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Memoriál Jana Zajíce
pochod k zřícenině hradu Vikštejna, kde bude pro ně připraveno
drobné občerstvení. Následně se bude konat koncert Jana Kryla.
Pokud byste v neděli 17. listopadu zvažovali svoji účast na této akci,
jste srdečně zváni.
Druhou a významnější připomínkou je udílení Cena Jana Zajíce.
Ta se koná vždy v únoru. Oceňováni jsou žáci, učni a studenti
vítkovského regionu za hrdinský čin, záchranu lidského života,
charitativní činnost, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství
a úspěchy v olympiádách a soutěžích, publikační a uměleckou
činnost. A kdo může být navržen? Kdokoliv, kdo navštěvuje některou
ze škol vítkovského regionu nebo bydlí ve Vítkově, Budišově
nad Budišovkou, Březové, Nových Lublicích, Radkově, Čermné
ve Slezsku, Starých Těchanovicích, Kružberku, Svatoňovicích,
Moravici, Větřkovicích nebo v Melči, přičemž může navštěvovat
kteroukoliv školu i v jiných městech. Návrhy se podávají do 5. ledna
a může je podat téměř kdokoliv. Proto se na vás obracím touto
formou, zda neznáte ve svém okolí někoho, kdo by byl vhodným
kandidátem. Více informací o podmínkách udílení Ceny naleznete
na www.vitkov.info.
Dvakrát v roce si připomínáme památku našeho vítkovského rodáka
Jana Zajíce. Každoročně se 17. listopadu koná Memoriál Jana
Zajíce. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy tuto akci zahájíme
pietní vzpomínkou u Janova hrobu. Poté se účastníci vydají na

Pavel Smolka
starosta města

Den sociálních služeb
8. října proběhl Den sociálních služeb pořádaný odborem
sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově.

trénování paměti. Služba sociální rehabilitace Fokus – Opava
prodávala za symbolické ceny výrobky svých klientů a návštěvníci
měli možnost si u jejich „stánku“ vybarvit odlitky ze sádry. Charita
Odry představila kompenzační pomůcky, které v rámci své služby
zapůjčují. Zdravotní pojišťovna VZP měřila na speciální váze tělesný
tuk a další proporce lidského těla. Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež připravilo dotazníček o své službě a stolní fotbálek.
Akce započala v poledne a úvodního slova se ujal pan místostarosta
Mgr. Martin Šrubař. V průběhu akce vystoupili klienti nízkoprahového
zařízení TUNNEL Vítkov, žáci ze ZŠ Vítkov, náměstí Jana Zajíce,
děti z předškolního klubu Centra inkluze, žáci Základní umělecké
školy Vítkov a pěvecký sbor ZŠaG Vítkov.
Akci hodnotíme i přes komplikace způsobené počasím jako
vydařenou a těšíme se na setkání odborníků v sociální oblasti
s veřejností v následujících letech. Děkuji všem, kteří se na akci
podíleli.
Jana Molková
odbor sociálních věcí

Akce se měla uskutečnit na náměstí Jana Zajíce, ale počasí nám
tento den nepřálo. Z důvodu silného větru byla akce na poslední
chvíli přesunuta do kulturního domu. Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podíleli na rychlém převozu veškerých věcí a jejich
uspořádání v sále kulturního domu.
Pro každého poskytovatele sociálních služeb byl připraven prostor
pro prezentaci své služby. Vzájemné poznávání, předávání
a získávání nových informací nebylo přínosné pouze pro příchozí
občany, ale také pro samotné poskytovatele služeb. Účastníci:
Domov Vítkov – domov se zvláštním režimem, domov pro seniory,
chráněné bydlení, Senior point, Renarkon, Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež TUNNEL, Sociálně-aktivizační služba pro rodiny
s dětmi TUNNEL, Charita Odry – pečovatelská služba a dluhová
poradna, MIKASA – společnost zabývající se autismem, Elim
Opava – dobrovolnické centrum, VZP zdravotní pojišťovna, Fokus
– Opava – sociální rehabilitace, odbor sociálních věcí Městského
úřadu Vítkov. Mimo jiné Domov Vítkov představil jednu z metod
práce s klienty - bazální stimulaci, ukázal retro předměty a předvedl

Městská policie v září 2019
Kolem páté hodiny odpoledne 2. září byli strážníci přivoláni do
místní části Lhotka, kde se již několik dní volně pohyboval menší
pes. Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o psa rasy
maltézský psík, který se volně pohyboval i v místní části Podhradí.
Z důvodu plachosti psa, který se nedal běžným způsobem odchytit,
musela přivolaná hlídka MP Vítkov psa uspat střelou s narkotizační
látkou. Odchycený pes byl poté umístěn v záchytných kotcích
a později byl předán do adoptivní péče, jelikož se nepřihlásil jeho
majitel. Neznámému majiteli hrozí za přestupek na úseku ochrany
zvířat proti týrání, spáchanému porušením povinnosti zabezpečit
zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém chovu, pokuta
až do výše 50.000 Kč.
16. září v dopoledních hodinách se na MP Vítkov obrátil se žádostí
o pomoc muž, který uvedl, že jeho manželce vypadl v jedné
z provozoven v Opavské ulici autoklíč s dálkovým ovládáním.
Strážníci požádali v prodejně o videozáznam z kamery a podle něj
zjistili, že autoklíč nalezl a vzal muž, ve kterém byl zjištěn 81letý
občan z Vítkova. Autoklíč byl u muže zajištěn a poté předán jeho
majiteli. Věc byla vyřešena pohovorem, jelikož uvedený občan si ani
neuvědomil, co vlastně nalezl.
O půl jedenácté dopoledne 23. září přijala MP Vítkov oznámení, že
na silnici v okolí přírodní nádrže „Balaton“ se volně pohybují dva psi,
kteří ohrožují silniční provoz. Na místě bylo zjištěno, že se jedná
o strážníkům neznámé psy, křížence neznámé rasy a křížence
rottweilera, jež se pohybovali po celé šíři vozovky. Psy se na místě

nepodařilo odchytit a tito se vydali směrem k Vítkovu prostředkem
silnice. MP Vítkov proto přijala na místě opatření k zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a se zapnutým majákem
tak upozorňovala ostatní projíždějící řidiče. Psi byli doprovázeni
pomalou jízdou služebním vozidlem strážníků až k odbočce na
polní cestu směrem k Bělidlům, kde se následně vzdálili natolik do
hustého porostu, že nebylo možné tyto již dohledat. Událost byla
zaevidována jako podezření z přestupku na úseku ochrany zvířat
proti týrání, spáchaného porušením povinnosti zabezpečit zvířata
a učinit opatření proti úniku zvířat v zájmovém chovu neznámým
pachatelem, a následně předána správnímu orgánu.
Z přečinu krádeže nebo přestupku proti majetku je podezřelý
18letý muž z Vítkova, který 24. září po sedmé hodině ranní odcizil
v jedné z prodejen v Opavské ulici několik láhví alkoholu, se kterými
z prodejny bez zaplacení utekl. Podle kamerového záznamu, který
si strážníci v prodejně vyžádali, bylo zjištěno, že muž odcizil a pod
mikinou ukryl celkem pět láhví destilátu. Událost byla předána Policii
ČR z důvodu trestní minulosti pachatele. V případě, že muž byl za
takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, hrozí
mu odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. V opačném případě
mu může být ve správním řízení uložena pokuta až do výše 70.000
Kč za opakovaný přestupek proti majetku.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Stále platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Městský úřad Vítkov připomíná, že na území města stále platí zákaz
podomního a pochůzkového prodeje. Předmětný zákaz pramení
z vydaného a stále platného nařízení města Vítkova č. 4 z roku 2016,
jehož účelem bylo a stále je nenarušování ochrany obydlí, zajištění
veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel města. Tímto
krokem jsme reagovali na rostoucí hrozbu nepoctivých podomních
prodejců, a to nejen prodejců energií, ale i dalšího zboží a služeb.
Zatímco podomní prodej je na celém území našeho města
zakázán bez výhrad, tak provozování pochůzkového prodeje je
umožněno pouze na jediném místě ve městě, které je vyznačeno
na mapce v Příloze č. 1 k tomuto nařízení. Zjednodušeně
řečeno se jedná o část tzv. malého parkoviště naproti Základní
umělecké škole Vítkov.
Všichni podnikatelé či fyzické osoby jsou proto povinni vydané
nařízení respektovat a dodržovat. V opačném případě mohou být
trestáni za to, že zjednodušeně řečeno vykonávali svou činnost
způsobem a v místě, kde neměli.
Nabádáme tedy občany našeho města, aby byli opatrní a nenechali
se obtěžovat či tzv. napálit těmi, kteří by vykonávali svou činnost
v rozporu s uvedeným nařízením, a pro případ, že byste se osobně

setkali s porušováním tohoto nařízení, obraťte se neprodleně na
městskou či státní policii, která může bezprostředně zasáhnout.
V této souvislosti však musíme upozornit, že o porušování
předmětného nařízení nejde v případech, kdy se prodejce zboží nebo
služeb dostaví k vám domů na základě vašeho předem ujednaného
pozvání, a proto dávejte pozor, koho si domů sami zvete. Stejně tak
je třeba dodat, že platnost uzavřené smlouvy nezaniká automaticky
tím, že k jejímu uzavření došlo způsobem v rozporu s již zmíněným
nařízením o zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Buďte
proto vždy obezřetní, s kým a jakou smlouvu uzavíráte a v žádném
případě se k jejímu uzavření nenechte nutit či přemlouvat.

