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Několik slov starosty
Vážení spoluobčané, v září skončilo komunálními volbami funkční
období vítkovských zastupitelů, kteří byli zvoleni na období 20182022. Chtěl bych jim všem poděkovat nejenom za práci v zastupitelstvu, ale také v dalších orgánech města (rada, výbory, komise).
Toto volební období se výrazně lišilo od těch předcházejících. Nikdy v minulosti jsme se nemuseli potýkat s covidovou pandemií
ani s důsledky války, tedy s přílivem ukrajinských uprchlíků. Tady
je namístě poděkovat těm spoluobčanům, kteří nám byli nápomocni při řešení těchto nenadálých komplikací. Také se začala
projevovat energetická krize. Kromě běžných záležitostí jsme se
museli zabývat i těmito problémy. Jsem přesvědčen, že jsme vše
ustáli se ctí a město předáváme novým zastupitelům v dobré
kondici.
Hodnocení naší práce jste provedli vy, svou účastí u voleb a odevzdáním hlasu těm, kteří mají vaši největší důvěru. Volební účast
byla druhá nejnižší od roku 1990. Tehdy dosáhla 67,85 %. V těchto
volbách to bylo jen 38,88 %.
O vaši důvěru a podporu stálo pět volebních uskupení. Velmi výrazného úspěchu dosáhla Správná volba, která získala 41,21 %, což
je 9 mandátů – Mgr. Jakub Cihlář, Andrea Brijarová, MDDr. Hana
Říčná Motáňová, Ing. Václav Říčný, Bc. Michael Kalivoda, Tomáš
Želinský, Ing. Veronika Skalická, Mgr. Lubomír Petrželka a Mgr.
Pavlína Kubalová.

Druhé místo s 19,18 % obsadilo sdružení Společně pro Vítkov. Čtyři
mantáty získali – MUDr. Lenka Škařupová, Jaroslav Szöllösy, PhDr.
Marie Mikulíková a Ing. Pavel Smolka.
Třetí místo s 18,73 % a čtyřmi mandáty obsadilo Snk města Vítkova
a místních částí. Za toto uskupení se zastupiteli stali – Mgr. Oldřich Huška, Petr Dohnálek, Pavel Vašátko a Mgr. Pavel Piskovský.
KDU-ČSL obsadilo s 16,09 % čtvrté místo a tři mandáty získali Mgr.
Martin Šrubař, Josef Prusek a Mgr. Petr Molek.
Komunistická strana Čech a Moravy získala 4,79 % a svůj mandát
obhájila Mgr. Alena Grosová.
Složení zastupitelstva je tedy jasné. Zastupitelé byli zvoleni vašimi hlasy. Vedení města bude zvoleno na ustavujícím zasedání. To
se bude konat ve druhé polovině října. Přesný termín bude zveřejněn v dostatečném zákonném předstihu.
Chtěl bych popřát všem zastupitelům i novému vedení města
hodně sil, zdravého úsudku při řešení městských záležitostí. Situace nebude v následujících letech jednoduchá a město bude čekat hodně důležitých a zásadních rozhodnutí. Pevně věřím, že se
je podaří vyřešit a zvládnout ve prospěch a rozvoj našeho města a
ke spokojenosti jeho obyvatel.
Pavel Smolka
starosta města

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2022
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ 23. 9. – 24. 9. 2022
Výsledky voleb - Zastupitelstvo města - Kraj: Moravskoslezský kraj - Okres: Opava - Obec: Vítkov
Výsledky voleb – Obec Vítkov – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky
celkem

zpr.

21

1

8

8

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

100,00

4 606

1 791

38,88

1 790

32 248

Výsledky voleb – Obec Vítkov
Kandidátní listina

Hlasy

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

1

Snk m. Vítkova
a místních částí

6 040

18,73

21

32 248,00

18,72

4

2

Komunistická
str. Čech a Moravy

1 546

4,79

11

16 891,80

9,15

1

3

KDU-ČSL

5 188

16,09

21

32 248,00

16,08

3

4

Správná Volba

13 289

41,21

21

32 248,00

41,20

9

5

Společně pro Vítkov

6 185

19,18

21

32 248,00

19,17

4

Jmenné seznamy - zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidát
poř.
číslo

název

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

Snk m.Vítkova a místních částí

1

Huška Oldřich Mgr.

57

NK

BEZPP

378

6,25

1

Snk m.Vítkova a místních částí

2

Dohnálek Petr

62

NK

BEZPP

362

5,99

2

Snk m.Vítkova a místních částí

4

Vašátko Pavel

47

NK

BEZPP

345

5,71

3

Snk m.Vítkova a místních částí

12

Piskovský Pavel Mgr.

57

NK

BEZPP

334

5,52

4

Komunistická str. Čech a Moravy

1

Grosová Alena Mgr.

58

KSČM

KSČM

198

12,80

1

KDU-ČSL

1

Šrubař Martin Mgr.

43

KDU-ČSL

KDU-ČSL

374

7,20

1

KDU-ČSL

2

Prusek Josef

61

KDU-ČSL

KDU-ČSL

344

6,63

2

KDU-ČSL

3

Molek Petr Mgr.

52

KDU-ČSL

BEZPP

314

6,05

3

Správná Volba

1

Cihlář Jakub Mgr.

35

NK

BEZPP

747

5,62

1

Správná Volba

7

Brijarová Andrea

39

NK

BEZPP

739

5,56

2

Správná Volba

3

Motáňová Říčná Hana
MDDr.

34

NK

BEZPP

728

5,47

3

Správná Volba

2

Říčný Václav Ing.

31

NK

BEZPP

727

5,47

4

Správná Volba

4

Kalivoda Michael Bc.

33

NK

BEZPP

638

4,80

5

Správná Volba

5

Želinský Tomáš

32

NK

BEZPP

620

4,66

6

Správná Volba

6

Skalická Veronika Ing.

35

NK

BEZPP

619

4,65

7

Správná Volba

8

Petrželka Lubomír Mgr.

41

NK

BEZPP

596

4,48

8

Správná Volba

9

Kubalová Pavlína Mgr.

49

NK

BEZPP

625

4,70

9

Společně pro Vítkov

3

Škařupová Lenka MUDr.

51

NK

BEZPP

431

6,96

1

Společně pro Vítkov

7

Szöllösy Jaroslav

52

NK

BEZPP

390

6,30

2

Společně pro Vítkov

6

Mikulíková Marie PhDr.

68

NK

BEZPP

368

5,94

3

Společně pro Vítkov

1

Smolka Pavel Ing.

56

SNK ED

SNK ED

309

4,99

4

SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU INFORMUJE
V současnosti máme ve správě 343 bytů v majetku města.
Letos jsme rekonstruovali několik bytů, které vedení města určilo
k soutěžení. V bytě v Oderské ulici č. 176 proběhla celková oprava,
také bytová jednotka v Bezručově ulici č. 619 prošla zásadní obnovou. Nyní jsou prováděny rozsáhlé stavební úpravy v bytě v Selské
ulici č. 944.
Po kompletní rekonstrukci je byt 2 +1 pro seniory na adrese Budišovská 877. Za zmínku stojí také dílčí, ale neméně důležité úpravy
ve dvoupokojovém bytě v Nové ulici 421 a v bytě 1 +1 v Bezručově
619.
V bytech v Lidické ulici 608 je do konce letošního roku naplánovaná instalace vodoměrů na teplou vodu, které tam dosud chyběly.
Ve čtyřech z nich již jsou práce hotové.
V červenci jsme započali první etapu výměny skleněných vitrín
a dveří v podloubí v Opavské ulici 21. V těchto dnech se pokračuje
v prostorách VZP.
V závěrečné fázi je také úprava vytápění v budově bývalého SVAZARMu v Oderské ulici 902.

Toto je výčet větších oprav, které SBF v roce 2022 zatím provedla.
Zdeňka Nováková, ředitelka SBF

MĚSTSKÁ POLICIE V SRPNU 2022
Pomocí kamerových záznamů se podařilo odhalit totožnost skupinky mužů z Vítkova ve věku 28-31 let, kteří se 2. srpna ve večerních hodinách v Husově ulici bavili tím, že zjevně pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky posunuli zaparkované vozidlo
od okraje vozovky k jejímu středu. I přes skutečnost, že majiteli vozidla nevznikla žádná škoda na majetku, muži byli obviněni
z přestupku proti majetku, spáchaného úmyslným poškozením
věci ve stádiu pokusu, za což jim byly uloženy pokuty příkazem na
místě ve výši 300 Kč.
Kolem půl sedmé večer 5. srpna jsme přijali oznámení starší ženy,
že její syn leží na chodbě jednoho z domů v Budišovské ulici, přičemž jej v takovém stavu u sebe doma nechce mít. Strážníci po
příjezdu na místo zjistili, že oznámení se zakládá na pravdě, když
v pátém patře na schodišti nalezli ležícího muže, který byl zjevně
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Silná opilost a ne-

schopnost souvislé chůze se projevila po jeho probuzení a provedení dechové zkoušky, která byla pozitivní s hodnotou téměř 3,5
promile alkoholu v dechu. Muž ze Svatoňovic ve věku 52 let byl
strážníky naložen do služebního vozidla a po provedení všech nezbytných úkonů převezen k vystřízlivění na PZS v Opavě.
Krátce po páté hodině odpoledne 9. srpna bylo strážníkům oznámeno, že rybářská stráž přistihla muže při neoprávněném lovu ryb
u tzv. „bělidel“ při ulici Komenského. Po příjezdu na místo zjistili strážníci v muži 31letého občana Vítkova, který na uvedeném
místě bez patřičného povolení chytal ryby. Událost byla zdokumentována a postoupena správnímu orgánu. V případě uznání
viny hrozí muži pokuta až do výše 8 000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

