny a s dětmi absolvovat chvíle plné
skvělých zážitků.
Jedním z nich byl příjezd svatého Martina na bílém koni v Budišově
nad Budišovkou, jehož součástí byla oslnivá ohnivá show. Takovou
podívanou viděly děti poprvé a zanechala v nich hlubokou stopu.
Pan školník nám pomohl s vlastnoručním zhotovením lampionů a ty
nám svítily cestou do parku, kde jsme pozdravili pohádkovou paní
Zimu.

Návštěva Planetária v Ostravě přinesla žákům 6., 7. a 8. tříd překvapivé poznání, že Země je jen zrnkem prachu ve vesmíru. Zajímavé
vesmírné objekty a astronomické úkazy, které můžeme v průběhu
roku pozorovat, byly přiblíženy živě moderovanou přednáškou s využitím projekce hvězdné oblohy. V sále planetária jsme rovněž měli
možnost zhlédnout film „Dobrodružná cesta k planetám“ s množstvím vzrušujících zážitků. Komentovanou prohlídkou hvězdárny
jsme ukončili projektový den a těšíme se na využití nových zkušeností ve výuce.

Pěknou podzimní aktivitou bylo putování předškoláčků a dětí školní družiny k zřícenině nedalekého hradu Vikštejn. Odpolední výšlap
byl užitečný nejen pro děti, ale také pro zvířátka, kterým jsme cestou chystali potravu. V útrobách hradu pak děti plnily zábavné úkoly
a zříceninu si mohly prohlédnout ze všech stran.

Tyto příjemné zážitky nám pomohly otevřít cestu k novým poznáním.
Kéž i vám poklidný čas adventu přinese sílu a radost do dalších dnů.
Katka Kučerková

Pro žáky 2. stupně byly přínosné besedy se sociální referentkou
a kurátorkou odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově.
Žáci byli podrobně seznámeni s pracovní náplní obou pracovnic, byl
jim vysvětlen termín OSPOD, opakovaně slyšeli o svých právech
a povinnostech. Ve všech třídách se rozvinula bohatá diskuse, jež
byla obohacením poznání pro obě strany. V závěru besedy byli žáci
vyzváni k tomu, aby se neobávali pojmenovávat své problémové
situace a svěřili se např. ve škole svému učiteli, mohou navštívit
osobně některou z pracovnic OSPOD.
V rámci Etických dílen se uskutečnil program „Vážíš si svého těla,
nebo ho zneužíváš?“ Vážná témata ohledně konzumace alkoholu, sebepoškozování a poruch příjmu potravy byla žákům 8. třídy
představena velmi citlivě. Žáci měli možnost zamyslet se nejen nad
základními kameny svého života, na nichž dále stavějí, ale i nad životními osudy jiných. Program zaujal žáky i pedagogy.

Vážení spoluobčané,
znovu budeme mít možnost zapojit se do Tříkrálové sbírky, podpořit charitní dílo a začít tak
nový rok dobrým skutkem. Během prosince a ledna můžeme využít různé formy nového
moderního dárcovství pomocí QR kódů, platební brány na stránkách Tříkrálové sbírky,
nebo odesláním Vašeho daru převodem z účtu.
Od 1. do 16. ledna bude také možné přispět do pokladniček, které budou rozmístěny dle místních
možností na některých úřadech, v kostelích a obchodech.
Tak jako loni k vám do schránky přinese některý z charitních kurýrů přání k novému roku
a tam, kde to bude možné, napíše požehnání na dveře. Pokud bude epidemiologická
situace opravdu velmi příznivá, je možné, že se na některých místech na své putování
vydají i samotní tři králové.
S přáním všeho dobrého
		Hedvika Satková 				Bc. Petr Kučerka
		
asistentka Tříkrálové sbírky 			
ředitel Charity Odry
		
pro Vítkov		
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2022
65 % připadá na činnost Charity Odry
15 % na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10 % na humanitární pomoc v zahraničí
5 % na podporu projektů Charity Česká republika
5 % je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800
Variabilní symbol za Charitu Odry: 777988011

Děkujeme za vaši štědrost!