Omezení provozní doby Městského úřadu
ve Vítkově a informačního centra

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA

19. prosince 2019 (čtvrtek)
31. prosince 2019 (úterý)

8:00 - 11:30 hodin
8:00 - 11:30 hodin

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

9:30 - 11:30 hodin
zavřeno
12:00 - 17:00 hodin
zavřeno

Nařízení včetně jeho přílohy najdete na webových stránkách města
Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrnismernice/narizeni-mesta-vitkova/
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

8. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

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

Odbor sociální služeb představuje služby Mikasa, z. s.
Nezisková organizace MIKASA z. s. pomáhá rodinám s dětmi
s poruchou autistického spektra (PAS). Jedná se o duševní poruchu
nervového systému, projevující se opakovanými vzorci chování. Lidé
s PAS jsou často velmi citliví na smyslové podněty, mají problémy
se sociální interakcí a sociální komunikací. Dlouhodobě mohou mít
obtíže při plnění každodenních úkolů, vytváření a udržování vztahů
i udržení zaměstnání.
Na pomoc rodičům a příbuzným dítěte při podezření nebo
s diagnózou v oblasti poruch autistického spektra zavedla organizace
službu takzvaného Průvodcovství.
Průvodcovství rodin s dětmi s PAS nabízí buď krátkodobé
poradenství, nebo kontinuální dlouhodobější provázení, které
podpoří komunikaci s dítětem i odborníky. Poradkyně jsou připraveny
časově, informačně, a především empaticky pomoci s veškerými
dotazy a potřebami rodičů a rodin v dané situaci.
Věk klientů není omezen, služba reaguje na potřeby rodičů velmi
malých dětí, kteří se dozvídají o možném podezření na autismus u
svého potomka. U dospělých osob může služba pomoci při řešení
volného času.
Hlavním úkolem je podat základní informace o autismu, nasměrovat

na odborníky a služby, být oporou v době dlouhých čekacích lhůt na
vyšetření. Svými službami se snaží zmírnit počáteční úzkost a obavy
rodičů z prvního podezření na autistické projevy u dítěte. Nejčastěji
se diagnóza autismu potvrzuje v období předškolním či školním.
Mikasa, z. s. napomáhá při změně metod výchovy, poskytuje kontakt
na odborníky.
Projekt Průvodcovství pomáhá také odborníkům věnujícím se dětem
s PAS, kteří uvítají inovaci metod, nácvik dovedností nebo řeší
náročnou situaci (ve školských zařízeních, v sociálních službách či
zdravotnictví).
Kontakty:
Mikasa, z. s., 1. máje 1526/66, Ostrava
pruvodcovstvi@mikasazs.cz,
tel. 725 937 759.
https://mikasazs.cz/aktivita/pruvodcovstvi-rodin-s-autistickymidetmi/
Všechny aktivity jsou díky podpoře nadačního fondu Avast v roce
2019 nabízeny bezplatně v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Kraj nakoupil
seniorům další 4
tisíce bezpečnostních
hlásičů
Hlásiče požáru a detektory oxidu
uhelnatého dostanou zdarma senioři
nad 65 let. Kraj tak navazuje na
zvyšování
bezpečnosti
starších
občanů Moravskoslezského kraje,
v předchozích dvou letech jim pořídil
už 4100 těchto zařízení. Letos senioři
dostanou další 4 tisícovky čidel.
„Oxid uhelnatý je velmi nebezpečný
jedovatý plyn. Pokud uniká, je prakticky
bez šance jej ve vzduchu rozpoznat.
Nedráždí, nemá barvu ani jakýkoli
zápach. Jeho přítomnost ale může
spolehlivě indikovat jednoduché zařízení
umístěné v místnosti. Abychom před
tímto nebezpečným plynem chránili
seniory, kteří v Moravskoslezském kraji
žijí, nakoupili jsme pro ně dvě tisícovky
detektorů oxidu uhelnatého a další dva
tisíce hlásičů požáru,“ uvedl hejtman
Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
a doplnil, že tato zařízení kraj stála 1,95
milionu korun.
Celkem tedy kraj pořídil do domácností
seniorů v regionu přes 8 tisíc hlásičů.
V roce 2017 se jednalo o 1100 kusů,
v roce 2018 kraj nakoupil 3 tisíce hlásičů
a detektorů, letos další 4 tisícovky.
Celkové náklady lehce přesáhly 4,3
miliony korun.
„Hlásiče rozdává nejen kraj, ale i obce
v regionu, lidé si je také mohou pořizovat
na vlastní náklady. V minulém roce díky
hlásičům vyrazili moravskoslezští hasiči k
97 případům, od začátku roku evidujeme
dalších 92 výjezdů na základě údajů z
čidel. Je tedy patrné, že zásahů díky
těmto zařízením přibývá,“ sdělil hejtman
kraje Ivo Vondrák a připomněl, že právě

Základní umělecká škola ve Vítkově úspěšně předložila a od 1. září 2019 zahájila realizaci
projektu z Operačního systému Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) s názvem „Šablony
II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Vítkov“. Celkově nám
byla schválena a přidělena částka 657 800 Kč na realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe
a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
bezpečnostní čidla jsou pro prevenci před
účinky úniku nebezpečných plynů a požáru
nejúčinnější.
„Hlásiče bez nadsázky zachraňují lidské
životy. Například letos na jaře vyjeli hasiči do
rodinného domu v Jablunkově na Dukelské
ulici. Díky detektoru, který si paní vyzvedla
v krajském Senior Pointu, hasiči odhalili
vážnou poruchu na plynovém kotli. Kotel
zabezpečili, doporučili jeho důkladnou revizi
a odvětrali dům. Kdyby paní čidlo doma
neměla, mohlo by se stát velké neštěstí,
detektor totiž naměřil koncentraci oxidu
uhelnatého, která už byla životu nebezpečná,“
řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.
Hlásiče jsou pro seniory zdarma k dispozici
v krajských Senior Pointech. Podmínkou pro
jejich získání je věk nad 65 let a trvalý pobyt
na území Moravskoslezského kraje.

„Starších lidí v našem regionu přibývá. Je jistě
na místě myslet na jejich bezpečnost. Určitě
doporučuji, aby se do této záležitosti vložili
i příbuzní seniorů. Pokud si nějaká babička
nebo dědeček na cestu do Senior Pointu
netroufá, může čidlo vyzvednout i blízká
osoba. V tomto případě je určitě vhodné si
tento způsob předání nejdřív na příslušném
Senior Pointu domluvit telefonicky,“ vysvětlil
náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast
Jiří Navrátil.
Senior Point Vítkov
Komenského 139;
čtvrtek 7:00 až 15:00 hod.
tel: +420 770 179 689
e-mail: vitkov@seniorpointy.cz;
Zdroj: www.msk.cz

30. výročí Sametové revoluce
Právě v listopadu si budeme připomínat kulaté výročí pádu
komunistického režimu, vzniku Občanského fóra i boje za
ideály svobody, demokracie a respektování lidské individuality.
Společně zavzpomínejme na tyto události, jejichž důsledky
možná leckoho následně zklamaly. Do Kroniky města Vítkova
2019 sbíráme různé osobní vzpomínky přímo na události
roku 1989, pokud se o ně chcete podělit a předat je budoucím
generacím, prosím pište na e-mail: kronika@vitkov.eu nebo
přijďte na oddělení kultury Městského úřadu ve Vítkově.
Do Vítkova přišla revoluce se zpožděním, což bylo dáno nejen
venkovským charakterem našeho regionu, ale také silným
postavením Komunistické strany Československa, která během
normalizace společnost zcela paralyzovala. Z těchto důvodů se
revoluce chopila užší skupina budoucích autorit, jež plně zformovala
identitu budoucího státu. Ta vycházela ze vzoru masarykovského
Československa, západních demokracií i tehdejších potřeb nově
vznikajícího systému.
Zásadní roli sehrál 17. listopad 1989, demonstrace studentů v Praze
a její násilné potlačení Veřejnou bezpečností. I proto se vítkovští
studenti a veřejnost připojili 27. listopadu 1989 k dvouhodinové
generální stávce na podporu studenstva. Téhož dne večer se
uskutečnil dialog v Kulturním domě ve Vítkově ohledně situace
a podnětů ke změně v naší republice. Následujícího dne se sešel
a okamžitě ustavil koordinační výbor Občanského fóra pro Vítkov
a jeho okolí. Podobné výbory vznikaly zcela živelně v celé republice.
Mezi vítkovské členy patřili například Z. Bělohlávek, I. Hobzová,
I. Přikryl, V. Škopíková, O. Vícha, J. Konečný, R. a J. Adámek.
Jejich cílem bylo dát impulzy jednotlivým výborům při podnicích
a institucích, zajistit další jednání s městskými orgány a dohlédnout
na demokratický průběh veškerého postupu. Snažili se získat občany
pro myšlenky revoluce a dát reformní vlně správný směr. Občanské
fórum propagovalo svou činnost, sympatizanti distribuovali letáky
nebo předkládali návrhy na změny ve vedení městských orgánů.
Paní Hobzová na osudové chvíle revoluce vzpomíná takto: „Bojovali
jsme hlavně za návrat svobody. Když to člověk bere aktivně a zapojí
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OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ
KRONIKY MĚSTA VÍTKOVA
za rok 2018 k veřejnému nahlédnutí

