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Několik slov starosty města
Bezpečná doprava ve městě

Zvláště v zimním období musí účastníci silničního provozu dbát
zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích.
Na bezpečnost silničního provozu má zásadní vliv zimní údržba,
kterou v našem městě provádějí technické služby. Máme schválený
plán zimní údržby, který je zveřejněn na webových stránkách města.
K tomu, aby mohla být údržba kvalitně prováděna, je zapotřebí
nejenom technika a pravidelné odstraňování závad, ale i zodpovědný
přístup řidičů. Je důležité, aby neodstavovali vozidla na komunikacích,
pokud mají možnost zaparkovat na svých pozemcích nebo na
oficiálních parkovištích. Odhrnování sněhu i posyp se pak provádí po
celé šířce cesty a nezůstávají neuklizená místa pod zaparkovanými
auty.
Nyní naši pracovníci kontrolují zeleň podél cest i chodníků. Ta nesmí
zakrývat dopravní značky, zužovat průjezd nebo průchod, bránit
výhledu nebo stínit veřejnému osvětlení. Proto budou probíhat ořezy
v místech, kde k těmto nežádoucím situacím dochází. Zatím se bude
jednat o městské pozemky. Pokud zeleň bude růst na soukromých
pozemcích a bude vyhodnocena jako omezující či dokonce ohrožující
silniční provoz, budeme žádat vlastníky o sjednání nápravy. Osobně
vím o několika místech, kde zeleň natolik zúžila chodník, že není
možno projít, natož projet například s kočárkem. Chodci pak musí
vstoupit do vozovky, což je samozřejmě nebezpečné. Buďme k sobě
ohleduplnější. Pokud možno nejenom v zimním období…

Není to však jediný počin v oblasti cykloturistiky v letošním roce.
S největší pravděpodobností dojde k rekonstrukci svážnice
(lesní cesty) Kozlův les. Na tuto akci žádáme dotaci ze Státního
zemědělského intervenčního fondu v rámci programu rozvoje
venkova. Předpokládané náklady jsou 3,9 mil. Kč bez DPH. Dotace
by měla pokrýt 90 % nákladů. Primárně bude cesta sloužit k lesním
činnostem, ale budou ji moci využívat i cyklisté a turisté. Cesta propojí
v současné době neprůjezdnou část lesa mezi Prostředním Dvorem
a Balatonem. Hotovo by mělo být na konci října.
Pavel Smolka

Novinky pro cyklisty i turisty

Už jsme několikrát informovali o tom, že na jaře se začne stavět
cyklostezka mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem. Ta by měla být
dokončena počátkem srpna, takže ještě o prázdninách bude všem
zájemcům k dispozici. V souvislosti se slavnostním otevřením
chystáme i společné akce s Kaletami, naším polským partnerským
městem.

Pozvánka na

slavnostní
udílení Ceny
Jana Zajíce
25. února 2022
ve Vítkově
Program:

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
24. zasedání zastupitelstva se uskuteční

2. března 2022 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.
Jednání zastupitelstva lze sledovat také online.

16.30 hod.
Pietní vzpomínka u hrobu Jana
Zajíce
Městský hřbitov ve Vítkově
17.00 hod.
Udělení Ceny Jana Zajíce
Slavnostní koncert
účinkuje Karel Dohnal a Benda
kvartet
Sál Městského úřadu ve
Vítkově