SPORT V ROCE 2021
Tělovýchovná jednota Vítkov, z.s.
Po dvou neodehraných pandemických sezonách doufáme, že soutěžní ročník 2021–2022 bude úspěšný. TJ Vítkov v šesti oddílech
nabízí základní pohybové aktivity zaměřené na rekreační a výkonnostní sport.
Tenisový oddíl
Připravuje a provozuje areál tenisových kurtů (Husova 653) pro své
členy a zájemce o tenis z řad veřejnosti. Tradiční letní tenisový otevřený turnaj pro příchozí v letošním roce neproběhl, a to ze známých
důvodů.
Oddíl vodní turistiky
Zaměřuje se výhradně na rekreační sjíždění vodních toků u nás
i v okolních zemích.
Boxerský oddíl
Z důvodů protipandemických opatření bylo velmi složité zachovat
počet a objem tréninkových jednotek. Člen oddílu Ivo Deszkas se
zúčastnil MR ČR.
Nohejbalový oddíl
Nohejbalový oddíl je dlouholetým účastníkem krajských soutěží, ve
kterých se pravidelně umisťuje na předních příčkách tabulky. Stejně
je tomu i v letošním roce, kdy v osmičlenné skupině moravskoslezské soutěže obsadil po vyřazovacích finálových bojích 4. místo.
1. Sokol Výškovice
2. TJ Ostrava – M. Hory
3. TJ Inter Petrovice – Karviná
4. TJ Vítkov
Šachový oddíl
Oddílu se mírně zvýšila členská základna, a proto mohl do okresních soutěží postavit tři družstva - A družstvo hraje okresní přebor
a ze sedmi účastníků je na pěkném 2. místě.
1. ŠK Orel Opava B
2. TJ Vítkov A
Družstva B a C jsou součástí šestičlenné okresní soutěže:
1. ŠO Bolatice
2. ŠO Hradec n/M
3. TJ Vítkov B
4. Sokol Štěpánkovice

Mateřská škola
Vítkov
Na svatého Martina prý už zima začíná…
V pravém sychravém podzimním počasí se
děti 12. listopadu vydaly na svatomartinský
lampionový průvod a očekávaly první
vločky. Cestou si prozpěvovaly, hrály na
hudební nástroje a napodobovaly jízdu
na koni. V parku objevily bílého koně
a odměnou jim byl svatomartinský poklad
plný dobrůtek. Legenda praví, že se Martin
rozdělil o svůj plášť a daroval polovinu
žebrákovi. Naše děti se také o poklad
podělily s kamarády a každý si malou
pozornost odnesl domů.
kolektiv MŠ Husova

5. Slezan Opava C
6. TJ Vítkov C
Fotbalový oddíl
Oddíl zaznamenal během dvou neodehraných sezon bouřlivý vývoj, protože téměř zmizely ročníky starších a mladších žáků (jiné
zřejmě pohodlnější aktivity) a z tohoto důvodu jsme museli odhlásit
žáky z krajské soutěže, ale podařilo se nám posunout dorost opět
do krajské soutěže. V současném soutěžním ročníku má tak oddíl
čtyři družstva žáků v soutěžích řízených okresním fotbalovým svazem – mladší přípravka 1 + 4, starší přípravka 1 + 5, mladší žáci
1 + 5 a starší žáci 1 + 8. V soutěžích řízených Moravskoslezským
fotbalovým svazem jsou dvě družstva - dorost, který přezimuje na
1. místě krajské soutěže s nejlepším dorosteneckým střelcem MSK
Ondřejem Moravcem s 33 brankami, a mužské družstvo v 1. B třídě krajské soutěže. Muži do jarních utkání vyběhnou ze 4. místa
14členné tabulky, pokud, jak všichni doufáme, se nebudou opakovat
opatření z minulých let.
Fotbalový oddíl by si v příštím roce opět rád připomenul významné
události z let minulých, jejichž oslavy byly odloženy z důvodů pandemické situace, a to založení sportovní organizace nebo otevření
fotbalového stadionu Emila Zátopka. V září roku 1981 slavnostně
otvíral vítkovské hřiště tehdejší druholigový TJ LIAZ Jablonec. Určitá
jednání o opakování utkání po 40 letech proběhla, ale vzhledem ke
vzdálenosti a pohárovému programu následnického FK Jablonec je
tato pravděpodobnost velmi malá.
Schůdněji se jeví exhibiční utkání mezi TJ Vítkov a Baníkem Ostrava, případná účast Baníku v pohárových soutěžích v příštím roce
může ovšem probíhající jednání zkomplikovat.
První potvrzená akce v příštím roce bude 11. března v KD Vítkov,
a to SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný fotbalovým oddílem, kdy, jak
všichni pevně doufáme, už nebudou žádné restrikce. Jarní část soutěží začne 27. března 2022.
Tělovýchovná jednota Vítkov děkuje svým členům, sponzorům, trenérům, funkcionářům, divákům, příznivcům, hráčům a v neposlední
řadě rodičům a rodinným příslušníkům našich hráčů za obětavost,
podporu a trpělivost, bez které bychom nemohli svou sportovní činnost zvládnout.
Tělovýchovná jednota Vítkov přeje všem krásné prožití vánočních
svátků, úspěšný vstup do roku 2022 a v nadcházejícím roce hodně
zdraví, štěstí a spoustu splněných přání.
Josef Jakubec
předseda TJ Vítkov