PROJEKT: REGENERACE SÍDLIŠTĚ SELSKÁ – OPAVSKÁ
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Sídliště v ulici Selské a Opavské je druhým největším sídlištěm ve
Vítkově s celkem 138 byty a určitě si zaslouží regeneraci stejně
jako sídliště v Budišovské a Wolkerově ulici, kterou město realizovalo v roce 2008. Dotace na regeneraci panelových sídliště poskytovalo až do roku 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj a o dotaci
v tomto programu se mohla ucházet sídliště s počtem bytů minimálně 150, což ve Vítkově splňovalo jen jedno sídliště, a to právě
v Budišovské a Wolkerově ulici. Teprve poslední 4 roky spravuje
dotační program na podporu regenerace panelových sídlišť Státní
fond podpory investic a byly zmírněny i podmínky, takže se o dotaci mohou ucházet nově i sídliště menší, která mají minimálně
100 bytů, což splňuje sídliště v Selské a Opavské.
Záměrem města je připravit projekt celkové regenerace sídliště
tak, aby se potom mohlo pokusit na jeho realizaci získat dotaci
ze státního programu Regenerace panelových sídlišť, jenž je každoročně v říjnu vyhlašován Státním fondem podpory investic.
Žádosti o dotace se podávají do prosince téhož roku. K žádosti je
nutné doložit zpracovaný projekt a pravomocné stavební povolení, které pro sídliště v Selské bude nutné vyřídit minimálně na
rozšíření parkoviště a veřejného osvětlení.
Jednou z podmínek dotace je, že město musí do přípravných prací
a návrhu revitalizace sídliště zapojit veřejnost, tj. obyvatele sídliště. Vstupní informace se město rozhodlo získat od obyvatel sídliště formou dotazníkového šetření, jež proběhlo v období od 13. do
27. 6. 2022. Každý byt dostal do své poštovní schránky dotazník,
který měl po vyplnění odevzdat do schránky osoby určené v každém domě. Obyvatelé sídliště se tak mohli vyjádřit k plánovaným
úpravám a zasáhnout do podoby celkové regenerace svého sídliště.
Město dostalo zpátky celkem 62 vyplněných dotazníků. Návratnost byla 45 %.
Za největší problém sídliště považují obyvatelé možnost parkování a stav chodníků. Naopak za nejmenší problém považují zeleň,
její stav, údržbu a rovněž tak veřejné osvětlení. Vše ostatní je vnímáno obyvateli jako průměrný problém, tady ani malý, ani velký.
Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření a jednotlivých
otázek je zveřejněno na webových stránkách města, kde je všem
k nahlédnutí a prostudování.

Ovšem za ještě mnohem důležitější považujeme osobní setkání
nad navrhovanými úpravami se zpětnou vazbou jak ke stavu sídliště, tak i k jednotlivým částem návrhu.
A co bude nyní následovat?
Vyhodnocení dotazníkového šetření jsme předali projektantovi
a ten nyní zpracovává návrh regenerace panelového sídliště. Jakmile bude návrh úprav zpracován, bude na městský úřad svoláno
veřejné projednání s obyvateli sídliště, kde budeme společně diskutovat nad regenerací a jednotlivými úpravami s cílem nalézt to
nejlepší a nejefektivnější řešení pro spokojený každodenní život
vás, obyvatel sídliště.
Po veřejném projednání budou závěry z něj předány projektantovi a ten zpracuje projektovou dokumentaci a vyřídí potřebná povolení stavebního úřadu, aby mohla být podána žádost o dotaci
a v případě jejího získání realizována celková revitalizace sídliště.
Je potřeba si uvědomit, že provedení regenerace sídliště je běh
na dlouhou trať, ale důležité je, že se s přípravou začalo a věřme,
že v příštím roce bude projekt připraven k podání žádosti o dotaci
a uspěje.
Michaela Kaspříková
odbor služeb

VYHLÁŠENÍ NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ
Odbor služeb vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem městského
bytu v Oderské ulici 178, v šestém patře, s výtahem, byt č. 17, kategorie 2+1.
Podlahová plocha činí 53,15 m2, součástí bytu je balkon a sklepní
kóje. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem.
Minimální výše nabídnutého měsíčního nájemného činí 5 670 Kč,
přičemž součástí částky je již nájem zařizovacích předmětů a sklepa.
Zájemci musí předem složit neúročenou jistinu ve výši
5 000 Kč buď v pokladně MěÚ, nebo ji zaslat na účet města 191323821/0100 s variabilním symbolem 17178.
Termíny prohlídky bytu jsou v pondělí 10. října od 10:30 do
11:30 hodin a od 15:30 do 16:30 hodin. Prohlídku je potřeba
dohodnout elektronicky předem na e-mailové adrese
putko@vitkov.info.
Nabídku se všemi náležitostmi je nutno podat do úterý 17. října 2022 do 10:30 hodin na podatelně MěÚ Vítkov.
Zájemci se po předchozí dohodě mohou zúčastnit otevírání obálek nabídkového řízení - 17. října v 11:00 hod. v místnosti rady.
Kontaktní osobou je p. Putko, e-mail: putko@vitkov.info, tel.
556 312 242.
Podmínky pro účast v nabídkovém řízení a obsah nabídek
1. Podmínky účasti v nabídkovém řízení:
a) zájemce musí splňovat všeobecné podmínky pro podání žádosti o pronájem bytu dle čl. IV. směrnice „Pravidla pro hospodaření
s bytovým fondem města Vítkova“,
b) zájemce vyplní a podá formulář včetně všech příloh z přílohy
č. 2 „Žádost o přidělení bytu s uvolněným nájemným“ výše uvedené směrnice na OS,
c) zájemce nebyl v minulosti vyloučen z účasti v nabídkovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů v nabídce,
d) zájemcem nemůže být osoba, která 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, přičemž ve sporných nálezech vyzve
BK žadatele k předložení dokladu z úřadu práce, že nepobírá dávky hmotné nouze dle § 4 zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
e) zájemce musí prokázat schopnost plnit své závazky potvrzením

Níže jsou uvedeny podmínky a náležitosti nabídkového řízení.
Celý dokument je ke stažení na www.vitkov.info v sekci – MĚSTSKÝ ÚŘAD - DOKUMENTY A INFORMACE - SMĚRNICE
o příjmech z výdělečné činnosti za poslední dva roky,
f) zájemce musí před podáním nabídky složit jistinu na pokladně
MěÚ ve výši 5.000 Kč, případně ji může zaslat na účet města 191323821/0100. Variabilní symbol pro identifikaci bytu bude uveden v nabídkovém řízení,
g) 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.
2. Nabídky zájemců se musí nacházet v zalepené obálce, na které
bude uvedeno NEOTVÍRAT – NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ a musí obsahovat:
a) identifikaci žadatele (adresa, telefon, e-mail),
b) označení bytu uvedené v nabídkovém řízení,
c) jednoznačnou a závaznou nabídku výše měsíčního nájemného
(částka v Kč),
d) potvrzení o složení jistiny (doklad z pokladny, výpis z účtu),
e) bankovní spojení (číslo účtu) pro vrácení jistiny.

UKONČENÍ SVOZŮ BIOODPADU V ROCE 2022
Dle rozpisu svozů odpadů bude ve středu 16. listopadu ukončen pravidelný svoz hnědých popelnic s biologicky rozložitelným odpadem ze zahrad a z domácností občanů.
Velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou v místních částech Vítkova přistaveny naposledy v těchto
termínech:
Přistavení 31. října a odvoz 7. listopadu:		

Klokočov – u sokolovny, Zálužné, Prostřední Dvůr, Lhotka

Přistavení 7. listopadu a odvoz 14. listopadu:

Klokočov – váha, Podhradí, Jelenice, Nové Těchanovice

Technické služby sdělují, že termín posledního svozu může být změněn dle aktuálního vývoje počasí. Případná změna bude oznámena na webových stránkách města (www.vitkov.info) a technických služeb (www.tsvitkov.cz) a také bude vyhlášena v městském rozhlase.

SVAZ POSTIŽENÝCH
CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÝCH
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Bude proveden 8. října dle tohoto svozového harmonogramu:

O NAŠICH SENIORSKÝCH AKTIVITÁCH
Jak žijeme? Čím se zabýváme?
Tak třeba pořádáme výšlapy, a to nejen do okolí Vítkova. Za rok
2021 jsme i přes coronavirová opatření nachodili 2 880 km. Samozřejmě, že ne každý, ale jen ten, kdo je v přiměřené kondici.
Někdy je nás jen šest, jindy i dvacet. Zapojili jsme se do celorepublikové soutěže pod názvem „Rozchodíme civilky“. V roce
2020 jsme skončili v republice na pátém místě.
Dále se zapojujeme do soutěží pod názvem „Něco pro zdraví“,
které jsou zaměřeny na motoriku, i tu jemnou, na soustředění
a pozornost, na znalosti a samozřejmě i na rychlost provedení
úkolů. Soutěže organizujeme i u nás ve Vítkově pro své členy,
vždy prvních 5 je odměněno, ale o tom více v následujícím článku.
Naši členové se zapojují i do řady aktivit, které organizuje naše
město, např. výšlap na Velké Roudno, výstup na Lysou horu, další byla cesta na Pustevny a Radhošť a v září to bylo stezkou do
Velkého kotle k Petrovým kamenům a po žluté dolů na Karlov.
Jen doufáme, že i v příštím roce se obdobné aktivity budou opakovat!
Děkuji našim členům, že se, pokud jim to jejich zdravotní stav
dovolí, zapojují do činností naší základní organizace a děkuji
i městu Vítkov, že i pro nás seniory obdobné aktivity pořádá