Městská policie v prosinci 2021
Kolem jedenácté hodiny dopoledne 1. prosince byla MP Vítkov
přivolána do jedné z prodejen v Opavské ulici, kde došlo ke krádeži
zboží. Strážníci na místě zjistili, že se jí dopustil 12letý chlapec
z Vítkova, který byl společně se svou matkou v prodejně nakupovat.
Během nakupování schoval do kapsy hrst pistácií, jež během pobytu
v prodejně konzumoval. Vzniklá škoda byla odhadnuta na necelých 32
Kč, které zákonná zástupkyně v prodejně ihned uhradila. Přestupek
proti majetku byl v prodejně vyřešen pouze pohovorem s matkou
i chlapcem z důvodu nedovršení 15 let věku nezletilé osoby, jež není
za přestupek odpovědna.
Ve stejné prodejně řešili krádež zboží strážníci ještě 8. prosince, kdy
v dopoledních hodinách odcizila 66letá žena z Kružberku 3 balení
sáčků do koše a 4 balení oplatků v celkové hodnotě 104 Kč. I přes
skutečnost, že některé zboží bylo vráceno neporušené zpět do
prodeje a některé bylo uhrazeno, bude se žena ze svého počínání
zodpovídat u správního orgánu. Jelikož strážníci zjistili, že přestupek
proti majetku spáchala žena opakovaně, hrozí jí v takovém případě
pokuta až do výše 70 000 Kč.
Při kontrole protiepidemických opatření v jedné z provozoven
v Opavské ulici zjistili strážníci muže, který se pohyboval ve vnitřním
prostoru budovy bez nasazené ochrany dýchacích cest. Muž, v němž
byl zjištěn 52letý občan z Vrchů, byl vyzván k dodržování povinnosti,
uložené mimořádným opatřením MZ ČR, k nasazení ochrany
dýchacích cest. Jelikož ani přes zákonnou výzvu strážníků toto
neučinil, bude se nyní zodpovídat z přestupku nesplnění povinnosti
k ochraně zdraví při epidemii, za což mu Krajská hygienická stanice
v Ostravě, kam byl přestupek postoupen, může uložit pokutu až do
výše 3 000 000 Kč. Za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný
neuposlechnutím výzvy úřední osoby při výkonu své pravomoci, mu

Poděkování
Městská policie děkuje všem dobrým lidem, kteří v roce 2021
nezištně poskytli krmivo a další potřeby pro psy, již musí být
z jakéhokoliv důvodu umístěni v záchytných kotcích MP Vítkov.
Za jakýkoliv příspěvek jsme rádi a velmi si vážíme všech, jimž
nejsou zatoulaní psi lhostejní.
Forma takových příspěvků a pomoci je a bude vždy vítána!
Roman Mišáček

MĚSTO VÍTKOV

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení
pro rok 2022
Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou
zápůjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.
Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webové
stránce města https://1url.cz/VKwTt nebo na finančním odboru
Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany Chorobinské nebo Jaromíra
Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti přijímáme do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání
finančních prostředků vedených na fondu.

dále může správní orgán uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, případně
15 000 Kč při opakovaném spáchaní takového přestupku.
V prosinci bylo zjištěno dalších 9 případů nesplnění povinnosti uložené
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky,
a to pohybem nebo pobytem ve vnitřních prostorách staveb bez
nasazené ochrany dýchacích cest. Drtivá většina porušení byla na
místě řešena domluvou, tři opakovaná nerespektování této povinnosti
byla postoupena KHS Ostrava a dva případy jsou nadále v řešení MP
Vítkov.
Z přestupku proti veřejnému pořádku, spáchaného rušením nočního
klidu, byl obviněn 28letý muž z Vítkova, který se hlasitě verbálně
projevoval 14. prosince kolem jedenácté hodiny večerní v Husově
ulici. Strážníci, kteří byli na místo přivoláni, muže uklidnili a vyzvali jej
k zanechání protiprávního jednání, což uposlechl. Zjištěné skutečnosti
byly zdokumentovány a postoupeny správnímu orgánu, kde muži
hrozí pokuta až do výše 15 000 Kč, jelikož se takového jednání
dopustil opakovaně.
Do protialkoholní záchytné stanice byl 20. prosince převezen služebním
vozidlem MP 52letý muž ze Svatoňovic, kterého strážníci nalezli
kolem půl šesté večer ležícího na zemi před objektem MěÚ Vítkov.
Muži bylo naměřeno 2,75 promile alkoholu v dechu a nebyl schopen
vlastní souvislé chůze. Jelikož panovaly mrazivé klimatické podmínky,
kdy by mohl být ohrožen jeho život nebo zdraví, bylo rozhodnuto
o jeho převozu k vystřízlivění do uvedeného zařízení. Protože se muž
svým jednáním jinak nedopouštěl žádného protiprávního jednání,
nebude se pro svou opilost dále ze svého počínání zodpovídat.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