Geologická exkurze do
Flascharova dolu
V pátek 22. října se třída kvarta v rámci výuky geologie vypravila
do nedalekých Oder na exkurzi do Flascharova dolu. Toto dílo
pochází z přelomu 19. a 20. století, kdy těžba břidlice probíhala na
celém území Moravskoslezského kraje. V lokalitě Nový Svět u Oder
fungovalo celkem sedm podobných důlních zařízení.

představil a komentoval své dílo. Barevnou kompozicí temperovými
barvami zaujali Elen Staňková z 3. C (první místo) a Zbyněk Židek
z 1. G (třetí místo). Pastelková kresba s názvem „Za plotem“ Matyase
Záboje ze 6. C obsadila druhé místo.
Všem zúčastněným patří poděkování za reprezentaci školy a vítězům
velká gratulace.
Terezie Šímová

Vzpomínáme
Mgr. Jana Kovalová

(1940 - 2021)

Paní Jana Kovalová působila na Základní škole ve Vítkově
v Komenského ulici jako učitelka prvního stupně základní školy
bezmála 40 let. Patřila k elementaristkám, které po celý svůj profesní
život s nesmírnou trpělivostí učily stovky dětí základním dovednostem
- čtení, psaní a počítání. Milovala všechny děti, které učila. Na slabší
nedala dopustit a po celou dobu své kariéry se snažila být spravedlivá
a čestná.
Jejím velkým koníčkem byla kultura. Ráda navštěvovala různé
koncerty, výstavy, besedy, divadlo nebo knihovnu. Milovala zvířata
a hlavně své pejsky, kteří ji provázeli po celý její život a se kterými
pravidelně docházela na cvičiště.
Paní Jana Kovalová byla společenský člověk, ráda se s kolegy
setkávala i v zaslouženém důchodovém věku. Zemřela ve věku 81 let.
kolegové

Důl byl pojmenován podle svého majitele a modernizátora JUDr. Karla
Flaschara a patří společně s Raabovou štolou k jediným břidlicovým
dolům, které jsou přístupné veřejnosti.
Cestou na exkurzi jsme procházeli poutavou naučnou stezkou
K Flascharovu dolu, věnovanou hornictví, lesnictví a geografickým
zajímavostem Oderska. Samotný prohlídkový okruh začal u patronky
horníků, svaté Barbory. Následovala důlní chodba s ložisky břidlice.
Povšimli jsme si rovněž kalcitových povlaků - bílých a hnědých
s příměsí limonitu. Překvapení a jásot vyvolali netopýři, kteří tam
pravidelně hibernují. Rozpoznali jsme netopýra ušatého a vrápence
malého. Odvážní po žebřících, méně zdatní oklikou jsme se dostali do
štoly Hortenzie, jejíž stěny i strop kopírují ohyby vrás, na území České
republiky ojedinělé.
Ani milovníci umění nepřišli zkrátka, mohli obdivovat celou řadu
chodeb s prvky gotických lomených a románských půlkruhových
oblouků. Krásné počasí, zajímavá prohlídka s odborným výkladem
a panoramatické výhledy z Veselského kopce byly zárukou
spokojenosti všech účastníků zájezdu.
Milena Mačáková

Výtvarná soutěž EUROTOPIA.CZ
Do výtvarné soutěže, kterou pořádala nestátní nezisková organizace
EUROTOPIA.CZ, o. p. s., bylo vybráno šest prací našich žáků.
Druhé kolo soutěže proběhlo 26. října, jehož se ale naši žáci
neúčastnili vzhledem k opatřením v souvislosti s covid-19. Přesto
jsme zaznamenali mimořádné úspěchy. „Zahrada plná života“ – tak
znělo zadání, které měli žáci zpracovat. Pro všechny byla stejná
pouze jedna podmínka, a to formát výkresu, technika zpracování byla
libovolná. Každá práce byla odeslána s výkladem autora, ve kterém