LETOS SE NÁM DAŘILO
A komu se tedy dařilo?
Tak přece nám, zdravotně postiženým ze základní organizace
SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami), která sdružuje občany z Vítkova a jeho okolí.
Naší snahou je aktivizovat spoluobčany se zdravotním postižením a nabízet jim pravidelné volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity, které pomáhají zlepšovat jak fyzický, tak i psychický stav.
A v čem jsme byli dobří?
Na konci června 2022 se konal v Kravařích 8. ročník sportovních
her seniorů Moravskoslezského kraje. Skončili jsme sice na 20.
místě, ale z 80 družstev, což je velmi dobrý výsledek. Na takové
akci jsme byli poprvé, nevěděli jsme, co nás čeká, některé disciplíny jsme ani neznali…
První zářijovou sobotu se naše čtyřčlenné družstvo zúčastnilo
okresního kola soutěže pod názvem „Něco pro zdraví“. I tady
jsme byli úspěšní. Naši získali 200 bodů a obsadili 3. místo
v okrese.
Jediný muž v družstvu získal v soutěži jako jednotlivec rovněž 3.
místo.
Zapojili jsme se i do projektu města pod názvem „Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním“. Samozřejmě, ne všichni,
ale jen ti, kterým to ještě „šlape“ a mnohdy překonávají i sami
sebe.
Máme i další aktivity, např. výšlapy do okolí i ještě dále, cvičení
na židlích pro občany se zdravotním postižením, hrajeme šipky
a jiné.
Marie Kristková

Trasa: Klokočov
8:00 – 8:30		
Klokočov - u hřbitova
8:45 – 9:15		
Klokočov - zastávka u LDN
9:30 – 10:00		
Klokočov - zastávka u hasičské
			zbrojnice
10:15 – 10:45		
Klokočov - Františkův Dvůr
Trasa: Zálužné, Nové Těchanovice, Lhotka
8:00 – 8:30		
Zálužné - autobusová zastávka
8:45 – 9:15		
Nové Těchanovice - autobusová
			zastávka
9:30 – 10:00		
Lhotka - hasičská zbrojnice
Trasa: Jelenice, Prostřední Dvůr, Podhradí
8:00 – 8:30 hod.		
Jelenice – náves
8:45 – 9:15 hod.		
Prostřední Dvůr – kulturní dům
9:30 – 10:00 hod.
Podhradí – parkoviště obchod
Oprávněná osoba převezme na uvedených místech a v uvedené době pouze tyto složky komunálního odpadu: motorové oleje, maziva, rozpouštědla, zásady, kyseliny, pesticidy,
barvy, tmely a obaly znečištěné těmito látkami, dále pak vyřazené elektrospotřebiče, baterie a akumulátory.
Tekuté složky nebezpečných odpadů předávejte jen ve
vhodných nerozbitných a uzavřených obalech!

SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Z DOMÁCNOSTÍ - PODZIM 2022
Přistavení
12:00 – 14:00

14. 10.

21. 10.

27. 10.

Odvoz
v ranních
hodinách
17. 10.

24. 10.

31. 10.

Místo
Klokočov – Františkův Dvůr,
u p. Urbánka
Prostřední Dvůr – u pumpy
Veselka - samota
Podhradí – Slezský hotel, prodejna, u Dubu
Nýtek
Klokočov – u hřbitova, u LDN,
u požární zbrojnice
Jelenice – náves
Lhotka – aut. zastávka
Zálužné - pod aut. zastávkou
Nové Těchanovice – aut. zastávka

Do přistavených kontejnerů odkládejte jen ty složky komunálního odpadu, které nelze vytřídit a pro svou velikost uložit do běžných odpadových nádob, např. rozložený nábytek, matrace a koberce, podlahovou krytinu (PVC), okna a dveře. Do přistavených
kontejnerů neodkládejte pneumatiky, staré elektrospotřebiče,
nebezpečné odpady, demoliční odpady a stavební suť.
Upozornění: prostor může být monitorován!

POSVÍCENSKÉ SETKÁNÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A PŘÁTEL V DOMOVĚ

V neděli 18. září se v našich prostorách konalo „Posvícenské setkání“. Taková setkávání jsme dříve pořádali každým rokem,
avšak coronavirus tuto překrásnou nit doslova přestřihl. Letošního roku jsme setkání obnovili. Jen to brzké podzimní počasí
nám malinko zhatilo plány. Uskutečnit vše na venkovní terase
nebylo podle předpovědi počasí možné, a tak jsme museli celou
akci směřovat do vnitřních prostor. Byl to pro nás docela velký
oříšek, ale nakonec jsme vše bravurně zvládli. Setkání zahájila
úvodní řečí paní ředitelka. Uživatele, rodinné příslušníky a přátelé mile přivítala a naladila na další program, v němž představily
aktivizační pracovnice krátké ukázky různých činností – trénování paměti či cvičení, které v domově pravidelně probíhá. Dále do
těchto aktivit mohli návštěvníci nahlédnout v kulturní místnosti, kde byly představeny téměř všechny činnosti, které naplňují
všední dny našich uživatelů. Nedílnou součást tvořily také fotografie, Domovský zpravodaj nebo kronika, která se v Domově Vítkov píše od jeho založení. Nejen pro děti byla připravena dílnička
s možností nazdobit si svůj perník či vytvořit si růži z podzimního
listí. Děti s radostí zdobily a co nestihly sníst, věnovaly rodičům či

prarodičům. Ve vestibulu nádherně hrála cimbálová muzika „Vrtek“, která sklidila opravdu veliký úspěch. Známé lidové písničky
doprovázené hudebními nástroji nás všechny naladily ke zpěvu.
Atmosféra byla doplněna výzdobou ve stylu posvícení a podzimu. Krásně vyzdobené stánky lákaly návštěvníky k nahlédnutí
na výrobky našich uživatelů, které si pro radost tvoříme. A že se
bylo na co dívat! Zdobená perníková srdce, voňavá levandulová
srdíčka či podzimní látkové dýně, svícny z keramiky, bylinková mýdla, nebo rybízová marmeláda. To vše vyráběno a děláno
s láskou. Nechyběl ani stánek s pivem, limonádou a zabijačkovými dobrotami. V hlavní jídelně i vestibulu měli rodinní příslušníci
možnost posedět si s uživateli u dobré kávy a občerstvení, které
připravily naše úžasné paní kuchařky. Vzkazy a poděkování, které
hosté posvícenského setkání napsali při odchodu do kroniky, nás
vřele zahřály u srdce. Krásná slova v nich jen potvrdila, že nám
všem tato setkávání moc chyběla a že naše práce má své kouzlo.
Ludmila Grossmannová
aktivizační pracovnice

VÝZNAMNÁ ZMĚNA PŘI SBĚRU PNEUMATIK!
A SNAD KONEC PNEUMATIKÁM POHÁZENÝM
V PŘÍRODĚ!
Vážení spoluobčané, chceme vás seznámit s novinkou při sběru
starých pneumatik. Ve spolupráci se společnosti Green Logistics
jsme zřídili ve sběrném dvoře místo zpětného odběru pneumatik,
v jehož rámci zajišťuje uvedená společnost na své náklady jejich
odvoz a následnou likvidaci. Co to pro vás znamená? Staré pneumatiky nyní můžete odevzdat ve sběrném dvoře BEZPLATNĚ. Věříme, že této možnosti využijete a společně se nám podaří předcházet znečišťování životního prostředí.
Na závěr ještě upozorňujeme na možné nedorozumění. Systém
zpětného odběru se samozřejmě týká pouze koncových uživatelů, tedy ne autoservisů a pneuservisů, které se mohou zapojit do
systému pro prodejce a servisy, např. u společnosti ELTMA.

PEČOVATELKY CHARITY ODRY BEROU SVOU PRÁCI JAKO POSLÁNÍ
Historie Charity Odry se datuje už od sklonku 90. let minulého
století a do dnešního dne došlo k mnoha pozitivním změnám ve
prospěch zkvalitňování života občanů se sníženou soběstačností ať už z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního
postižení.
Velké poděkování za spolupráci patří Městskému úřadu v Odrách, Fulneku, ve Vítkově, v Budišově n./B. a zástupcům všech
okolních obcí, kteří se podílejí na podpoře fungování Charity
Odry a také všem pracovníkům Charity Odry za jejich obětavou
práci. Bez této plnohodnotné spolupráce bychom se nemohli
rozvíjet a zkvalitňovat život spoluobčanů v tak širokém rozsahu
služeb i působnosti.
Situace, kdy člověk potřebuje pomoc další osoby při zajištění
běžných životních činností, jako mohou být dopomoc s oblékáním, příprava snídaně, dopomoc s hygienou, může postihnout
každého z nás či někoho z našich blízkých. Od roku 1995 Charita
Odry poskytuje terénní formou pečovatelskou službu, kdy nejprve byla tato služba poskytována na Odersku. Při rozvoji organizace byla služba rozšířena v roce 2004 na Vítkovsko a Budišovsko a v roce 2013 i do oblasti Fulnecka. Ve všech vyjmenovaných
oblastech je poskytována až doposud. V roce 2021 jsme poskytli
pečovatelskou službu celkem 392 spoluobčanům, přičemž věk
některých klientů přesahoval hranici 90 let. Starší lidé špatně zvládají životní změny, jsou zvyklí na své rutinní návyky a je
pro ně důležité zůstat ve svém známém a přirozeném prostředí, změna bývá pro tyto lidi často velmi stresující. Pečovatelská
služba Charity Odry nabízí lidem možnost důstojného stáří v jejich domácím prostředí.
Poskytujeme terénní pečovatelskou službu osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdra-

votního postižení a snažíme se jim nabídnout takovou pomoc
a podporu, aby mohli i nadále zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí. Pomáháme zejména s hygienou, s převlékáním,
s přípravou jídla a pití, dovozem obědů, s nákupy, praním a žehlením prádla, pochůzkami, dopravou vozidlem atd. Od 1. dubna 2022 je naše služba zpoplatněna sazbou 135 Kč za hodinu. Do
tohoto času se započítává čas pečovatelky strávený u uživatele,
včetně doby potřebné k dojezdu do domácnosti. Počítá se každá
započatá čtvrthodina. Uživatelům poskytujeme také sociální poradenství, např. ve věci vyřízení nebo navýšení příspěvku na péči
či jiných sociálních dávek. Poskytujeme informace o možnostech
dalších návazných sociálních služeb (domovy pro seniory, denní
stacionáře, odlehčovací služby atp.), o možnostech využití ošetřovatelské (zdravotní) služby, kompenzačních pomůcek.