Oznamujeme občanům města Vítkova a jeho místních částí, že
v době od 4. do 29. listopadu 2019 bude na Městském úřadě ve
Vítkově (oddělení kultury – paní Pavlína Bartošová) vyložena
k nahlédnutí kronika města Vítkova za rok 2018. V této době
mohou občané vznášet připomínky k zápisům.

se, tak věří, že ke změně dojde.“ Strach nebyl tím pocitem, který by
v té době prožívala. Ostatně nikdo nemohl členům Občanského fóra
zajistit, že k demokratizaci společnosti a příchodu svobody dojde.
Jak říká pan Vícha: „Se zakládáním Občanského fóra jsem začal již
na svém pracovišti na učilišti v Podhradí, ale tam to šlo dost těžko,
protože lidi se báli, z počátku se ke mně nikdo nehlásil…“
Členové Občanského fóra požadovali změny v městských orgánech,
například odstoupení funkcionářů městského národního výboru.
Dohodlo se poměrné zastoupení v radě na šest členů z KSČ, šest
nestraníků a jednoho člena Československé strany lidové. Zrušením
vedoucí úlohy komunistické strany v ústavě byly i ve Vítkově
rozpuštěny základní organizace strany při jednotlivých podnicích.
Konala se celá řada dialogů. Asi největší se odehrál 19. prosince ve
vítkovském kině, kde pan Bělohlávek seznámil občany s programem
fóra a vývojem celé revoluční situace. Rozvinula se diskuze a občané
se také seznámili s návrhem na zvolení Václava Havla prezidentem
republiky. Na tomto setkání se již hovořilo o přejmenování náměstí
na náměstí Jana Zajíce, k čemuž došlo následujícího roku.
Proces demokratizace nebral na zřetel osobnostní ani profesní
dovednosti jednotlivých funkcionářů. V celé řadě případů museli
odejít i ti, kteří svou práci vykonávali slušně a poctivě. Vítkovu se na
první pohled za minulého režimu nevedlo příliš zle. Byla tu celá řada
podniků, zdravotní péče zajištěná nemocnicí, mateřské, základní
i střední školství na vysoké úrovni, kulturní i tělovýchovné organizace.
Ovšem revoluce přinesla demokracii, svobodu projevu i větší
možnosti cestovat. Velké sny, vize a ideje roku 1989 se postupně
přetavovaly v daleko tvrdší skutečnost a realitu 90. let. Dnes po
30 letech od revoluce se mohou cítit některé vrstvy obyvatelstva
oklamány. Možná na ně nedolehla svoboda, možnosti cestování
a podnikání nebo vyšší blahobyt. Přesto se nesmí zapomínat na
zapadlé regiony a na lidi, kteří tam žijí a pracují.
Radek Huška
kronikář města Vítkova

SETKÁNÍ
V PROSTŘEDNÍM DVOŘE
14. září u nás proběhlo 4. setkání „Nejen pro pamětníky“, na
kterém se sešli současní a dřívější obyvatelé Prostředního Dvoru. Tradičně se u fotograﬁí a stolu plného dobrot zavzpomínalo
na doby tehdejší. Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní
Anně Koplové za dodání a vytištění fotograﬁí, panu Holubářovi
za vynikající frgále. Všem děkujeme za účast a příští rok 12. září
se těšíme na další setkání opět v hojném počtu.
I. Macíčková
osadní výbor Prostřední Dvůr

Zprávy z nemocnice ve vítkově
LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ
PRACOVIŠTĚ VE VÍTKOVĚ MĚNÍ
NUDNÉ NEMOCNIČNÍ CHODBY
V GALERIE

Chodby rehabilitační ambulance Léčebného a rehabilitačního
pracoviště Vítkov, které je součástí novojičínské nemocnice, se
proměnily v galerie. Svá díla zde vystavuje mladá umělkyně,
která tak svým talentem zpříjemňuje chvíle pacientům.
Nemocniční prostředí na mnoho z nás nepůsobí příliš přívětivě.
Neplatí to však v Léčebném a rehabilitačním pracovišti Vítkov,
kde zútulnit chodby napadlo v loňském roce Mgr. Lenku Rychlou,
staniční sestrou lůžkového oddělení. Jejím nápadem se nechala
inspirovat také rehabilitační ambulance, jejíž stěny nyní ozvláštňují
obrázky talentované Karin Štencelové. „Chtěla jsem zkrášlení
rozšířit i na ambulance, kterými projde mnohonásobně více pacientů.
Korkových, neatraktivních nástěnek jsme se moc rádi zbavili,“
popisuje myšlenku, které ve Vítkově dali název „Proměňme
chodby v galerie“, vrchní fyzioterapeutka a vrchní sestra Mgr.
Vladimíra Dobiášová.

Prázdné, sterilní stěny často vídávala i sama autorka obrazů.
„Docházela ke mně na ambulantní rehabilitaci. Při terapii jsme se
dostali k jejím koníčkům, ke kresbě a fotografii. Slovo dalo slovo
a ona byla moc ráda za možnost vystavit u nás svá díla,“ vzpomíná
na počátek spolupráce Mgr. Vladimíra Dobiášová.
Mladá umělkyně má z nevšední nemocniční výstavy radost. „Je to
super myšlenka lidem dopřát takovou kulturu. Alespoň se zamyslí
nad obrazem a na chvíli vytěsní z hlavy každodenní starosti,“ říká
autorka, 33letá Karin Štencelová, která ve Vítkově rehabilitovala
po operaci rukou. „Měla jsem strach, že už nikdy nebudu malovat,
ale vše dobře dopadlo. Sestřičky jsou tady úžasné,“ říká malířka
a fotografka, jejíž tvorba odráží vlastní pocity. Diváci tak v dílech
mohou spatřit energii, kterou do nich dává, smutek, radost i nadšení.
A ohlasy na výstavu od pacientů i personálu jsou pozitivní. „Všem
se nový kabát chodeb moc líbí. Jsou nadšení,“ popisuje Mgr.
Vladimíra Dobiášová z Léčebného a rehabilitačního pracoviště
Vítkov, kde mají v plánu nudné chodby nemocnice měnit ve
výstavní síně i v budoucnu.

CANISTERAPIE LÉČÍ PACIENTY
LÉČEBNÉHO A REHABILITAČNÍHO
PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE VÍTKOV
JIŽ SEDMÝM ROKEM

Mít přítele se studeným čumákem přijde vhod, zvlášť když jen
svou přítomností a dotykem léčí. Účinnou canisterapii již sedm
let dopřává svým pacientům Léčebné a rehabilitační pracoviště
Vítkov, člen skupiny AGEL. Terapie se psy podporuje psychickou

pohodu u pacientů, což se v mnoha případech pozitivně odráží
také na fyzickém stavu.
Do Léčebného a rehabilitačního pracoviště ve Vítkově dochází
čtyři psí kříženci se jmény Brixie, Cyril, Kaštánek a Eliška
z canisterapeutického týmu Cantes Ostrava v doprovodu svých
majitelů, kteří mají se zvířecí terapií až desetileté zkušenosti.
„Většina pacientů zažívá díky psům pocity radosti a zklidnění, které
je rozptýlí od jejich nemocí, někoho pes dojímá, protože teskní
po svém domácím mazlíčkovi. Návštěvy pejsků jsou povětšinu
vítanou a příjemnou změnou pro dlouhodobě hospitalizované
pacienty,“ popisuje účinky canisterapie vrchní fyzioterapeutka
Mgr. Vladimíra Dobiášová z Nemocnice Vítkov, detašovaného
pracoviště Nemocnice Nový Jičín.
Canisterapie se zde koná jednou za měsíc a trvá dvě až tři hodiny.
Během té doby navštíví pes třeba i patnáct pacientů. „Záleží na
aktuální potřebě pacientů a také na závažnosti jejich zdravotního
stavu. Někdy pes setrvá déle pouze u dvou těžce nemocných,
protože ho nejvíce potřebují. Majitelé psů mají speciální hygienicky
ošetřené deky, které dávají do lůžek a na vozíky pacientů, aby si
na ně psi mohli lehnout a pacient mohl vnímat teplo zvířecího těla
a hebkost jeho srsti. Někteří pacienti psy také krmí speciálními
piškoty,“ popisuje průběh canisterapie Mgr. Vladimíra Dobiášová.
Terapie se zvířaty provází lidstvo již odnepaměti, kdy lidé nejčastěji
využívali vyšší tělesnou teplotu psů při revmatických potížích.
Léčebné a rehabilitační pracoviště Nemocnice Vítkov nabízí čtyřicet
lůžek v bezbariérovém prostředí. Pro snazší a bezpečný pohyb
pacientů je oddělení vybaveno pomůckami ke cvičení, vozíky
a nejrůznějšími madly. Součástí ošetřovatelského týmu je také
sociální sestra, která spolupracuje s rodinou a zajišťuje dle potřeby
další péči. Pacienti s poruchami řeči, polykání a kognice mohou využít
péči klinické logopedky, která dojíždí z novojičínské nemocnice.