Zima se blíží,
zabezpečme vodoměry
před mrazem!
Výměna poničeného vodoměru se domácnostem prodraží.
Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní
mrazy, a proveďme potřebná opatření!
Když klesnou venkovní teploty pod nulu, je kromě pečlivého
zazimování zahrady, domu a veškerého venkovního vybavení
nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní
vodoměr. Zabráníme jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti
nepodceníme, se vyhneme nepříjemným situacím, které
mohou mít kromě našeho pohodlí a poškozeného majetku
nepříjemný dopad také na peněženku.

Stužkovací večírek oktávy
Stužkovací večírek patří mezi tradice maturitních ročníků naší školy, stejně
jako maturitní ples a poslední zvonění. Poslední dva roky byly v naší škole
ovlivněny epidemií a řada tradičních akcí se nekonala. Letošní oktáva však
měla štěstí a 19. listopadu si svůj stužkovací večírek v kulturním domě
v Jelenicích mohla užít i přes zhoršující se epidemiologickou situaci a blížící
se zpřísňování protiepidemických opatření.
Alespoň o tuto tradici tak nepřišla a mohla udělat svůj pomyslný další krok
k úspěšné maturitě. Všem maturantům držíme palce!
Miroslav Bučánek

Nabídka palivového dříví
manipulační sklad Heřmánky
Tvrdé dříví Buk		
1150 Kč / prm 2 m polena
			1000 Kč / sprm 33 cm štípané
Tvrdé dříví Jasan, Javor 1050 Kč / prm 2 m polena
			950 Kč / sprm 33 cm štípané
Měkké jehličnaté		
600 Kč / prm 2 m polena
			750 Kč / sprm 33 cm štípané
Měkké listnaté		
550 Kč / prm 2 m polena
			700 Kč / sprm 33 cm štípané
Odřezky z manipulace – jehličnaté		
Odřezky z manipulace – listnaté		

460 Kč / prm
600 Kč / prm

Celé délky
		
		

1035 Kč / prm
920 Kč / prm
520 Kč / prm

Buk			
Jasan, Javor, Bříza
Lípa			

Ceny jsou uvedeny s 15% DPH.
Ceny jsou bez dopravy, dopravu nabízí
dodavatel.
Kontakt:
Dalibor Hynčica, DiS.
731 421 308

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout,
do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení umístěno.
„Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba
zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo
k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru.
Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou
zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít
je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu –
nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů
SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy
nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou
izolací. Je potřeba také prověřit, zda nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například sklepním oknem, což bývá
často opomíjené citlivé místo při tomto typu havárií. Teplota
v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolačním
materiálem. „Chaty a chalupy, které nejsou v průběhu zimy
obývané, jsou velmi často místem, kde dochází k havarijním
situacím. Vodoměr zamrzne, dojde k jeho poničení, ale
důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy
mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po zimě do svých objektů,
kde je čeká nemilé a nákladné překvapení,“ říká Bouda.
K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se
někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru
rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou
pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho
vyměnit. Poškození plastových částí zařízení vysokou teplotou
je zjistitelné po jeho demontáži. Těmto rychlým a radikálním
řešením se rozhodně vyhněme, přinesou vždy víc škody než
užitku.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají
negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve
výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají
za jeho zabezpečení. Škodná částka se odvíjí od aktuální
prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro
jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku.
Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální
krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150
centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních
uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například
přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových
kanalizací.

Středisko volného času Vítkov
PODZIMNÍ PRÁZDNINY SE STŘEDISKEM
VOLNÉHO ČASU VÍTKOV

Středisko volného času Vítkov si na podzimní prázdniny připravilo
pro děti dva výlety do Ostravy. Ve středu se měly děti vydat do
Malého světa techniky a v pátek do Hop Jump arény. Jelikož se
nám ze středečního výletu několik dětí odhlásilo z důvodu nemoci, či
karantény, nakonec proběhl náhradní program přímo v SVČ. Děti se
seznámily s prací meteorologů, vyrobily si vlastní funkční přístroje pro
sledování a měření počasí a také jsme si ukázali tisk na 3D tiskárně.
Páteční výlet do Hop Jump arény se uskutečnil. Vydařilo se i počasí,

takže jsme si mohli užít zábavu jak venku, tak i uvnitř ve čtyřech
patrech plných trampolín. Dobrá nálada byla stvrzena také dobrým
jídlem. A příjemně unaveni jsme se vraceli do Vítkova.