POSLYŠTE SESTRO

Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.

Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohle to vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let,
s bratry a sestrami slád‘ život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,
pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohly je uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.

Zájemci o pečovatelskou službu se mohou obracet na:
Vedoucí PS: Martina Hezinová, tel: 731 075 802,
e-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz
Sociální pracovník PS: Bc. Kateřina Pešlová, tel: 605 467 813,
e-mail: katerina.peslova@odry.charita.cz
Posléze zájemce navštívíme v domácnosti, kde se provede sociální šetření, zjistíme jeho potřeby a domluvíme se na poskytování péče. Podrobnější informace o poskytované pečovatelské
službě mohou zájemci nalézt na webových stránkách www.odry.
charita.cz v sekci pečovatelská služba.

Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu:
Teď už – MĚ uvidíte!
Tuto báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné v Ashludieově nemocnici poblíž Dundee ve Skotsku. Personál nemocnice ji nalezli mezi jejími věcmi, a tak se jim
líbila, že ji opsali a báseň pak putovala po celé nemocnici a dál.

POMOC SENIORŮM
Odbor sociálních věcí informuje a žádá občany města o pomoc
při řešení problematiky osamělých osob.

du Vítkov - Bc. Josef Jakubec – koordinátor sociálních a zdravotnických služeb, tel 556 312 223, e-mail: jakubec@vitkov.info

NEBUĎME LHOSTEJNÍ

VÍTKOVSKÝ ZPRAVODAJ PRO SENIORY

Senioři chtějí většinou svůj život prožít ve svém přirozeném domácím prostředí, a proto je potřeba zajistit seniorovi takovou
péči, aby mohl setrvat doma co nejdéle. Většinou se o svého seniora postará rodina, ale není to možné ve všech případech, a proto
máte-li dost volného času, který byste rádi věnovali pomoci druhým, staňte se dobrovolníky.
Dnešní situace se velmi nepříjemně dotýká nás všech, ale nejvíce
ohroženou skupinou jsou senioři. Pokud víte, že ve vašem sousedství je osoba starší 65 let, žije osamoceně, není schopna se sama
o sebe postarat nebo se z důvodu nízkého příjmu ocitla ve složité
životní situaci, kontaktujte Odbor sociálních věcí Městského úřa-

Městský úřad Vítkov ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami a Klubem seniorů pro větší informovanost
o dění ve Vítkově připravuje distribuci Vítkovského zpravodaje
prostřednictvím předplatného seniorům přímo do poštovních
schránek.
Zájemce o předplatné kontaktuje Bc. Josefa Jakubce, odbor sociálních věcí, Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 4, telefon
556 312 223, e-mail: jakubec@vitkov.info
odbor sociálních věcí

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PŘEDSTAVUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU
DENNÍ STACIONÁŘ CHARITY ODRY
služby osoby individuálně podporuje při upevňování a udržování
stávajících schopností a napomáhá při rozvoji nových. Denní stacionář slouží také jako podpora pečujících osob.
Jak to ve službě chodí? Osoba přichází z domácího prostředí ve
dny a časy, které si sama určí. Na každý den je připraven pestrý
program. Pracovníci s klienty společně luští křížovky, kvízy, hrají stolní hry, věnují se ručním pracím, tvoření, povídají si nebo si
předčítají knihy, hovoří o aktuálních událostech všedního dne,
trénují paměť, cvičí na židlích. Každý se může zapojit dle svého
uvážení, zdravotního stavu a svých schopností. Veškeré služby
nabízíme rovněž občanům Vítkovska.
V letních měsících pořádají pro klienty výlety, opékání párků
a další akce. Spolupracují také s Mateřskou a Základní školou
v Odrách, kdy děti pro klienty vystupují a účastní se s nimi společných aktivit.

Služba je určena osobám od 27 let se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Denní stacionář se nachází v Odrách, kde v bezpečném a bezbariérovém prostředí nabízí smysluplné trávení času. Pracovní tým

PACIENTI MOHOU DO NEMOCNICE
AGEL NOVÝ JIČÍN BEZ HOTOVOSTI
Zvýšit komfort pacientů na jednotlivých pracovištích má za cíl instalace bezhotovostních platebních terminálů v Nemocnici AGEL
Nový Jičín. Uhradit tak mohou nejen ošetření na pohotovosti, ale
i výkony a služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění.
„Věříme, že pacienti novou službu uvítají. Zejména při nutnosti vyhledat ošetření na pohotovosti jistě přijde lidem úhrada
regulačního poplatku pomocí platební karty vhod. Stejně tak
lze nově bezhotovostně uhradit například pobyt na nadstan-

Bližší informace o stacionáři zjistíte:
• www.odry.charita.cz
• Mobil: 732 472 855, 732 171 684
• e-mail: michaela.tomaskova@odry.charita.cz
Pobyt ve stacionáři je třeba si předem objednat.

dardním pokoji a další služby,” uvádí Ing. Martina Janásková,
ekonomka Nemocnice AGEL Nový Jičín.
Bezhotovostní způsob platby je také přínosem pro zaměstnance
nemocnice, kterým tak odpadá povinnost manipulovat s finanční hotovostí, což snižuje riziko potenciálního infekčního přenosu.
„Nemocnice zainvestovala do pořízení 15 kusů platebních terminálů, které jsou rozmístěny na ambulancích a odděleních či
na hlavní pokladně nemocnice. Bezhotovostní platba je možná také v lékárně v areálu novojičínské nemocnice,“ dodává
Ing. Janásková.

AKTUALITY Z ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM ZA SPORTEM
A POZNÁNÍM - SPOLEČNĚ K PRAMENI MORAVICE

Pramen Moravice – na odpočívce pod pramenem jsme ochutnali,
jak chutná řeka u svého zrodu.
Obraz o životě na venkově, okénko do historie a archeologie, to
vše nabízí expozice Schindlerovy stodoly v Malé Morávce.

ŠUP HŘÍBEČKU DO KOŠÍČKU
V rámci projektu připravili senioři ve dnech 21. – 22. září pro občany města výstavu hub rostoucích na Vítkovsku. Po celou dobu
výstavy byl přítomen mykolog, se kterým návštěvníci mohli konzultovat své vlastní nálezy. Akci jsme završili zajímavou besedou.

Průvodcem nám byl strážce přírody, který nám předal nejen mnoho zajímavých informací o přírodě Velkého kotle, ale také o samotné historii Jeseníků, povídali jsme si také o tom, jak se orientovat a pohybovat v horském terénu.

Houbám zůstaneme věrni ještě i v říjnu, neboť v posledním říjnovém týdnu budou mít senioři možnost naučit se připravovat z hub
zajímavé pokrmy.

POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY

10 000 KROKŮ – ŘÍJNOVÁ VÝZVA JE TADY

Máme za sebou pozorování podzimní noční oblohy a pokud nám
bude přát počasí, můžeme se těšit na listopadové setkání pod
noční oblohou. Sledujte, prosím, městský facebook a přidejte se
k nám.

Jak lépe navázat na Evropský týden mobility než akcí 10 000 kroků? Zapojte se společně s námi do celorepublikové výzvy, která
se snaží o opětné navrácení chůze do našeho života jako běžného
způsobu dopravy na krátké vzdálenosti.

VÍTKOVSKÝ SENIOR POINT UPOZORŇUJE NA ZMĚNU
OTEVÍRACÍ DOBY

Cílem výzvy není ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit.
Chodit častěji než dosud.
Chodit v rámci běžných dnů místo toho, abyste jezdili autem.
Chodit pro odpočinek těla i duše, chodit pro radost i zdraví.
Chodit kvůli sobě i jiným.
Chodit pro lepší město i vztahy s kamarády.
Zkrátka oživit to, na co jsme možná už zapomněli.

Od října bude Senior Point ve Vítkově otevřen každý čtvrtek a pátek od 8:00 do 12:00 hodin.
Nabízené služby:
- základní informace z oblasti sociální a právní,
- senior pasy,
- nabídka kulturních, společenských a sportovních akcí na Vítkovsku,
- vyhledávání informací a kontaktů na internetu a další služby.

Tak neváhejte a zaregistrujte se na
https://www.desettisickroku.cz/.

KRAJINA BŘIDLICE, A TO NEJLEPŠÍ Z VÍTKOVSKA

Připomínáme, že jsme pro vás připravili také novou službu „Právní
poradenství pro seniory“, která probíhá ve Vítkově.
Na konzultaci je potřeba se předem objednat na některém z těchto kontaktů – telefon 556 312 253, e-mail: olbertova@vitkov.info.
Těšíme se na vaši návštěvu v nových otevíracích hodinách.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Evropský týden mobility je každoroční iniciativa Evropské komise pro udržitelnou městskou mobilitu, ke které se připojuje i naše
město.
V rámci letošního týdne, který probíhal od 16. do 23. září, připravilo město tyto programy:
- Derniéru výstavy „Fenomén cyklistika“, která byla instalována
v prostorách městského úřadu a setkala se skvělým ohlasem.
- Kolo pro Afriku – mnozí z vás se již v předchozích letech do tohoto projektu zapojili a darovali dětem v Africe kola a usnadnili tak
jejich cestu do školy, která nezřídka kdy trvá i dvě hodiny. Letos
jsme poslali do Afriky 28 kol.