Středisko volného času Vítkov
Klub KaMeRa opět bodoval!

Klub KaMeRa je mediální kroužek Střediska volného času Vítkov,
p. o., funguje již od roku 2012, tehdy vznikl za podpory Nadace OKD.
Dnes již má kroužek své neodmyslitelné místo nejen v SVČ, ale
také ve městě Vítkov. V letošním roce jsme obhajovali loňské druhé
místo v celorepublikovém nultém ročníku Antifetfestu a podařilo se!
Antifetfest aneb Jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských ﬁlmů
s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských
zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou
ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně
loga, je městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na
svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský
charakter, od roku 2018 městská část Praha 12 ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního
města a mohou se jí účastnit děti a mládež ze školských zařízení
a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky.
Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.

do dalších zápasů. Celou základní skupinu jsme prošli bez ztráty
jediného gólu.

Ve ﬁnále jsme podruhé potkali budišovský tým – Budišov A. Zápas
byl napínavý, ale naši kluci vše perfektně zvládli a stali se vítězi
celého turnaje. Za výhru obdrželi pohár, medaile, diplom a také
sladkou odměnu. Jeden z hráčů našeho týmu byl vyhlášen nejlepším
střelcem turnaje a obdržel pohár a diplom. Brankář za celou dobu
turnaje dostal pouze jeden gól, a to až ve ﬁnále. Nutno říci, že
kluci reprezentovali klub nejen svým výkonem, ale také skvělým
chováním po celou dobu. Povzbudit nás přijeli i další klienti klubu.
Děkujeme všem za skvělý zážitek.
Tým sociálních pracovníků NZDM Tunnel Vítkov

Klub KaMeRa bojoval v 1. ročníku celorepublikového kola se
soutěžním snímkem „Lidskýma očima stále stejný člověk“, který je
zpracován formou dokumentu. Očima žáků (Michaela Skalická,
Ondřej Ječmenek, Daniel Cáb, David Jurosz) je zpracováno téma
homosexuality. Když jsme dostali na konci srpna pozvání do Lomnice
nad Popelkou na vyhlášení výsledků Antifetfestu 2019, bylo nám
sděleno, že do celorepublikového kola postoupilo jen osm nejlepších
snímků z celé ČR, čtyři ze základních škol, čtyři ze středních škol. Už
tato informace nás velmi potěšila a byla v nás malá dušička, když jsme
viděli konkurenční snímky. A ono to opět vyšlo! Děti přebíraly cenu
za druhé místo z rukou scénáristy Petra Pýchy, který je nositelem
Českého lva za ﬁlm Všechno bude. Děti prožily dva krásné dny
plné emocí a zážitků díky svému talentu, píli a ochotě věnovat volný
čas dalšímu vzdělávání. Jsem na ně pyšná a děkuji jim za krásnou
reprezentaci SVČ i města.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH KLIENTŮ NZDM
TUNNEL VÍTKOV

V sobotu 5. října se osm klientů NZDM Tunnel zúčastnilo 13. ročníku
turnaje v malé kopané v Budišově nad Budišovkou. Chlapci nastoupili
s velkým odhodláním uspět. Celou dobu byl přítomen jejich osobní
trenér, také klient NZDM, který tým výborně vedl.
Kapitán družstva neměl při losování nejšťastnější ruku, neboť
jsme se dostali do skupiny s nejtěžším soupeřem, Budišov A, který
každoročně turnaj vyhrává. S tímto soupeřem nás čekal hned první
zápas, kdy jsme jej porazili 2:0. To klukům dodalo sílu a odhodlání

Zdravé město
HLEDÁME HRAČKY
Vzhledem k loňskému úspěchu výstavy betlémů, kterou připravilo
město společně s vítkovskými farníky, bychom rádi letos vytvořili
pro období adventu ve spolupráci s vámi, občany města, výstavu
hraček.
Kdo by si rád nehrál? Kdo by si nerad zavzpomínal na krásné chvíle,
kdy pod stromečkem našel první panenku, autíčko, plyšového
medvídka, ke kterému se mohl přitulit před usnutím, i když už mu
chybělo jedno ucho?
Výstava proběhne v malé výstavní kulturního domu ve Vítkově
a poprvé bychom ji chtěli otevřít při vánoční dílně 30. listopadu.
Hračky budeme sbírat prostřednictvím informačního centra v době
od 11. do 15. listopadu.
Součástí výstavy bude také soutěž o nejhezčí hračku, o které
rozhodnou návštěvníci výstavy.
Více informací vám rádi poskytneme na oddělení kultury (Daniela
Olbertová, 556 312 253) nebo v informačním centru (Ing. Zuzana
Skačíková, 556 312 255).
Děkujeme vám, že nám pomůžete připravit krásnou předvánoční
atmosféru.
Daniela Olbertová

• 28 hl. – Vybudování remízků pro zadržení vody v krajině
• 18 hl. – Provedení úprav vedoucích k bezbariérovosti Základní
školy a gymnázia ve Vítkově
• 6 hl. – Zrušení prodeje trhovců na náměstí
Podněty budou předány k projednání Zastupitelstvu města Vítkova.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
INFORMAČNÍHO CENTRA

24. října otevřela česká informační centra své dveře tak trošku
netradičně.
Vítkovské informační centrum vsadilo na ochutnávku regionálních
produktů. Představilo výrobky ze sýrárny ve Františkově Dvoře,
který je znám u turistů především vyjížďkami na koni, krásným
ubytováním a skvělou kuchyní. Nechyběla ani voňavá káva La
Boheme z vítkovské pražírny. A na své si přišli i milovníci kvalitních
čajů.
Pro děti jsme připravili zábavného průvodce Vítkovskem, pravítka
nebo pexeso. Všichni si pak mohli odnést propagační materiály
a načerpat inspiraci pro podzimní vycházky.

TOP 10 – JAK TO DOPADLO
Po skončení a vyhodnocení Veřejného fóra – TOP 10, na přelomu
září a října proběhla prostřednictvím mobilního rozhlasu a tištěných
dotazníků ověřovací anketa TOP 10.
A jaké je pořadí?
• 161 hl. – Nedostatek odborných lékařů – vytvoření podmínek
a zázemí pro provoz ordinací
• 94 hl. – Skate park – rekonstrukce hřiště a prvků, doplnění
modernizace
• 65 hl. – Vytvoření nových parkovacích míst
• 50 hl. – Zachování budov/objektu bývalého pivovaru ve Vítkově
• 47 hl. – Revitalizace sportovního areálu
• 31 hl. – Oprava a doplnění chybějících chodníků na Skřivánčím
poli
• 28 hl. – Úprava objektů bývalého učiliště v Podhradí a využití
prostor pro sport

VIII. Domovské
podzimní setkání
V neděli 6. října se konal již VIII. ročník setkání rodinných
příslušníků a přátel uživatelů domova. Aktivizační pracovnice
společně s uživateli vyzdobili prostory domova tak, aby se všichni
cítili příjemně. Pracovníci, kteří tuto akci organizovali, si vytvořili
a oblékli košile laděné do barevného podzimu. Vše zahájila
úvodním slovem paní ředitelka Hana Grodová, které se zájmem
naslouchali hosté i uživatelé v plně obsazené jídelně.
V následujícím programu jsme krátkými ukázkami představili
koncept Bazální stimulace, který v našem domově využíváme.
Dominovala stimulace čichu, chutě, zraku, sluchu a hmatu. Ukázali
jsme taktéž pomůcky, které k bazální stimulaci využíváme, např. masážní oleje, terapeutickou panenku, kufr vzpomínek s fotograﬁemi,
a mnoho dalšího. Závěr programu patřil vtipnému trénování paměti s odkrýváním známých postav. Hosté si mohli v průběhu celého
odpoledne v dílničce vyrobit dekoračního andílka, nebo růži z podzimního listí a udělat tak radost sobě, nebo svým blízkým. K nahlédnutí
byly kroniky, které mapují dlouhou a krásnou historii domova. Pro hosty i uživatele domova bylo připraveno pohoštění, které nachystaly naše
báječné kuchařky. K dobré atmosféře hrála cimbálová kapela „Gizdi“. Přestože nám počasí moc nepřálo, podzimní setkání se vydařilo a ze
zpětné vazby hostů i uživatelů bylo zřejmé, že se očekávání zúčastněných naplnilo.
Ludmila Grossmannová
aktivizační pracovnice

1. MÍSTO V
MEZINÁRODNÍM
KOLE SOUTĚŽE
MLADÝCH
CHOVATELŮ

15. září se uskutečnil II. ročník mezinárodního kola soutěže mladých
chovatelů, který se konal v areálu Na Poličce v Břidličné. Soutěžili
jsme v mnoha kategoriích. Reprezentovala jsem naši školu v oboru
„Králíci“ a k velké radosti jsem vybojovala 1. místo mezi všemi
králíkáři. Součástí soutěže byla poznávačka na živých zvířatech
a odborný test.