Baseballový kroužek Vítkov
jede!

Ve čtvrtek 21. října odehráli vítkovští baseballisté nejkvalitnější
a nejhezčí zápas letošního roku. Jednalo se o přátelské utkání s SK
HIT Opava. Opavský klub patří k těm nejkvalitnějším v ČR a jejich
svěřenci se umísťují na čelních příčkách našich soutěží. Proto nás
zajímalo, jak tento zápas dopadne. Počasí akci přálo, jen bylo větrno.
Opavské hráče vedl trenér Radek Půda, vítkovské hráče vedoucí
kroužku baseballu Oldřich Sladkovský. Na tribunách byli fandící
rodiče a zápas měl skvělou atmosféru.
První směnu začali vítkovští hráči v poli. Role nadhazovače se ujal
Kryštof Kočíb, na pozici chytače byl Olda Sladkovský, na první metě
Lukáš Mirga a ostatní hráči byli rovnoměrně rozmístěni v poli. Hráči
SK HIT byli na pálce. Díky dobrým nadhozům Kryštofa a několika
našim outům zahráli soupeři jen 4 body. Následně se na pálku
postavili naši hráči. Proti nim však soupeř nasadil svého nejlepšího
nadhazovače. Jeho nadhozy byly neuvěřitelně rychlé. Naši kluci se
s takovou razancí a rychlostí nadhozů nikdy nesetkali. Na pálce jsme
tedy nebyli úspěšní a nezískali jsme žádný bod.
Druhá směna dopadla podobně. Poté trenér Opaváků vyměnil
nadhazovače, situace se změnila a naši kluci měli šanci odpálit. Ve
třetí směně se naši hráči blýskli několika pěknými outy soupeřů. Míč
do lapačky se podařilo chytit Vaškovi Demelovi, Adamovi Pěgřimovi
a Lukáši Mirgovi, který dokonce doběhl pro letící míč do zámezí a tam
jej chytil. Soupeř tedy zahrál jen tři body. Následně jsme se dostali
na pálku. Šikovností při odpalech a dobrým pohybem mezi metami
jsme zahráli první dva body, pro které si doběhl Kryštof Kočíb a Adam
Štefka. Nastala euforie. S těmito dvěma uhranými body jsme na tom
byli lépe než na podobném zápase před dvěma lety.

Výkon vítkovských hráčů neustále stoupal. Čtvrtá směna skončila
nerozhodně 5 x 5. Za náš tým bodovali Adam Štefka, Adam Pěgřim,
Kryštof Kočíb, Oliver Sliž a Lukáš Vícha. V tuhle chvíli jsem si
uvědomil, že se stáváme plnohodnotným soupeřem.
Pátá směna byla nejkrásnější z celého zápasu. Soupeře jsme
poprvé přehráli, a to 5 x 2. Lukáš Mirga opět outoval soupeře chytem
míče mimo pole. Při hře se stala neuvěřitelná věc. Kromě našich
zkušenějších hráčů si pro bod doběhl i nejmladší hráč našeho týmu
Oliver Hegar. Soupeř nechápal, nastaly gratulace z řad hráčů, trenéra
i rodičů a přitom ještě nebyl konec zápasu.
V šesté směně Opaváci postavili opět nadhazovače „killera“ s rychlými
svištícími nadhozy a proto směna skončila velmi rychle 5:0.
Přátelský zápas skončil 24:12 pro HIT Opava, ale uhrát 12 bodů proti
takovému soupeři je nádherný výsledek. Pro srovnání, před dvěma
lety jsme uhráli jeden jediný bod.
Děkuji všem trenérům, organizačnímu štábu i fanouškům za vytvoření
famózní sportovní atmosféry. Pochvala patří všem našim hráčům.
Každý z nich měl velký podíl na skvělém výsledku, vše podtrženo
dobrými nadhozy Kryštofa Kočíba. Velký dík také patří trenérovi SK
HIT Radkovi Půdovi. Škoda jen, že se zápasu nemohli zúčastnit
všichni naši hráči z důvodu nařízené karantény.
Baseball SVČ Vítkov:
Lukáš Mirga - kapitán, Lukáš Vícha – zást. kapitána, Kryštof Kočíb nadhazovač, Vašek Demel, Adam Štefka, Matěj Vícha, Adam Pěgřim,
Oliver Sliž a Oliver Hegar.
Oldřich Sladkovský