7. září se skupina nadšenců z Vítkova zúčastnila v rámci česko-polského projektu exkurze do národního geoparku Góra Św.
Anny v Polsku v Opolském vojvodství. Přenesli jsme se o 27 milionů let nazpět, kdy na území Slezska bouřily stovky sopek, abychom mohli obdivovat geologické zajímavosti této oblasti.
Daniela Olbertová
foto: Krajina břidlice

DĚTSKÁ SKUPINA KAČENKA SE PŘEDSTAVUJE

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám představili Dětskou skupinu Kačenka, která sídlí v Prostředním Dvoře.
Co to vlastně je dětská skupina?
Je to obdobné zařízení jako mateřská škola, jen pro děti už od 1
roku. Naše skupina se zaměřuje na děti ve věku 1 – 3 let, které ještě nejsou dostatečně připraveny na školu státní, tzn. děti s plenkami a dudlíkem.
Naše skupinka má 12 kapacitních míst a 3 „tety“, které mají dostatečný prostor se dětem věnovat individuálně a zaměřovat na
jejich slabé, ale i silné stránky. Skupinka je vedena v rodinném
duchu, nevyžadujeme od dětí oslovení paní učitelko, snažíme se,
aby se u nás cítily příjemně a chodily k nám rády. V tomto nízkém
věku je oddělení od rodiče pro dítě velice těžké a z 90% je to také
jejich první zkušenost, kdy nemají za zády jednoho z rodičů a zůstávají pouze se svými vrstevníky. Proto je pro nás důležité, aby
nám důvěřovaly a braly nás jako, tety“, kterým věří a vědí, že jsou
u nich v bezpečí.
Pro děti se během roku snažíme minimálně jednou za měsíc
uspořádat „zážitkový“ den dle daného období. Na říjen připravujeme halloweenskou párty, která měla minulý rok velký úspěch.
Navštívili jsme městskou knihovnu, přes léto jsme mohli přijít
na koupaliště a obsadit celý malý bazén, za což děkujeme městu
Vítkov, uspořádali jsme drakiádu, mikulášskou nadílku atd.
Díky prostředí, ve kterém se skupina nachází, se nám nabízí
mnoho míst ke zkoumání. Příroda je pro děti tím nejlepším hřištěm, kde mohou pozorovat změny podle ročního období, život
v lese apod. Máme také dovoleno navštěvovat s dětmi hospodářská zvířata jako jsou krávy, ovečky, koně, kozy a jiné. Plánujeme
výlety a exkurze.
Dále s dětmi cvičíme dětskou jógu, na Vánoce pečeme perníčky,
štrůdly a podobně… To vše v dětech posiluje sebevědomí a ruku
na srdce, kdo z nás se jako malý nerad hrabal v mouce a jiných
„zakázaných“ věcech.
Pro děti máme na každý měsíc vypracovaný program, jenž je pro
dané období aktuální. Pro nás je prioritou, aby děti, které od nás
odcházejí do státní školky, ovládaly sebeobsluhu, chození na WC,
uměly poprosit a poděkovat, uklízely si po sobě, zvládly se samy
najíst a napít, zvládaly slušné a bezpečné chování venku na procházkách a hřištích. K tomu všemu se snažíme děti vést formou
hry.
Působíme již čtvrtý rokem a dovolím si říci, že děti, které od nás
odcházely do školky, měly menší problém s adaptací a dle informací rodičů bylo jejich docházení do dětské skupiny přínosné,
byla to skvělá příprava na školku.

Pokud je tedy vaše dítko stále v plenkách, nemluví, stydí se před
ostatními dětmi a vy potřebujete jít do práce a nevíte kdo se
o vaši ratolest postará, neváhejte a navštivte naší dětskou skupinku. Všichni jsou vítáni a my věříme, že se nenásilnými kroky
posuneme s dětmi kupředu.
Štěpánka Gromnicová
Dopravní společnost Z-Group bus, a. s. hledá zaměstnance
na pracovní pozici

ŘIDIČ – ŘIDIČKA AUTOBUSU
pro provozovnu ve Vítkově

Práce je vhodná pro uchazeče s místem bydliště v uvedených lokalitách: Fulnek, Odry, Březová, Hradec nad Moravicí,
Nové Lublice, Vrchy, Štáblovice, Melč, Uhlířov, Budišov nad
Budišovkou, Bílovec, Skřipov, Lesní Albrechtice, Větřkovice,
Radkov, Kružberk, Moravice, Staré Těchanovice, Moravský
Beroun, Dvorce, Guntramovice, Stará Libavá, Svatoňovice,
Uhlířov, Potštát, Jakubčovice nad Odrou, Spálov, Klokočov,
Čermná ve Slezsku a okolí.
1. V případě, že vlastníte ŘO na sk. D a profesní průkaz na sk.
D, nástup možný IHNED. Nabízíme Vám náborový příspěvek
ve výši 30.000 Kč.
2. Nechcete pracovat na plný úvazek? Přijďte si přivydělat na
dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti
s nástupem IHNED.
3. V případě, že nevlastníte ŘO na sk. D, náklady za autoškolu
za Vás uhradíme. Nabízíme Vám náborový příspěvek ve výši
10.000 Kč.
Požadujeme: zdravotní způsobilost, psychologické vyšetření
od akreditovaného psychologa, trestní bezúhonnost, flexibilitu.
Nabízíme: příspěvek na lázeňský pobyt v Darkově nebo
v Brusně (SK), benefit ve formě Kafeterie, týden dovolené
navíc, příspěvek na PP, ŽP.
Případné informace o volných pracovních pozicích získáte
u personalistky Jany Hlaváčové, na mob. +420 602 517 150
nebo dotazy pište na e-mail: jana.hlavacova@zgroupbus.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA ODRY
PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ ŽÁKŮ VE FIRMÁCH
A PODNICÍCH
Současné odborné školství se soustřeďuje především na přípravu absolventů na trh práce. Proto je velmi důležitá spolupráce
s firmami i drobnými podnikateli. Střední škola Odry má pro tuto
činnost již druhým školním rokem zřízenu funkci koordinátora
spolupráce školy a potenciálních zaměstnavatelů, jež je výhradně placena z projektu OKAP II.
Naše škola se tímto směrem ubírala již dříve, ale v tomto školním roce jsme uzavřeli rekordní počet smluv a žáci mohli začít
vykonávat odborný výcvik v reálném pracovním prostředí. Přestože škola má pro veřejnost otevřena tři kadeřnictví a tři masérny (Odry, Nový Jičín, Kopřivnice), autoservis v Podhradí a vlastní
školní jídelnu, je zkušenost, kdy nad vámi nestojí mistr, k nezaplacení.
Minulý školní rok jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s kadeřnictvím KLIER a v druhém pololetí tři naše žákyně pracovaly v Avionu
v Shopping parku v Ostravě, od září 2022 se k nim přidali další dva
žáci, kteří zamířili také do KLIERU, ale v obchodním centru Breda
v Opavě.

I když kuchaře-číšníky opravdu potřebujeme v provozu naší jídelny, přesto jsme je letos vypustili do světa. Smlouvu jsme
uzavřeli s oderským Dělnickým domem, s vítkovskou restaurací
Růže a Mototavernou v Podhradí, na každém z těchto míst bude
jeden žák vykonávat částečně odborný výcvik, aby viděl chod
restaurace, aby měl přímý kontakt se zákazníkem a získal tolik
ceněnou praxi.
Pozadu nezůstávají ani maséři, ti letos začínají na třech nových
místech: Bílovecká nemocnice, a. s. (na rehabilitacích), Lázně
Teplice nad Bečvou, a. s. a Wellness centrum Relaxko, Fulnek. Již
tradičně se zapojují do těchto aktivit automechanici, kteří vykonávají odborný výcvik např. v TQM – holding, s. r. o. nebo ve firmě
Autotechna Vítkov.
I nadále budeme jako školská instituce plně a se zájmem podporovat práci žáků na reálných pracovištích, protože tam získají
odborné dovednosti, nové zkušenosti, znalosti klasického provozu a to vše jim pomůže uplatnit se na trhu práce. V konečném
výsledku jde o výhodnou spolupráci podniků, školy a žáků, při níž
si firmy postupně „vychovají“ své budoucí zaměstnance.

BEZPLATNÁ JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA PRO ŽÁKY
S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM
Je začátek školního roku a k nám na Střední školu, Odry nastoupila
více než stovka nových žáků a mezi nimi i řada těch, kteří nemají češtinu jako svůj rodný jazyk. Vzhledem k mezinárodní situaci
mezi nimi převažují studenti z Ukrajiny, ale nejsou jediní.

Ministerstvo školství mládeže, tělovýchovy a sportu podpořilo výuku českého jazyka pro tyto studenty úpravou vyhlášky o středním vzdělávání a naše škola se stala pověřenou školou, kam na
hodiny českého jazyka budou docházet i žáci z jiných středních
škol. Cílem této výuky je pomoci mladým lidem, jejichž rodným
jazykem není čeština, co nejlépe zvládnout základy jazyka tak,
aby rozuměli nejen učitelům a zvládli se naučit věci důležité pro
studovaný obor, ale i spolužákům, a začlenili se tak plnohodnotně
do kolektivu svých vrstevníků.
Výuky se chopily naše zkušené učitelky českého jazyka Mgr. Kateřina Pastorková a Mgr. Lenka Tymráková.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

1. ZÁŘÍ – ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Září, září, na léto jde stáří… a začal nám nový školní rok. Děti se
rozloučily s prázdninami naplněnými sluníčkem, koupáním, různorodými výpravami za dobrodružstvím a teď na ně již čeká školní práce. Nedočkaví byli zvláště naši prvňáčci, kteří již netrpělivě
očekávali okamžik, kdy vyrazí poprvé úplně „naostro“ do školy.
Nejprve žáci s rodiči zavítali do svých tříd, kde se seznámili se svými třídními učitelkami - 1. A Mgr. Vlasta Večeřová, 1. B Mgr. Dana
Štenclová, 1. C Mgr. Jana Hanušová. Po krátkém přivítání se všichni přemístili do kina. Slavnostního zahájení se zúčastnili pan ředitel Mgr. Miroslav Bučánek, paní zástupkyně Mgr. Dáša Kalužová,
zástupci školské rady a městského úřadu.
Po krátkém kulturním programu žáci jednotlivých tříd převzali
z rukou pana ředitele a zástupců města pamětní listy a kapsáře na
výtvarné pomůcky. Děti přišla pozdravit také pohádková postavička Mimoň, se kterým se jednotlivé třídy vyfotografovaly.
Co říci závěrem? Přejeme všem žákům a jejich rodičům pevné
zdraví, naplnění očekávání, nové kamarády a dobrou náladu při
plnění školních povinností.
Vlasta Večeřová

PRIMÁNI A KVINTÁNI BYLI SLAVNOSTNĚ
IMATRIKULOVÁNI
Zcela zaplněný sál vítkovského kina byl 1. září dějištěm slavnostní
imatrikulace nových žákyň a žáků Základní školy a gymnázia Vítkov.