a pro 40 našich žáků byly připraveny soutěže v běhu, kopané,
basketbalu a palantě (pravidla připomínají baseball). V běhu 1. místo
ve svých kategoriích obsadili Lukáš Adámek a Nela Thammová,
pro 2. místo si doběhli David Čigaš, Zuzana Šustková, Natálie
Daříčková, Eva Hruboňová a na 3. místě skončil Přemysl Roháč.
Další vítězství a pohár získalo družstvo děvčat v basketbalu
a smíšené družstvo v palantě. Pochválit musíme i družstvo chlapců
v kopané, kteří sice prohráli své utkání, ale nastoupili proti starším
fotbalistům.
Petr Molek

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V PĚVECKÉ
SOUTĚŽI

Nezisková organizace Eurotopia pořádá pro žáky Moravskoslezského
kraje uměleckou soutěž, která se letos uskutečnila 15. října
v krásných prostorách kostela sv. Václava v Opavě, kde se konají
koncerty a výstavy. Ta je určena žákům od 6 do 15 let, kteří soutěží
ve třech věkových kategoriích. Navíc mohou soutěžit také v duetech
a v kategorii „pěvecká skupina do osmi členů“.
Naši žáci byli v letošním ročníku velmi úspěšní. V I. kategorii získala
ve velké konkurenci 3. místo Simona Vránová (III. A) a ve II.
kategorii obsadila 3. místo Naděžda Baletková z V. C (viz foto níže).
V nejvyšší kategorii porazila naše děvčata zpěvačky, které dorazily
z celého Moravskoslezského kraje. Natálie Hrubá, žákyně tercie, se
umístila na 2. místě a 1. místo patřilo opět Anně Mužíkové z kvarty
(viz foto na titulní straně).

Součástí dvoudenního klání byla i výstava drobného zvířectva. Celá
soutěž pro mě byla nezapomenutelným zážitkem.
Klára Kořenková
sexta

KALETY 2019 – SPORTOVNÍ ZÁVODY

Sportovní zápolení mezi družebními školami z Vítkova a polských
Kalet stále pokračuje. V pátek 4. října jsme byli pozváni do Polska

Gratulujeme všem našim dětem, které nás skvěle reprezentovaly, ať
už získaly ocenění, nebo ho získají příště.
Helena Kozlová

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

I v letošním školním roce jsme využili příležitost připojit se k oslavám
Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. V hodinách cizích
jazyků žáci plnili zábavné a méně obvyklé úkoly a aktivity.
V angličtině žáci ZŠ přiřazovali k sobě kartičky s názvy států, jejich
hlavních měst, symbolů, známých památek a osobností. Mladší
gymnazisté spojili pohyb venku s procvičováním angličtiny, starší
popisovali a hádali obrázky z britské krajiny, tančili empírový tanec,
vyzkoušeli si anglický hospodský kvíz a šifrovací hru s tématem
reálií anglicky mluvících zemí.
Zajímavosti z kultury a života v Rusku se dověděli žáci v hodinách
ruštiny, někteří také ochutnali typická ruská jídla, která si sami
připravili.

Výuka němčiny byla ve znamení her v daném jazyce (domino,
pexeso, puzzle Evropy, přiřazování vlajek, hlavních měst, symbolů
a úředních jazyků k daným zemím).
Příležitost oslavit tento den si tak vzhledem k nadšení panujícímu
v hodinách užili nejen žáci, ale i vyučující.
Jana Ambrožová

72 HODIN „AKTIVNĚ AKTIVNÍ“

Ve dnech 10. a 11. října se uskutečnila ve spolupráci s pracovníky
MÚ ve Vítkově v rámci projektu 72 hodin preventivní akce s názvem
„Aktivně aktivní“.
10. října proběhl na toto téma projektový den. Byl určen žákům
třetích a čtvrtých ročníků a jeho cílem bylo ověřit nejen, jak mohou
děti trávit aktivně a zároveň bezpečně volný čas, ale také prověřit
jejich znalosti týkající se ochrany zdraví, přírody či požární ochrany.
Vítězové v každé kategorii získali krásné ceny, které věnoval BESIP
a Město Vítkov.

Tato akce splnila nadmíru naše očekávání. Přejeme žákům, aby
věděli, jak být aktivně aktivní a hlavně, aby se nikdy nemuseli setkat
s některými situacemi podobnými našim modelovým. A když už je
přece jen v životě něco takového potká, aby nebyli lhostejní a věděli,
jak pomoci.
Romana Fajmonová, Karína Kopecká a Hana Klapetková

NOC VĚDCŮ 27. 9. 2019

Noc vědců je celorepubliková vědecko-popularizační akce, která
má za cíl vtáhnout návštěvníky do inspirujícího prostředí vědy
a technologií z celého světa. Účastníci během ní poznávají a snaží
se pochopit svět plný fascinujících novinek, objevů a vynálezů. Akce
má tradici již od roku 2005. Postupně získává na popularitě, jak

u dospělých, tak u těch nejmenších, a rozšiřuje se do dalších měst
a láká tak stále více a více nadšenců.
Dne 27. září započal 15. ročník s mottem „Šetrně k planetě“. Zájemci
se během tohoto dne mohli zúčastnit a vybrat si z programu na více
než 100 místech po celé České republice.
Já si vybral program Noci vědců na Přírodovědecké fakultě v Ostravě,
kde se konaly různé přednášky, workshopy, poradny a komentované
ukázky. Návštěvníky určitě oslnil workshop „3D tiskárna může šetřit
peníze i planetu. Jak?“, který důsledně ukázal, jak pracuje 3D
tiskárna. Co dokáže, jaké jsou její výhody, nebo naopak nedostatky.
Dále se zájemci mohli těšit na přednášku o množství odpadů, které
umí člověk vyprodukovat za rok.
Workshop s názvem „Člověk destruktor?“ připomněl, jak dokáže
člověk ničit svět kolem, jaký vliv má na české zemědělství, jak je

spotřeba jídla a vody limitující pro
další živé organismy. Rozebírali jsme
rozdíly mezi sečenými a nesečenými
plochami co do biodiverzity, dozvěděli
jsme se o rozdílných přístupech
v zemědělství. Workshop se zaměřil
také na vodu a její spotřebu, nebo na
to, jak průměrný Čech může ovlivnit,
co se děje v mořích.
Lidé odcházeli příjemně vyčerpáni
z chytré zábavy. Každý, kdo se
zúčastnil, by určitě pověděl, že to byla
noc, na kterou se nezapomíná. Proč
tedy příští rok nevyužít volný pátek
a nevydat se objevovat, co se děje
„tam venku“ a nepřiučit se něčemu
novému?
Jan Kundrát
oktáva

EXKURZE S
ČESKOSLOVENSKOU
OBCÍ LEGIONÁŘSKOU
„PO STOPÁCH JANA
KUBIŠE“

V pátek 4. října se studenti kvarty
a kvinty zúčastnili exkurze, kterou
pravidelně pořádá Československá
obec
legionářská.
Letos
jsme
následovali
kroky
známého
parašutisty, který se podílel na atentátu
na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha, Jana Kubiše.
Naší první zastávkou byl Magistrát
města Opavy na Krnovské ulici,
v jehož areálu se nachází pamětní
deska připomínající jeho působení
v okolí Opavy. Poté jsme se přesunuli
do Milostovic, kde jsme měli
objednanou prohlídku pěchotního
srubu Trigonometr. Následně jsme
ještě popojeli do Sádku, kde jsme
se zastavili u dalšího srubu a také
u pamětní desky na hasičské zbrojnici.
V ní totiž zhruba půl roku byl Jan Kubiš
ubytován a docházel na opevnění.
Naším posledním zastavením byly
Litultovice, ve kterých Jan Kubiš také
krátce pobýval, a to hned po příjezdu
do Opavy.
Velmi děkujeme Československé
obci legionářské za pořádání těchto
exkurzí, neboť takto máme možnost
v blízkém okolí poznat památky
a především osobnosti, jež v našem
kraji pobývaly.
Michaela Škrabalová

PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA
VÍTKOVSKU II
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771
Název projektu: Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku II.
Realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022
Na základě žádosti o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
naše škola získala ﬁnanční prostředky ve výši 3 137 965,- Kč na realizaci projektu „Podpora
inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku II.“, jehož cílem je podpořit a zlepšit podmínky
společného vzdělávání socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných žáků ZŠ/
SŠ, zvýšit jejich úspěšnost a podpořit efektivní trávení volného času.
Pavla Hűmerová, koordinátor/garant projektu

SPOLEČNĚ VE STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ II
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013830
Název projektu: Společně ve středním vzdělávání II
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Na základě žádosti o podporu z výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
naše škola získala ﬁnanční prostředky ve výši 737 090 Kč na realizaci projektu „Společně
ve středním vzdělávání II“, jehož cílem je podpořit především žáky ohrožené školním
neúspěchem na středních školách.
Lenka Zychová, manažer projektu

JDEME NA
TO NOVĚ…
Střední škola, Odry, p. o.