KALENDÁŘ AKCÍ
Všechny akce budou probíhat dle aktuálních nařízení.
Sledujte webové stránky města a naše facebookové
profily. Aktuální informace rovněž zašleme prostřednictvím Mobilního rozhlasu (https://vitkov.mobilnirozhlas.cz).
Změna programu vyhrazena!
Neděle 5., 12. a 19. 12. v 10:00 hodin
Putování za Ježíškem II., III. a IV.
Blíží se doba Vánoc a nejen děti, ale i dospělí se těší na Ježíška.
Každou adventní neděli se vydáme za betlémskou hvězdou, která nás nakonec dovede až k Ježíškovi. Vždy bude připravena trasa s úkoly a mapou, která vás provede širokým okolím. V cíli vás
bude čekat betlémská hvězda, která pomáhala putovat i Třem
králům, s hvězdou se vyfoť a pošli nám fotografii na e-mail:
steschnerova@svc-vitkov.cz. Pět nejlepších hledačů bude odměněno dárkem. Pro bližší informace sledujte naše webové a facebookové stránky.
Středisko volného času Vítkov p. o.
Čtvrtek 2. 12. v 16:30 hodin
Láska na špičkách
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami hlavní hrdinky
Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, jež po úrazu
skončila kariéru profesionální tanečnice a přestěhovala se s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou do opuštěného mlýna,
který zdědila po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené finanční
prostředky stavení rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový domov.
Komedie / Romantický
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Valentýna Bečková, Jiří Havelka, Leoš Noha, Jakub Kohák, Igor Chmela
👨 Přístupný ⏰ 94min
Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 2. 12. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Resident Evil:
Racoon City

Milla Jovovich a Paul W. S. Anderson svůj Resident Evil ukončili, ale v Hollywoodu nekončí
nic, co vydělává. Takže se vracíme na začátek. Restart sice
nemá žádné herecké superhvězdy, ale tvůrci slibují, že se
budou víc držet her a především
tentokrát točí horor a ne akční
film. Podíváme se do Racoon
City a do podivného domu, kde
se dějí hodně ošklivé věci.
Akční / Horor / Sci-fi / Mysteriózní
Země původu: USA / Německo
👨15+ ⏰ 107 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Neděle 5. 12. v 10:00 hodin
Šíleně smutná princezna
Šíleně smutná pohádka, plná nádherných písniček, je dalším z
klenotů, jenž má na svém kontě režisér Bořivoj Zeman. Před jejím
vznikem se už proslavil Pyšnou princeznou a snímkem Byl jednou
jeden král, ale ani Šíleně smutná princezna, jejímuž obsazení vévodí pěvecké hvězdy Helena Vondráčková a Václav Neckář, dodnes
neztratila nic ze svého půvabu.
Pohádka / Hudební / Komedie

Režie: Bořivoj Zeman
Hrají: Helena Vondráčková, Václav Neckář, Bohuš Záhorský, Jaroslav Marvan, Josef Kemr, Darek Vostřel,
⏰ 89 min.
👨 Přístupný
Vstupné: 70 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 5. 12. , 16:00 – 20:00 hodin
Hledá se Mikuláš
Drazí rodiče, hledáte pro své děti Mikuláše, anděla a čerta? Neváhejte oslovit ty ze SVČ Vítkov. V neděli 5. prosince od 16 do 20 hodin
se Mikuláš v doprovodu anděla a čerta může vydat i za vašimi dětmi.
Stačí si je předem objednat e-mailem: orlikova@svc-vitkov.cz nebo
na telefonním čísle 732 607 373. Uvádějte jména dětí, věk, adresu
a informace o dítěti pro Mikuláše. A do pátku 3. prosince doručte do
SVČ Vítkov balíček s odměnou pro vaše dítě. Cena je 50 Kč za dítě.
S organizací akce nám vypomůže studentský klub PADLA.
Středisko volného času Vítkov, p. o.
Neděle 5. 12. v 19:00 hodin
Král Richard:
Zrození šampiónek

			