Primány a kvintány přišli pozdravit starosta Vítkova Ing. Pavel
Smolka, místostarosta Mgr. Martin Šrubař, ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek a zástupkyně pro gymnázium Mgr. Lenka Zychová.
Zúčastnili se rovněž rodiče, příbuzní a známí.
Ředitel školy ve svém projevu k přítomným mimo jiné zdůraznil význam kvalitního vzdělání, které může člověka v jeho životě
chránit před diktátory a manipulátory.
Noví žáci se postupně představili na pódiu, obdrželi upomínkové
předměty a podepsali se do kroniky školy. Imatrikulace byla zakončena hudebním vystoupením a společným fotografováním.
Zuzana Urbánková

STUDENTSKÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
23. a 24. září 2022 se v České republice konaly komunální volby.
V naší škole studentské volby připravili zástupci žákovského parlamentu gymnázia pro žáky vyššího gymnázia a kvarty 15. září.
Zúčastnilo se jich 77 % voličů (79 žáků ze 103 možných) a všechny
hlasovací lístky byly platné. Žáci vybírali z pěti kandidátních listin.
Výsledky voleb:
Číslo - název politické strany, hnutí
Počet hlasů
KDU-ČSL				29
Správná volba				21
KSČM					10
Společně pro Vítkov			
10
Snk m. Vítkova a místních částí		
9
Pro žáky 9. ročníků základní školy se studentské volby konaly ve
stejný den. Z 55 možných voličů se zúčastnilo 40 (72% účast).
Z odevzdaných hlasů byl 1 hlas neplatný.
Výsledky voleb:
Číslo - název politické strany, hnutí
Počet hlasů
KDU-ČSL				18
Správná volba				8
KSČM					2
Společně pro Vítkov			
5
Snk m. Vítkova a místních částí		
6
Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu,
zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů. Naším cílem je, aby se žáci střední i základní školy na základě
vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy za-

stupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.
Výsledky Studentských voleb vnímáme jako specifickou výpověď
o nejmladší generaci, o jejích názorech a postojích. Myslíme si, že
by politiky, médii ani širokou veřejností neměly být přeceňovány,
ani přehlíženy.
Jana Kravčíková

ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI!
V loňském školním roce vyhlásil Klub ekologické výchovy Praha
u příležitosti Mezinárodního roku řemeslného rybolovu a akvakultur celostátní fotografickou, literární a výtvarnou soutěž na

téma Rybníky a oceány jako nezastupitelné součásti planety
Země. Naši školu reprezentovali v sekci výtvarné žáci kvarty a ve
fotografické Jan Vrkoč ze septimy. A právě Honza dosáhl se svou
fotografií Ze života obojživelníků na příčky vítězů. Do soutěže se
zapojilo 40 škol, byla zaslána více než stovka fotografií a na tři
stovky výtvarných děl. Slavnostní předávání diplomů a cen proběhlo 20. září v nově otevřeném potravinářském pavilonu České
zemědělské univerzity v Praze za účasti členů České komise pro
UNESCO a Zeleného kříže ČR.
Honzovi gratulujeme.
Milena Mačáková

ZVEME NA VÝSTAVU PRACÍ OPAVSKÝCH VÝTVARNÍKŮ
Ve čtvrtek 15. září proběhla ve výstavní síni našeho města vernisáž výstavy opavské Skupiny X, která je už od šedesátých let
nedílnou součástí kulturní scény slezské metropole. Vystavená
díla nám přiblížil pan Pavel Gregor, člen skupiny. Vernisáž se stala i příjemnou společenskou událostí, které se zúčastnili mnozí
členové skupiny, místní zájemci o výtvarné umění, ale i představitelé města. Během vernisáže nám na kytaru a violoncello
hráli manželé Palzerovi. Skupina X je poměrně početná, takže
v listopadu budete mít možnost zhlédnout i díla těch, na které
se v malém prostoru výstavní síně zatím“nedostalo“…

Výstavu budou navštěvovat v rámci výtvarné výuky rovněž žáci
se svými vyučujícími ze základní školy a gymnázia. Akce je prodejní a pro veřejnost přístupná do poloviny října, a to v úřední
dny od 08:00 – 17:00 hodin po telefonické domluvě s odborem
kultury.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Na sobotu 3. září připravil odbor kultury ve spolupráci s kulturní
komisí procházku kouzelným parkem, Z pohádky do pohádky“.
Děti se cestou potkávaly s pohádkovými bytostmi a plnily nejrůznější úkoly, které jim tyto postavičky zadaly. V cíli byla pro
děti připravena odměna - skákací hrací centrum a třpytivé tetování. Řezník Krkovička připravil všem dětem občerstvení a každý účastník odcházel spokojeně domů.

MONDIORING CAMPING
KLOKOČOV 2022

Dne 10. září proběhl v Klokočově na hřišti mondioringový závod
Camping 2022 pod záštitou našeho Klubu sportovní kynologie
a Mondioring klubu ČR Vítkov-Klokočov. Letošního závodu se
zúčastnilo 16 psovodů v kategorii 1. a v kategorii 2. 6 psovodů.
Závodníci přijeli ze 6 zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Německo,
Rakousko a Rumunsko). Pan rozhodčí neměl posuzování díky
velké účasti jednoduché, ale nakonec se podařilo vybrat ty
nejlepší a prověřit připravenost psovodů a jejich psů.

21. října 2022 od 19:00 hodin
Vstupné: 220 Kč
Zakoupení vstupenek on-line na
www.kulturavitkov.cz. Občerstvení zajištěno

V kategorii 1. vyhrála polská účastnice Iwono Nikiel, na druhém
místě byl závodník z Rumunska a třetí místo obsadil závodník
z Čech, v kategorii 2. vyhrál český závodník Marek Vystrčil, druhé místo obsadil rumunský závodník a třetí místo závodník ze
Slovenska. Hlavním sponzorem letošního ročníku bylo Město
Vítkov a prodejce krmiva Mavez.cz, poháry dodala firma Garko, dalšími sponzory byli: Gappay, Revizní činnosti, kantykora,
pucalka.cz, pivovar Vikštejn, dogexperts-shop.cz. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
KSK Vítkov-Klokočov

KLOKOČOV SE ROZLOUČIL S LETNÍMI PRÁZDNINAMI

Již téměř desátý rok pořádáme v letních měsících velkou akci, která svým programem spojuje všechny generace. Několik let jsme
ji pořádali pod hlavičkou TJ Sokol Klokočov, po vzniku osadních
výborů, a tím i díky finančnímu přispění města, jsme mohli akce
neustále vylepšovat. Přesto obrovský podíl práce je na nás samotných, kdy věnujeme svůj volný čas a prostředky na přípravu.
Tato snaha se dle mého názoru vždy vyplatila, o čemž svědčí velká
návštěvnost a pozitivní zpětná vazba. To je ten nejlepší motor vymýšlet zase něco nového. Letos jsme plánovali termín společné
akce, který se ovšem shodoval s termínem Vítkovské lávky, a proto jsme náš posunuli na konec prázdnin. Bylo to dobré rozhodnutí,
takže v sobotu 27. srpna ráno jsme se sešli u sokolovny, kde jsme
začali nakládat lavičky, stoly a stany na hřiště, o které se perfektně stará Klub sportovní kynologie. Již je to letos potřetí, co tuto
akci pořádáme na hřišti společně s kynology.

šeli nejen střelbu ze vzduchovky, ale i z luku, zkoušeli elektrokola
a nové typy elektrokoloběžek, které představila fy Insport Line.

Specialitou byl příjezd historických amerických automobilů a motocyklů, tam se sešlo nejvíce mužů a chlapců, kteří obdivovali
motory těchto krasavců. Ženy zase nakukovaly dovnitř, protože
některá vnitřní vybavení byla luxusní. Tyto dopravní prostředky
doplnila i možnost povozit se na dětských i dospěláckých čtyřkolkách, nebo vyměnit neživý povoz za jízdu na koních.

Dopoledne jsme začali stavět stany a pak to přišlo - malá průtrž
mračen! Seděli jsme pod stany a přemýšleli, co budeme dělat…
Ale štěstí se na nás usmálo a nakonec byla po celý zbytek dne
obloha jasná a plochu zalévalo slunce. Program byl jako vždy bohatý, zkušené lektorky se věnovaly dětem, které si mohly nechat
vytetovat třpytivé obrázky a pomalovat obličej. Pro ty nejmenší
probíhal na hřišti animační program a aquazorbing, který mohly
využít jak ty nejmenší děti na lodičkách, tak teenageři ve vodních
válcích. Vyvrcholením dětského programu byla bubble show, kdy
klaun vytvářel neuvěřitelné obrazce z bublin a nakonec i některé
děti do jedné velké bubliny zabalil. Starší děti a dospělí si vyzkou-

Novým prvkem však byl tzv. Drápalíkův pohár, kdy se sjela desítka
řidičů malotraktorů, kteří soutěžili v jízdě zručnosti. Byla to pa-

rádní podívaná, co dokázali se svými traktory, které jim zkrášlují
pouze vlastní zahrádky. Vítěz obdržel nádherný pohár a věřím, že
se tato soutěž stane tradicí.
Zajištěno bylo i občerstvení a medový stánek s různými pochutinami. V podvečer začala ke klidnému posezení hrát skupina
Desperádo a po deváté hodině se na obloze rozprostřel nádherný
ohňostroj.