Špatné sousedské vztahy a jak je řešit
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu,
sousedovy slepice, které vám neustále
přelétávají přes plot a hrabou záhony,
štěkot psa, stínící stromy, ovoce padající
na vaši zahradu, parkování sousedovic
auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy…
To je jen pár situací, kvůli kterým vzniká
mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá.
S některými vyjdete po dobrém, s jinými
se za žádných okolností nedokážete
domluvit. Můžete se snažit sebevíc, ale
nedocílíte ničeho jiného, než že vám bude
soused donekonečna opakovat, že si na
svém pozemku může dělat, co chce. Ano,
samozřejmě, ale i to má svá pravidla.
Každý totiž může dělat pouze to, čím
vážně neobtěžuje sousedy a nezasahuje
do jejich vlastnických práv.
Když se na různé sousedské spory
podíváme z pohledu psychologa, záleží
hodně na temperamentu daného člověka.
Obvykle se lidé zvládnou domluvit na
kompromisu, temperamentnější jedinci

však dokáží z maličkosti udělat velkou
aféru. Otázkou je, zda jejich jednání souvisí
s nějakou umanutostí, nebo zda již nejde
o problém psychického rázu. Samozřejmě
netvrdíme, že každý soused, který vám
dělá naschvály, je blázen, i když tak na vás
může působit. Co si však budeme povídat,
jednání se sousedem, který má, řekněme,
výraznou povahu, je velmi těžké. Klasické
metody jako domlouvání a hledání
kompromisů na něj nepůsobí. Na druhou
stranu se mohou minout účinkem i udání
a stížnosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj
nalévá sílu do žil, možná ve svém jednání
spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde
prostě jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit?
Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost
každého případu lehké zodpovědět.
Jakožto psycholog vám mohu doporučit
zejména zachovat klid. Snažte se na celou
situaci podívat ze všech úhlů a vymyslet
kompromis, který by vám i sousedovi
nejvíce vyhovoval. Základem úspěchu je

Školní rok 2019/2020 přinesl
zajímavé změny
První novinkou je zřízení školního poradenského pracoviště (ŠPP). Jeho účelem je
především věnovat se žákům, jež potřebují
pomoci - zabránit předčasnému odchodu ze
studia, eliminovat „migraci“ žáků po středních
školách a zajistit prevenci školní neúspěšnosti. Jednotlivými členy jsou: koordinátor inkluze, výchovný poradce, metodik prevence,
školní psycholog a kariérový poradce. ŠPP
poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům
a pedagogům. Představuje vzájemně propojený celek výchovné a preventivní oblasti školy. K jeho cílům dále patří posílení pozitivních
vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření
oblastí primární prevence a zkvalitnění péče
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Další zajímavostí, na niž můžeme být opravdu
pyšní, je zapojení školy do tvorby státních jednotných závěrečných zkoušek (JZZ). Členkou
autorského týmu písemné části JZZ pro obor
kadeřnice se stala učitelka odborných předmětů Mgr. Ludmila Homolová, čímž stoprocentně potvrdila kvalitu a profesionalitu naší
školy. JZZ se soustředí na úroveň žáků daného oboru a jejich celkovou úspěšnost.
Nejdůležitější informací začátku školního roku
je účast SŠ, Odry v projektu „Pojďme na inkluzi společně“. S dalšími oderskými školskými
subjekty podporujeme rovné šance dětí na
vzdělávání. Tato akce spojuje všechny věkové skupiny od mateřské školy přes základní
až po střední a ukazuje jim směr, podává pomocnou ruku, nabízí informace, seznamuje
s možnostmi profesního vývoje a podporuje
všeobecný přehled všech zapojených žáků,
pedagogů i vedoucích pracovníků.
Pokud bych mohla jedinou větou shrnout, co
je u nás nového, napsala bych: Umíme poradit, naší prioritou je odbornost a na inkluzi
jdeme společně.
Jana Kellnerová
ředitelka školy
komunikace, a právě na té to často vázne.
Pravdou je, že v afektu člověk často jedná
zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou
hlavou neudělal. Celkově se psychická
stránka sousedských sporů odsouvá do
pozadí i přesto, že má na celé věci nemalý
význam. V tomto ohledu doporučuji poradu
s psychologem, v první řadě získáte nezaujatý
pohled na věc, naučíte se zpracovat své
emoce, jak v dané situaci reagovat a mnoho
dalšího. Psycholog vám může pomoci také
v rámci řízené mediace, kdy se se sousedem
setkáte na neutrální půdě za přítomnosti
psychologa, který bude celý rozhovor mezi
vámi řídit a usměrňovat.
Michaela Miechová
psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

KRACH CESTOVNÍ
KANCELÁŘE

First responder systém v Moravskoslezském kraji
má za sebou první půlrok provozu
V Moravskoslezském kraji pomáhají při záchraně
života již šest měsíců vyškolení dobrovolníci, tzv.
ﬁrst respondeři. V pátek 5. října se uskutečnila
při této příležitosti tisková konference za účasti
zástupců
Zdravotnické
záchranné
služby
a Moravskoslezského kraje. Mediím byli výjimečně
k dispozici také dva zástupci ﬁrst responderů,
kteří již mají zkušenost se zásahem u člověka
v ohrožení života. Dobrovolník je pomocí speciální
aplikace operačním střediskem ZZS upozorněn na
skutečnost, že v jeho blízkosti je potřeba poskytnout
první pomoc a může být u postiženého dříve, než
posádka se záchranáři.
„Nejcennějším faktorem při záchraně člověka,
u něhož dojde k náhlému postižení zdraví,
bezprostředně ohrožujícímu život, je čas. A právě
ten lze ve prospěch pacienta získat poskytnutím
základní první pomoci ještě před příjezdem
profesionální posádky záchranné služby. Proto
školení zachránci, ﬁrst respondeři, zvyšují naději
na úspěšnou záchranu,“ sdělil ředitel ZZS MSK
Roman Gřegoř.
V Moravskoslezském kraji je aktuálně činných
480 vyškolených ﬁrst responderů. Dosud dorazili
na pomoc ve stovce případů, přičemž u šedesáti
postižených byli dříve, dříve, než sanitka. Jednalo se
o tři desítky pacientů, které bylo nutno resuscitovat,
více než dvacet jiných s poruchou vědomí a také
o vážné úrazové stavy.
Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin
Gebauer řekl: „Zapojení ﬁrst responderů do praxe
je skvělá myšlenka, kterou Moravskoslezský kraj
od počátku podporuje, a to nejen ﬁnančně. Lidské
zdraví je křehké a často může jít o vteřiny. Ochota
vyškolených zachránců být k dispozici, se nedá
dostatečně docenit. Proto upřímně děkuji každému
dobrovolníkovi za ochotu a nezištnost, se kterou
přispívá k záchraně toho nejcennějšího, lidského
zdraví a života. Poděkování patří také školitelům
a všem ostatním pracovníkům záchranné služby,
kteří se na chodu tohoto systému podílejí. Udělali
v tomto směru obrovský kus práce.“

Vyhodnocená data činnosti ﬁrst responderů
v MSK, která mají záchranáři za prvních šest měsíců
k dispozici, potvrzují, že je systém účelný a správně
nastavený, přičemž průběžně probíhá jeho další
optimalizace.
Petr Jaššo, vedoucí vzdělávacího a výcvikového
střediska ZZS MSK, který se podílí na zavedení
systému, uvedl: „Naši ﬁrst respondeři se podíleli na
včasné první pomoci například u sedmiměsíčního
dítěte se zástavou oběhu, které se následně naší
posádce podařilo úspěšně zachránit, u pacienta s
tepenným krvácením, u muže po pádu z výšky, nebo
postiženého s poruchou vědomí po těžké dopravní
nehodě. V těchto i mnoha dalších případech
prokázali ﬁrst respondeři svou dovednost i význam
poskytnuté pomoci.“
V rámci tiskové konference proběhlo vyhlášení
soutěže, vyhlášené Moravskoslezským krajem
a televizí Polar, jejímž cílem bylo nalézt český
ekvivalent pojmu „ﬁrst responder“. Do zasílání
návrhu se zapojilo na sto třicet respondentů
a odborná komise záchranářů následně vybrala
nejvýstižnější pojmenování, které zní „První
zachránce“. Tento název bude nadále používán
spolu s anglickým termínem pro označení
dobrovolníků, poskytujících v rámci systému první
pomoc. Vítěz ankety, pan Ondřej Soukup, přítomný
na páteční tiskové konferenci, byl odměněn
poukazem na kurz první pomoci a upomínkovými
předměty Moravskoslezského kraje.
Evidence
zájemců,
kteří
se
chtějí
v Moravskoslezském kraji stát vyškolenými
Prvními zachránci, čítá aktuálně 300 osob. Tyto
v následujících měsících projdou pětihodinovým
školením a budou se moci zapojit do systému.
Hlásit se nadále mohou členové integrovaného
záchranného systému, tedy hasiči, policisté
a záchranáři, zařazení členové Jednotek sborů
dobrovolných hasičů a nyní již také profesní
zdravotníci.
Zdroj: www.msk.cz