Král Richard: Zrození šampiónek je životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu,
který inspiruje celý svět. Příběh
Richarda Williamse (Will Smith),
trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny,
který má geniální plán, jak dostat své dcery z ulic Comptonu
v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný
příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako
prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa.
Životopisný/ Drama/ Sportovní
Země původu: USA
👨12+ ⏰ 138 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 9. 12. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
West Side Story
Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story
vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.
Muzikál / Drama / Romantický / Krimi
Země původu: USA
Režie: Steven Spielberg
👨 Přístupný ⏰ 156 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 12. 12. v 17:00 hodin
SVÁTEČNÍ ADVENTNÍ KONCERT SPS KOMENSKÝ
Po dvouleté přestávce, kdy téměř po celou tuto dobu nebylo možné
sborově zpívat, vás všechny zveme na koncert, který se uskuteční
ve sváteční adventní dobu. Společně s námi vystoupí jako host dětský pěvecký sbor Skřivánek ze Suchdolu nad Odrou.
Přijďte se společně s námi zastavit v adventním čase a poslechnout
si všechno, co jsme pro vás poctivě a rádi od podzimu nacvičovali
a věřte, že to po tak dlouhé době nucené nečinnosti nebylo úplně
jednoduché. Moc rádi vás přivítáme, vstupné na koncert je dobrovolné!
Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 17. – sobota 18. 12. v 18:00 hodin
Polární expres
Vánoční přespávačka pro děti. Otevři oči a naskoč. Čeká tě nejlepší
jízda tvého života. Blíží se Štědrý večer a tvoje cesta po ledových
pláních přes závratné visuté mosty a dobrodružná místa začíná.
Vlak je připraven. Cena: 200 Kč. Pro bližší informace sledujte naše
webové a facebookové stránky.
Středisko volného času Vítkov, p. o.
Čtvrtek 23. 12. v 16:30 hodin
Dračí princezna

V malé vesničce Borington se
všichni připravují na kvapem se
blížící Vánoce. Pro desetiletou
Saru to ale neplatí. Jako malá
uprchlice se obává, že bude deportována, a tak se skrývá před
policií a útočiště hledá v opuštěných domech. Jedno neuvěřitelné
setkání ale všechno změní. Do
domu, ve kterém se ukrývá, se
totiž zatoulá plaché zvíře. Sara
nevěří vlastním očím, když si uvědomí, že před ní stojí drak.
Rodinný / Pohádka
Země původu: Norsko
👨  Přístupný ⏰ 82 min. Český
dabing
Vstupné 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 23. 12. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
The Matrix Resurrections
Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný
život jako Thomas A. Anderson
v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který mu předepisuje
modré pilulky. Potkává každý den
Trinity (Carrie-Anne Moss), ale
navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který
mu nabídne červenou pilulku, aby
znovu otevřel svou mysl Matrixu.
Akční / Sci-fi
Země původu: USA
Režie: Lana Wachowski
Hrají: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris
👨 12+ ⏰ 148 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 30. 12. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Šťastný nový rok 2

Příběh je volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra,
kdy Marek (Ján Koleník) požádá
Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku.
Její souhlas rozpoutá bláznivý
kolotoč udalostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném
prostředí u „československého“
moře v Chorvatsku.
Romantický / Komedie
Země původu: Slovensko
Režie: Jakub Kroner
Hrají: Emília Vášáryová, Táňa
Pauhofová, Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Jiří Bartoška
👨 Přístupný
⏰ 93 min.
České znění Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Tunnel - prosinec
1. 12.
2. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
13. 12
14. 12.
15. 12.
16. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

Dílničky – vánoční ozdoby
Píšeme dopis Ježíškovi + zkušebna
Mikulášská nadílka
Filmové odpoledne pro starší – Anděl Páně
+ zkušebna
Zdobení perníčků
Zkušebna
Filmové odpoledne pro starší - Grinch
Preventivní program – Já a moje finance
+ zkušebna
Dílničky - přáníčka
Zdobení vánočního stromečku + zkušebna
Volnočasové aktivity – sportem ku zdraví
Filmové odpoledne pro starší - Polární express
+ zkušebna
Vánoční večírek
ZAVŘENO – vánoční prázdniny
ZAVŘENO – vánoční prázdniny
ZAVŘENO – vánoční prázdniny
ZAVŘENO – vánoční prázdniny
ZAVŘENO – vánoční prázdniny
ZAVŘENO – vánoční prázdniny

Uzávěrka příštího čísla: 13. prosince 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
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