AMNESTIE
NA UPOMÍNKY
Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne knihoven (3. - 9. října 2022) tzv. amnestii na upomínky.
V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny dokumenty, které již mají delší dobu půjčeny, a poplatek za upomínku jim bude odpuštěn.

VELETRH POVOLÁNÍ

O PAVA

Nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří pomohli akci nachystat, i těm, kteří přijeli představit své automotomiláčky, koně,
zajistili občerstvení, hudbu nebo se po celý čas věnovali připraveným disciplínám. Popsala bych další stránku, kdybych měla
všechny vyjmenovat, ale my všichni, kteří jsme se akce zúčastnili,
víme, komu patří velké díky.
Šárka Petrtýlová
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5. a 6. ŘÍJNA 2022
9 – 18

První seznámení s obory, které lze na středních školách
v regionu Opava studovat a následně na Opavsku a okolí vykonávat.
36 středních škol a více než 50 významných zaměstnavatelů
představí své obory na jednom místě.
WWW.VELETRHPOVOLANI.CZ

Doprovodný program zaměřený na poradenství pro rodiče
- jak podporovat dítě při volbě povolání.

VÍCEÚČELOVÁ HALA
OPAVA
ŽIŽKOVA 8

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI S TLAPKOVOU PATROLOU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 2. září proběhlo na zahradě SVČ rozloučení s prázdninami.
A co bylo k vidění? Ukázka hasičské techniky, vystoupení mažoretek, psí show, potom výtvarné dílničky, mix dance, pro zájemce
lukostřelba, skákací hrad, navíc hasičský útok s překážkovým během, skákací panák, běh po laně, podlézání psa, to vše doplněné
nabídkou kroužků. Účastníci dostali při vstupu kartičku s označenými stanovišti. Komu se podařilo všechno splnit, tak dostal
nejen sladkou odměnu, ale i vstupenku na skákací hrad zdarma.
Počasí akci přálo a přišlo víc než 150 dětí a 180 rodičů. Věříme, že
se všichni dobře bavili. Večer v rámci letního kina jsme promítali
Tlapkovou patrolu ve filmu.

Ve dnech 5. a 6. září u nás proběhl Den otevřených dveří. Tuto akci
navštívili žáci 2. - 4 ročníků ze ZŠaG Vítkov. Ukázali jsme jim nejen naše prostory, vybavení, ale i nabídli kroužky. V dopoledních
hodinách probíhala prezentace kroužků střelby, robotiky, programování, youtuberingu, 3D tisku, judo aikido, deskových her
nebo kroužku vaření či badatelského. Všem vám moc děkujeme
za návštěvu a snad se uvidíme v nějakém z našich kroužků. Aktuální nabídku naleznete na stránkách www.svc-vitkov.cz nebo na
facebooku SVCVitkov.

DEN BEZ ÚRAZU
V pondělí 19. září proběhla v městském parku dopravně bezpečnostní akce pro ZŠ Větřkovice, které se zúčastnilo 34 dětí z prvního stupně. Děti byly rozděleny na tři týmy - žlutý, červený a zelený a následně prošly tato stanoviště: semafor, tísňová telefonní
čísla, dopravní značky, Neplechovi, jízdu na kolech a koloběžkách
po vyznačené cestě. Kouzlo celé akci dodalo stanoviště vítkovských hasičů, kterým děkujeme. Na závěr děti dostaly odměny
s bezpečnostní tématikou BESIP.

pedagogové SVČ Vítkov

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9:00 - 16:00 hodin
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

LID VERSUS ANTON ZAWISCH Z OSENICE

Kam se během bouřlivých dnů ztratil správce Strauss? Po tom,
co se rozloučil na cestě mezi Melčem a Mikolajicemi s vítkovským starostou Lichtblauem, Josefem Lubowskym a úředníkem
Schneiderem, změnil úmysl a místo návratu do Vítkova ujížděl do
rodného Budišova. Myslel si, že tam bude pobývat v klidu a bezpečí. Avšak i tady byl všem dobře znám jako intrikán a pekelník,
který si nadělal hodně nepřátel a ti ho chtěli dopadnout. Hořela
mu půda pod nohama a dal se na úprk. Na stopu mu přišel jeden
budišovský občan a jal se ho pronásledovat. Dohonil ho nedaleko
Podlesí (Schönwald) a chtěl uprchlíka dovést zpět do Budišova.
Strauss se snažil svého pronásledovatelé přesvědčit, ať ho nechá jít. Když nezabraly výmluvy, zkusil, zda uslyší na peníze. Za
výkupné 10 zlatých získal svobodu. Nikde si však nebyl jistý. Dokonce byl jednou pronásledován i v Opavě, kde se také našli jeho
nepřátelé.
27. dubna dorazil do Vítkova krajský komisař Klinger, protože pan
baron se nesmířil se „společenským převratem“, který již tři dny
probíhal ve městě. Žaloval vizitátorovi na odpovědné vítkovské
hodnostáře. Na protest proti takové nehoráznosti rezignovali
na svá místa starosta Lichtblau, policejní komisař Franz Domes
a člen obecního výboru Anton Lang. Baron Zawisch navíc označil
za viníka nepokojů občana Josefa Lubowského č. p. 60. Krajský
komisař chtěl situaci co nejdříve zklidnit a protože věřil více měšťanům, navrhl zvolit novým starostou natruc právě Lubowského.
Volba dopadla podle očekávání, ale Josef Lubowský funkci starosty nepřijal. Druhý v pořadí podle počtu odevzdaných hlasů
byl odstupující Johann Lichtblau, ale ani on nechtěl výsledek přijmout. Stejně to dopadlo i s třetím v řadě Franzem Habelem. Pozornost se znovu obrátila k rezignujícímu Johannu Lichtblauovi dlouho ho přemlouvali, aby zůstal jako starosta města. Nakonec
slíbil, že zůstane pouze do vytvoření magistrátu, navíc s podmínkou, že v radě budou oba dva pánové.
29. dubna měl ještě krajský komisař zkontrolovat pokladnu
městského sirotčince a záložny, která se nacházela na hospodářském úřadě přímo v zámku. Pan baron o tom nechtěl ani slyšet
a kontrolu nedovolil. Zastával názor, že bez nepřítomného správce Strausse nenechá kasu otevřít a ihned sepsal proti takovému
postupu protest! Neústupný komisař na svém úmyslu se vší rozhodností trval. Baronu Zawischovi praskly nervy a udeřil pěstí
komisaře Klingera. To už překročilo únosnou mez a milý baron se
vzdal fyzického odporu. Pokladna se místo kontroly opatřila pečetí s městskými insigniemi – symboly.
Baron Zawisch nedodržel sliby dané občanům a nepropustil
správce Strausse. Tím, že znemožnil kontrolu pokladny městské
záložny, sirotčince a pokladních deníků, ze kterých by asi nebylo
vůbec možné zjistit pravý stav věcí, vyvolal ve městě bouři nevole. Ihned se rozšířily fámy, že když bránil úřednímu postupu
ve věci kontroly, tak vlastně odzbrojil své oponenty, připravil si
půdu pro zametání stop svého křivého jednání a obnovení své
moci a vlivu.
Správce Strauss a zámecký pán přešli do protiútoku článkem
v novinách „Troppauer Zeitung“ ze dne 26. června 1848, kde
zveřejnili své prohlášení. Doslovně bylo uvedeno: „Z důvodu

rozšiřujících se naprosto lživých pověstí, podle kterých vítkovský úřadující správce Leopold Strauss během lidového povstání
o letošních velikonočních svátcích odvezl z pokladny 30 000 zlatých! Bylo mu pouze vrchností nařízeno se vzdálit a díky chvályhodnému c.k. krajskému sekretariátu v Opavě, kde jeho prosbě
vyšli vstříc a umožnili mu delší čas v bezpečí úřadu zůstat. Další
nepravdou je, že na níže podepsanou vrchnost bylo převedeno
18 000 zlatých z veřejných peněz. K tomuto pro veřejnost uvádíme, že do dnešních dnů skrze c.k. pana krajského komisaře Krczenowského v přítomnosti obecního představenstva Horní Vsi
byla provedena kontrola pokladny, v níž byla nalezena hotovost
3 454 Fl a 47 ¼ Kr, slovy: tři tisíce čtyři sta padesát čtyři zlatých
a 47 ¼ krejcarů. Tento skrovný pokladní zůstatek je důsledkem
účetních opatření ve snaze pokrýt veškerá pasiva. Správnost finančních transakcí potvrdily různé účtárny, jejichž výsledky budou v pravý čas předány veřejnosti. Tímto vysvětlením doufáme,
že se přestanou šířit mezi lidem lživé pomluvy.“
I přes toto sdělení obyvatele města ovládly negativní emoce. Slib
zveřejnění účetní zprávy zůstal jenom slibem. Nic z toho se nestalo!
Ne příliš často se dají lidé oklamat. Baron Zawisch písemně slíbil, že propustí správce Strausse, ale ten stále zůstával! Dokonce
v krajských novinách „Troppauer Zeitung“ to stálo černé na bílém: „Strauss se z Vítkova pouze vzdálil!“ a… na krajském sekretariátu kul pikle proti domácím nespokojencům. Cítil se v Opavě
bezpečně a protože nebyl přítomen v místě svého úřadu, nemohl
být ani odvolán.
Duch svobody stále vanul po celém Rakousku. Lidé poznali, že
pokud budou sjednoceni ve svém úsilí, dokáží věci do té doby nemožné. Rozhodli se proti majiteli panství a jeho správci zaujmout
rozhodný postoj. Představitelé městské samosprávy zveřejnili
v „Troppauer Zeitung“ článek, který uváděl věci na pravou míru.
Pavel Kučerka
Pokračování v čísle 11/2022
Zdroj: Geschichte der Stadt Wigstadtl, s. 317 - 319