Krach cestovní kanceláře je
jistě noční můrou všech lidí,
kteří si zařizují dovolenou
přes cestovní kanceláře.
Jak ukazuje nedávný krach
cestovní kanceláře Thomas
Cook, vybrat si známou
a renomovanou cestovní
kancelář ještě není zárukou
toho, že se nemůže nic stát.
Nedávné události naznačují, že i takto letitá, velká
a známá cestovní kancelář
může zkrachovat a dostat
své klienty do velmi nepříjemné situace. Každým rokem také v České republice
z trhu zmizí několik cestovek. I když jejich počet není
nikterak velký, pojďme se
podívat, co takový krach
cestovní kanceláře pro spotřebitele znamená a jak by
měl v případě úpadku postupovat.
Dobrou zprávou je, že při
krachu cestovní kanceláře
se sice nepodíváte tam, kam
jste chtěli a plánovali, ale
o své peníze díky pojištění proti úpadku nepřijdete.
Hromadný krach cestovních
kanceláří před lety měl za následek uzákonění povinného
pojištění cestovních kanceláří. Každá cestovní kancelář
v ČR tak musí mít sjednáno
tzv. pojištění záruky pro případ svého úpadku. Toto pojištění kryje převážnou část rizik
jejich klientů.
Pořadatel zájezdu je povinen
při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření vydat zákazníkovi doklad
o smlouvě tzv. potvrzení
o zájezdu a spolu s ním také
doklad o sjednaném pojištění
pro případ úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad
o bankovní záruce pro případ
úpadku vystavený bankou
nebo zahraniční bankou. Tyto
doklady určené zákazníkům
musí obsahovat informace
o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny,
podmínky pojištění a způsob
oznámení pojistné události.
Prvním preventivním krokem
na straně spotřebitele by tedy
měla být kontrola pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, se kterou se
chystáte na dovolenou.
I v případě nákupu zájezdu
od cestovní agentury, která
prodej zájezdu pouze zpro-

středkovává, má spotřebitel
právo na informaci o tom, se
kterou cestovkou bude cestovat a zda má pojištění. Pozor
samotná cestovní agentura
nemusí být pojištěna proti
úpadku, protože tuto povinnost mají ze zákona pouze pořadatelé zájezdu, jimiž mohou
být pouze cestovní kanceláře,
jejichž zájezdy agentury prodávají.
Co dělat pokud vaše CK vyhlásí úpadek?
Pokud CK zkrachuje ještě
před vaším odjezdem na dovolenou, bude situace asi
o něco „jednodušší“. Zakoupili-li jste si zájezd u pojištěné
cestovní kanceláře a nastane
situace, že cestovní kancelář
zkrachuje, je potřeba se co
nejrychleji obrátit na pojišťovnu, u které je cestovní kancelář pojištěná. V pojišťovně
vám poradí, jak a kam nahlásit
pojistnou událost, jak si zažádat o vrácení ceny či zálohy.
Zaplacenou částku za zájezd
byste měli obdržet v plné výši.
Pokud jste již na dovolenou
odcestovali, buďte v kontaktu
s pojišťovnou a ta vás bude
informovat o dalším průběhu.
Vaše dovolená bohužel samozřejmě končí, ale pojišťovna
by měla zajistit tzv. repatriaci klientů CK, tedy dopravu
z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa,
na němž jste se s cestovní
kanceláří dohodli, a to včetně
nezbytné stravy a ubytování
až do doby odjezdu. Doporučujeme zachovat pokud
možno klid a chladnou hlavu
a následovat pokyny pojišťovny. Cestování zpět na vlastní
pěst se nemusí vyplatit, protože zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní
náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela
vynaložit, pokud by dopravu,
ubytování a stravování zajišťovala sama.
Pojišťovna může poskytnout
pojistné plnění také ve formě
úhrady služeb, na základě
kterých můžete pokračovat ve
svém zájezdu. Jinak máte po
návratu domů nárok na uplatnění rozdílu mezi již zaplacenou cenou a cenou uskutečněného zájezdu.
Zákazník se již nemusí obávat, že by přišel o své peníze, pokud by byla cestovní
kancelář tzv. podpojištěná,
jako tomu bývalo v minulosti. Pokud totiž nároky klientů

přesáhnou limit pojistného plnění,
pak se nároky hradí z tzv. garančního fondu, do něhož musí cestovní
kanceláře pravidelně odvádět část
svých tržeb.
Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z.s.
Web: www.sos-msk.cz
tel/fax.596 111 252
mobil 606 832 280
e-mail: ostrava@sos-msk.cz
Marcela Reichelová, předsedkyně,
reichelova@sos-msk.cz
tel. 602 722 584

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 1. 11. od 15:00 hodin
PÁTEČNÍ SLADKÉ ODPOLEDNE – JABLEČNÉ ZÁVINY
Akce je určena pro všechny od 9 do 99 let! V případě dětí mladších,
prosíme o doprovod rodičů. Cena: 25 Kč
Středisko volného času Vítkov
Pátek 1. 11. od 16:30 hodin
HALLOWEEN PRO VEŘEJNOST
Přijďte se opět trošku bát! Vstup od obchodního centra Bílá sova.
Vstupné dobrovolné.
Bývalé kryty CO, ZŠ nám. Jana Zajíce
Sobota 2. 11. v 10:00 hodin
ADDAMSOVA RODINA
Připravte si prsty na lusknutí! Na plátna kin se vrací ikonická rodina,
která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát
se členové této vtipné a výstřední rodinky představí v animované podobě. Malí i velcí diváci se mohou těšit na skvělou zábavu, protože
Addamsovi se budou snažit mermomocí dokázat, že dobří sousedé
jsou pro své okolí k nezaplacení.
👨 MP ⏰ 85 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 2. 11. v 16:30 hodin
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
V předvánočním čase se protnou osudy desítky lidí různého pohlaví, rozdílných profesí a věku. Kdo se do koho nakonec zamiluje?
A podaří se záhřebské opeře decimované chřipkou uskutečnit představení Dona Giovanniho?
👨 MP ⏰ 99 min. Titulky.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 2. 11. v 19:00 hodin
ABSTINENT
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými
se stávají čím dál častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam
měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat maturitu a poslat přihlášku na vejšku.
👨 12+ ⏰ 78 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 7. 11. ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 7. 11. v 15:30 hodin
NABARVENÉ PTÁČE
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě.
Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se
na cestu a protloukat se úplně samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry.
👨 18+ ⏰169 min. Dabing/Titulky.
Vstupné: 60 Kč. Klub Panorama.
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 7. 11. v 19:00 hodin
BITVA U MIDWAY
Válečný velkoﬁlm světoznámého režiséra Rolanda Emmericha (Den
nezávislosti, Patriot, Godzilla) líčí příběh příslušníků amerického
námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která znamenala zlom
na paciﬁckém bojišti druhé světové války. Hvězdně obsazený ﬁlm
(Luke Evans, Woody Harrelson, Patrick Wilson, Ed Skrein, Aaron

Eckhart, Nick Jonas a další) působivě ukáže nejen pozadí konﬂiktu,
ale zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy nebyla natočena
tak velkolepě.
👨 12+ ⏰ 138 min. Titulky.
Čtvrteční premiéra. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 8. 11. v 15:00 hodin
WORKSHOP - KERAMIKA
Keramika pro každého, bez omezení věku. Rádi byste si něco vyrobili? Dárek? Dekoraci na Vánoce? Zkrášlili svůj dům nebo zahradu,
vlastním výrobkem? Přijďte s nápadem, či návrhem a společně to
zrealizujeme. S sebou si doneste pouze pracovní oblečení. Cena
workshopu je 100 Kč.
Středisko volného času Vítkov
Pátek 8. 11. v 16:30 hodin
POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
Pochod se světýlky. Účast nutno potvrdit v knihovně.
Vstupné: 10 Kč/dítě
Start od Knihovny ve Vítkově
Sobota 9. 11. v 10:00 hodin
FANY A PES
Lipsko na konci léta 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika,
psa své nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie
do třídy nevrátila a Fany začíná tušit, že její kamarádka jako mnoho
jiných uprchla s rodinou na Západ.
👨 MP ⏰ 90 min. Dabing.
Premiéra. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 9. 11. v 16:30 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny
Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na
horách, aby se tak vyhla svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam
potkává dva muže, ač o žádné seznamování opravdu nestojí..
👨 MP ⏰ 105 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 9.11. v 19:00 hodin
BOŽÍ LÁSKA
Brazílie, rok 2027. Bůh se neuctívá na mších, ale na tanečních party,
a pro rozhřešení si můžete dojet do drive-thru zpovědnice. Úřednice
Joana dělá navzdory svým pracovním povinnostem vše pro to, aby
naplnila svoje osobní poslání – zabránit co nejvíce párům v rozvodu.
👨 18+ ⏰ 101 min. Titulky.
Klub Panorama. Vstupné: 100 Kč.
Kino Panorama Vítkov
Neděle 10. 11. ve 13:00 hodin
ŠÍPY ROBINA HOODA
Přiložte tětivu k oku pravému a vypusťte šípy do terče vzdáleného.
Luky i šípy přesně letící vám zapůjčeny budou. Nejlepší dvojice lukostřelecká RODIČ + DÍTĚ pasována bude titulem Vítkovský Robin
Hood. Nepřicházejte prosím v botách zabahněných, leč vezměte
sobě přezůvky. Pořádá: Středisko volného času Vítkov.
Sokolovna, Husova ulice 653
Úterý 12. 11. v 10:00 hodin
POZOR NA SMLOUVY K ODBĚRU ENERGIÍ
Senior point Vítkov zve všechny seniory na besedu.
Těšíme se na setkání s Vámi při kávičce.
Kulturní dům Vítkov (učebna)

Čtvrtek 14. 11. v 16:30 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Šaramantní světák Rudolf (Marek Vašut) se po rozvodu musí přestěhovat z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní
se svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rudolf
je z nastalé situace “mírně” rozladěn a zmítá se mezi odhodláním
usadit se v klidném monogamním vztahu a svody, jež mu denně
servíruje notorický ﬂamendr a sukničkář Arnošt.
👨 12+ ⏰ 100 min.
Klub Senior. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 14. 11. v 19:00 hodin
KAREL, JÁ A TY
Saša cítí, že se její vztah s manželem Karlem vyčerpal, a tak od něj
na čas odchází. Útočiště nachází u Dušana. Oba se snaží zorientovat ve svých vztazích a vzájemně jsou si v tomto tápání oporou.
Celovečerní debut Bohdana Karáska klade důraz na přirozenost
dialogů i hereckých výkonů.
👨 15+ ⏰ 111 min.
Čtvrteční premiéra. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 15. 11. v 17:00 hodin
SNOW FILM FEST
Festival zimních sportovních a cestovatelských ﬁlmů. Začínáme v
17:00 hodin v kině Vítkov. Promítané ﬁlmy: Queen Maud Land, Onekotan, Ice and Palms, Surfer Dan, Střípky ze života horolezce, Můj
Svět. Vstupné 50 Kč. Děti zdarma. Občerstvení zajištěno.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Kino Panorama Vítkov
Pátek 15. 11. v 19:00 hodin
MILAN PITKIN & COUNTRY SKUPINA RANČEŘI
Vstupné: 190 Kč
Kulturní dům Vítkov
Sobota 16. 11. v 15:30 hodin
LE MANS 66
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský
jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní
auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans
ve Francii roku 1966. Hrají: Matt Damon a Christian Bale.
👨 12+ ⏰ 152 min. Titulky.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 16. 11. v 19:00 hodin
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
Nyní dospělý Dan Torrance (McGregor) se usilovně snaží vyrovnat
se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid v duši. Vše se ale
změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými jako „osvícení“. Abra instinktivně vycítí, že Dan má stejné tajuplné
nadání jako ona, a obrátí se na něj se zoufalou prosbou o pomoc.
👨 15+ ⏰ 130 min. Titulky.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 17. 11. v 9:30 hodin
MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce, následuje výlet ke zřícenině
hradu Vikštejna.
Městský hřbitov ve Vítkově
Neděle 17. 11. ve 13:00 hodin
KONCERT JANA KRYLA
Školící středisko České pošty v Podhradí

Neděle 17. 11. v 17:00 hodin
BYLI JSME TO MY?
Po letech nuceného mlčení se režisér Antonín Máša vrátil k hranému ﬁlmu hned dvěma projekty - snímky Skřivánčí ticho a Byli jsme
to my? První vznikl těsně před rokem 1989 a druhý reﬂektuje marasmus normalizační společnosti s polistopadovým odstupem.
👨 12+ ⏰ 85 min.
Vstupné: 80 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 21. 11. v 16:30 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA
Vandam (Hynek Čermák), ač rváč z pražského sídliště, je sečtělý a
zajímá se o dějiny. Každý den doma cvičí a večer chodí do hospody
Severka, která je středem jeho vesmíru. Kumpáni z hospody mu
přezdívají „národní hrdina“, protože dal prý 17. listopadu 1989 na
Národní třídě tu první ránu, jež uvedla dějiny do pohybu.
👨 15+ ⏰ 91 min.
Klub Panorama. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 21. 11. v 19:00 hodin
VLASTNÍCI
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé
Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní
Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh
schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej
Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně
sabotuje jakékoliv rozhodnutí. Tahle schůze bude pěkně divoká...
👨12+ ⏰ 96 min.
Čtvrteční premiéra. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 22. 11. v 15:00 hodin
WORKSHOP - KERAMIKA
Keramika pro každého, bez omezení věku. Rádi byste si něco vyrobili? Dárek? Dekoraci na Vánoce? Zkrášlili svůj dům nebo zahradu,
vlastním výrobkem? Přijďte s nápadem, či návrhem a společně to
zrealizujeme. S sebou si doneste pouze převlečení k práci. Cena
workshopu je 100 Kč.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 23. 11. v 10:00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá
a zároveň hrozí, že zničí její ledové království. Společně s Annou,
Kristoﬀem, Olafem a Svenem se královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve ﬁlmu Ledové království se Elsa
obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II
musí doufat, že je mocná dostatečně.
🕶 3D 👨 MP ⏰ 103 min.
Dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 23. 11. v 16:30 hodin
AMNESTIE
Emotivní thriller Amnestie přinese na plátna největší vzpouru ve vězeňské historii Československa a spolu s ní i příběh, který odráží obrovské a rychlé změny po revoluci v roce 1989. Film jde do kin jako
příspěvek k výročí Sametové revoluce, na události a dramatickou
dobu se ale dívá jinak, než by mohli diváci očekávat. Hrají: Aňa Geislerová, Marek Vašut, Natalia Germani, Juraj Bača, Jana Oľhová,
Marek Majeský, Ján Jackuliak, Ivan Sochor, Marta Maťová ...
👨 15+ ⏰ 127 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 23. 11. v 19:00 hodin
SBOHEM, SYNU
Čínský snímek Sbohem, synu je pečlivě vystavěná, tříhodinová rodinná sága zachycující několik desetiletí z nedávné čínské historie
prostřednictvím příběhu manželského páru postiženého osudovou
tragédií.
👨 12+ ⏰ 175 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 25. 11. v 18:00 hodin
PŘEDNÁŠKA KLUBU ZDRAVÍ
Ve většině z nás vyvolá pojem rakovina strach, ale v této přednášce poznáme 4 faktory, které jí pomohou z 80% zabránit. Jako vždy
bude připravena zdravá ochutnánka Přednáší: Roman Uhrin.
Kulturní dům (učebna)
Úterý 26. 11. v 17:00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT A VÝSTAVU ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ
S HOSTY ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VIDNAVA
Pořádá Základní umělecká škola Vítkov a SRPŠ při ZUŠ
Vstupné dobrovolné.
Koncertní sál ZUŠ Vítkov
Úterý 26. 11. v 17:00 hodin
KAMBODŽA, LAOS A THAJSKO
Cestopisná přednáška Jiřího Máry.
Vstupné: 30 Kč.
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 28. 11. v 16:30 hodin
HODINÁŘŮV UČEŇ
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Hrají: Jana Plodková,
Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor Preiss ...
Pohádka - Česko / Slovensko
👨 MP ⏰ 100 min.
Klub Senior. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 28. 11. v 19:00 hodin
VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Výpravná fantasy založená na severských bájích a mýtech o Valhalle, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. Odin, Thor,
Loki a další bohové z Valhally se musí postavit svému osudu a odvrátit Ragnarok, zánik svůj i celého světa. Ze zajetí se totiž osvobodil
obrovský vlk Fenrir a bohům hrozí ta úplně poslední bitva s odvěkým
nepřítelem, s divokými obry.
👨 12+ ⏰ 105 min. Dabing.
Čtvrteční premiéra. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 29. 11. v 16:30 hodin
JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL
Dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel je vyprávěn pohledem režiséra, který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora ﬁlmů jeho dětství,
které viděl ve Francii jako malý v dělnickém kině, které promítalo
východoevropskou animaci. Při svých cestách do Československa
se v pozdějších letech seznámil s Terezou Brdečkovou a společně
se snaží nalézt odpověď na otázku, kdo byl Jiří Trnka. Věnují se jeho
nesnadným začátkům, ovlivněním českou loutkářkou tradicí, téměř
osudově náhodnému přizvání k vedení studia animovaného ﬁlmu.
Sledují jeho cestu za světovým úspěchem v temných 50. letech až k
jeho konﬂiktu s komunistickým režimem na sklonku života.
👨 MP ⏰ 80 min.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 30. 11. v 8:00 hodin
DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL - VÁNOCE
Kulturní dům Vítkov
Sobota 30. 11. v 16:00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Jana Zajíce

Program NZDM Tunnel – listopad
Klienti 6 – 14 let
4. 11. – Den romského jazyka
11. 11. – Komunitní sezení - Násilí
12. 11. – Turnaj ve stolním tenise
18. 11. – Preventivní program – Kyberšikana
25. 11. – Beseda – Holocaust
Klienti 15 – 26 let
6. 11. – Den romského jazyka
13. 11. – Beseda - Holocaust
20. 11. – Preventivní program – Agresivita
27. 11. – Komunitní sezení – Násilí
28. 11. - Turnaj ve stolním tenise
Premiéra filmu NA NOŽE
Od ﬁlmového distributora Vertical Entertainment jsme obdrželi
tuto zprávu: „Chtěli bychom Vás informovat o posunu termínu
premiéry filmu Na nože v českých kinech z 28.11.2019 na 9.1.2020.
Na základě extrémně pozitivních reakcí, které film režiséra
Riana Johnsona od prvních projekcí provázejí, je zřejmé,
že se jedná o výjimečný a divácky velmi vděčný snímek.
Proto jsme se rozhodli posunout termín jeho uvedení
v českých kinech do období, ve kterém film bude mít
výrazně více prostoru, který si bezesporu zaslouží.“
Představení, které bylo původně v plánu koncem listopadu musíme
zrušit a o náhradním termínu vás budeme informovat.

Uzávěrka příštího čísla: 1 8 . l i s t o p a d u 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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