Kalendář akcí
Úterý 4. 10. 2022, 9:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMOVA VÍTKOV
u příležitosti Týdne sociálních služeb.
Program: Prohlídka domova a drobné pohoštění
Těšíme se na vaši návštěvu - kolektiv Domova Vítkov.
Čtvrtek 6. 10. v 16:30 hodin - Premiéra
ZOUFALKY
Píše se rok 1999 a oslavy konce milénia se blíží. Sarmite, Sveta
a Katrina, tři žákyně 9. třídy, už mají školní šikany dost. Rozhodnou se to změnit a do termínu plesu se stát nejpopulárnějšími
dívkami školy. Vybaveny inspirací z hollywoodských filmů a televizních seriálů hodlají dosáhnout popularity tím, že jim garde
na ples budou dělat největší školní borci.
Komedie. Země původu: Lotyšsko / Česko
👨  12+ ⏰ 101 min. Český dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 6. 10. v 17:00 hodin
RUSKO OČIMA ZAHRANIČNÍ REPORTÉRA
S novinářem Miroslavem Karasem nejen o Rusku
Spolek Inventum zve na besedu s novinářem a reportérem
Miroslavem Karasem, současným ředitelem Televizního studia Ostrava, před tím letitým zahraničním zpravodajem České
televize v Polsku a v Rusku. Beseda bude věnována zejména
současné situaci v Rusku a na Ukrajině, hovořit se bude také
o Polsku a dalších tématech, která souvisí s prací zahraničního
reportéra. Součástí setkání bude také autogramiáda a představení knihy Miroslava Karase s názvem „A odkud bych asi tak byl?
Rusko očima zahraničního reportéra“.
Délka: 90 minut, vstupné: dobrovolné
Kulturní dům v Heřmanicích u Oder
Pátek 7. 10. v 19:00 hodin
SPOLU
Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě
a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém
těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život.
Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu
nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před
ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma
měla myslet víc na sebe… a taky na ni.
Drama. Režie: David Laňka, Martin Müller. Hrají: Štěpán Kozub,
Veronika Žilková, Václav Kopta
👨 Přístupné ⏰ 117 min. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 11. 10. v 18:00 hodin
ČESKÁ KANADA
Cestopisná beseda s Petrem Nazarovem
Vstupné: 50 Kč
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 13. 10. v 16:30 hodin
STŘÍDAVKA
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin
stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán. Plán, jak
přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už
jsou jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si
zdravý rozum. Život si ale většinou dělá, co chce a co nečekáte.
Komedie. Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Jitka Čvančarová, Martin
Hofmann, Anna Polívková, Eva Holubová

👨  Přístupný ⏰ 90 min. Vstupné: 80 Kč
Klub Panorama
Před promítáním v ceně lístku 2 dcl „svařáčku“.
Kino Panorama Vítkov
Středa 12. 10. od 09:30 hodin
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ A PRO POSTIŽENÉ
Městský úřad – Senior Point Vítkov zve všechny seniory na přednášku na téma: Kdy a za jakých podmínek mám nárok na příspěvek na bydlení a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
Informace nám poskytnou pracovnice Státní sociální podpory
ve Vítkově. Těšíme se na setkání s vámi.
Kulturní dům ve Vítkově (malý sál)
Čtvrtek 13. 10. v 19:00 hodin - Premiéra
VÁLEČNICE
Akční drama Válečnice je pozoruhodný příběh ryze ženské válečné jednotky, která v roce 1800 chránila africké Dahomejské
království s neslýchanou zuřivou nemilosrdností. Snímek Válečnice, jenž je inspirován skutečnými událostmi, přináší emocionálně impozantní příběh generálky Naniscy (držitelka ceny
Oscara Viola Davis), která trénuje další generaci rekrutů s cílem
připravit je na bitvu proti nepříteli odhodlanému zničit jejich
způsob života. Za některé věci stojí za to bojovat…
Akční / Drama / Historický. Země původu: USA / Kanada
👨 15+ ⏰ 126 min. Titulky. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 14. 10. v 16:30 hodin
JAN ŽIŽKA
Byl nájemným žoldnéřem. Stal se legendárním válečníkem,
kterého nikdo nedokázal porazit. Film Jan Žižka vypráví o zrodu
nejslavnějšího vojevůdce českých zemí. Jan Žižka a skupina jeho
žoldnéřů jsou najati na ochranu králova zástupce. Jan prokáže
skvělé strategické a bojové schopnosti. Následně je pověřen
službou pro samotného krále a dostává další delikátní úkol:
unést Rožmberkovu snoubenku Kateřinu. Od té chvíle nemá na
vybranou. Musí bojovat.
Životopisný / Historický / Drama / Akční
Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Karel Roden, Ondřej Vetchý, Marek Vašut
👨 12+ ⏰ 125 min. Český dabing. Vstupné: 130 Kč
Klub Panorama
Před promítáním filmu nás navštíví Jan Žižka z Trocnova.
Kino Panorama Vítkov
Pátek 14. 10. v 19:00 hodin
CIRKUS MAXIMUM
Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale i svérázný svět lidí, kteří
mají rádi legraci a obětují se pro úspěch v manéži. Film Cirkus
Maximum chce divákům zprostředkovat výlet do tohoto světa
s pořádnou porcí zábavy. Vhodnou jak pro děti s rodiči, tak pro
rodiče s dětmi…
Drama / Komedie.
Hrají: Jan Přeučil, Tomáš Matonoha, Jiří Ployhar ml.
👨 Přístupný ⏰ 97 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 20. 10. v 16:30 hodin - Premiéra
BLACK ADAM
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - je Black Adam (Dwayne

Kalendář akcí
Johnson) vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu
spravedlnosti.
Akční / Sci-fi. Země původu: USA
👨 12+ ⏰ 125 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 21. 10. od 19:00 hodin
SVATÉ NEŘESTI
Divadlo Artur. Vstupné: 220 Kč. Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek v IC Vítkov a na www.kulturavitkov.cz.
Kulturní dům Vítkov
Neděle 23. 10. v 10:00 hodin
WEBSTEROVI VE FILMU
Mohlo by se zdát, že Lili Websterová (Ivana Korolová) je pavoučí holčička jako každá jiná. Spolu se svým starším bráchou (Adam Mišík), starostlivou maminkou (Ivana Chýlková),
chápajícím tatínkem (Jaromír Dulava) a čipernými prarodiči
(Jiří Lábus) žije v kokonu nad výtahovou šachtou, chodí do
školy a ráda si hraje s kamarády. Lili je ale neobyčejně zvídavá a odvážná, a tak se jí občas stane pořádný průšvih.
Animovaný.
👨 Přístupný ⏰ 65 min. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 25. 10.
SNOW FILM FEST
Dopoledne pro školy, od 17:00 hodin pro veřejnost.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Kino Panorama Vítkov
Středa 26. - neděle 30. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY - KROTITELÉ DUCHŮ
Příměstské podzimní prázdniny! Pojďme si společně užít
pět dnů plných radosti, výletů, ale i strašidel a duchů. Nesmí
samozřejmě chybět jejich krotitelé, kteří, jak doufáme, zachrání vše, co bude potřeba. Pro více informací sledujte naše
webové stránky www.svc-vitkov.cz
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
SVČ Vítkov a široké okolí
Čtvrtek 27. 10. v 19:00 hodin
HALLOWEN KONČÍ
Čtyři roky po událostech Halloween zabijí (2021) žije Laurie
(JamieLeeCurtis) s vnučkou Allyson (AndiMatichak) a dokončuje psaní svého memoáru. Michaela Myerse od té doby
nikdo neviděl. Laurie se poté, co dovolila Michaelovi určovat
a řídit její život po celá desetiletí, rozhodla osvobodit se od
strachu a vzteku a přijmout svůj nový život.
Horor / Thriller. Země původu: USA

👨 15+ ⏰ 111 min. Titulky. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 28. 10. v 16:30 hodin
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
Tři kamarádky, tři osudy. Krásná Alex, sympatická Marta
a svéhlavá Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled na
život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější pouto, které nic nemůže přetrhnout. Ani muž. Každá z nich má sen. Chtěla by
normální vztah s bezva mužským…
Komedie. Země původu: Česko / Slovensko / Maďarsko
👨  Přístupný ⏰ 94 min. Vstupné: 140 Kč
Před promítáním - ochutnávka kávy La Boheme Cafe.
Kino Panorama Vítkov
Pátek 28. 10. v 19:00 hodin
BULLET TRAIN
Brad Pitt hraje ve filmu BulletTrain nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně,
jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou
a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, protože Beruška se při své nejnovější misi v nejrychlejším vlaku
světa dostane do křížku se smrtícími protivníky.
Akční / Komedie / Thriller. Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 127 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 30. 10. od 14:00 hodin
DUCHOVÉ ZE ZÁHROBÍ
Na startu si zakoupíte jízdenku za 25 Kč a projdete záhrobím,
ve kterém spočítáte pavouky. Na konci cesty vás čeká v sále
zábavné odpoledne: taneční a soutěžní hodinka s maskotem
Paw Patrola, Nerf střelnice, rodeo býk, vyhodnocení pavoučí
soutěže. Občerstvení zajištěno.
Jízdenky se budou prodávat do 15:30 hodin. Dětem, které se
hodně bojí, vezměte baterku.
Kulturní dům Vítkov
Středa 2. listopadu od 20:00 hodin
VARIETÉ KRHUT
Město Vítkov vás zve na originální show muzikanta, textaře
a baviče Jiřího Krhuta. Můžete se těšit na mozaiku stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných svérázným
životem nejen z Ostravy a okolí.
Předprodej vstupenek zahájen na www.kulturavitkov.cz
nebo v Informačním centru Vítkov. Vstupenky možno zakoupit i na místě hodinu před představení. Prodej občerstvení zajištěn. Sledujte náš facebookový profil Kultura Vítkov.
Vstupné: 300 Kč
Kulturní dům Vítkov
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