Finanční dary na kastrace
koček a kocourů v roce 2022
Město Vítkov poskytuje v letošním roce opět finanční dary na
kastrace koček a kocourů. Jedná se o preventivní opatření k regulaci
populace toulavých a opuštěných zvířat v souladu se zákonem
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
Nárok na finanční dar má fyzická osoba, která
- je chovatelem kočky nebo kocoura,
- má trvalý pobyt ve městě Vítkově nebo jeho místních částech
(Jelenice, Klokočov, Lhotka, Nové Těchanovice, Podhradí, Prostřední
Dvůr, Zálužné),
- nechá svou kočku nebo kocoura v roce 2022 vykastrovat
u veterinárního lékaře.
Výše finančního daru:
- 700 Kč na kastraci jedné kočky,
- 350 Kč na kastraci jednoho kocoura,
- finanční dar bude chovateli v uvedeném roce poskytnut maximálně
pro 5 zvířat,
- bude-li cena za veterinární úkon nižší než poskytovaný finanční dar,
chovatel obdrží finanční dar ve výši ceny za provedený veterinární
úkon.
Způsob platby
O finanční dar může chovatel požádat u Městského úřadu Vítkov,
odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí. Předloží
průkaz totožnosti a doklad o zaplacení za provedenou kastraci kočky
nebo kocoura.
Možnost zapůjčení přepravky pro kočky
Přepravku pro kočky si mohou chovatelé zapůjčit po předchozí
dohodě na služebně Městské policie Vítkov, telefon: 556 312 277.

Sociální služby města Vítkova
Andělé na drátě – asistenční tísňová služba pro seniory
Tísňová telefonická linka a poradna poskytuje seniorům pomoc tak,
aby se necítili sami a mohli žít svůj život plnohodnotně v domácím
prostředí. Pečujícím nabízí jistotu bez obavy, že se jejich blízkým
seniorům něco stane a zůstanou bez pomoci.
Andělé stromu života – mobilní hospic
Služba domácího mobilního hospice pomáhá nemocným v posledních
fázích života a jejich rodinám překonat náročnou životní situaci
a prožít poslední chvíle důstojně.
Andělé stromu života – odborné sociální poradenství
Služba podporuje nevyléčitelně nemocné osoby nebo osoby, které se
starají o nevyléčitelně nemocného.
Andělé stromu života – terénní odlehčovací služba
Služba poskytuje podporu těm, kteří pečují o osobu v poslední fázi
života, aby si mohli odpočinout od náročných povinností domácí
péče a vyřídili si své osobní záležitosti. Odlehčovací služba je určena
především uživatelům, kteří jsou zároveň pacienty mobilního hospice.
Centrum inkluze, o. p. s. - Centrum pro rodinu FAJTA
Centrum pro rodinu pomáhá rodinám s dětmi. Poradí v oblasti
výchovy, výchovných problémů, vztahových problémů, komunikace,
vzdělávání, získání motivace ke vzdělávání.
Centrum inkluze, o. p. s. - Předškolní klub Kamarád Vítkov
Nabízí předškolní vzdělávání, včasnou péči, doučování, integraci dětí,
psychologické a speciální pedagogické poradenství, besedy, podporu
komunikace, příměstské tábory.
Domov Vítkov, p. o. – domov pro seniory
Domov pro seniory nabízí seniorům ve věku 65 let a více celodenní
péči s ubytováním a stravou. Služba je hrazena uživatelem.
Domov Vítkov, p. o. – domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je podobná pobytová služba jako
domov pro seniory. Poskytuje celodenní péči se zajištěním ubytování
a stravy osobám ve věku 50 let a více se sníženou soběstačností
způsobenou různými typy demencí. Tuto službu si osoba musí hradit.
Domov Vítkov, p. o. – chráněné bydlení
Tato pobytová služba je určena osobám se zdravotním postižením ve
věku od 19 let, které potřebují každodenní pomoc jiné osoby, protože
nejsou samy schopny zajistit si své životní potřeby.
Elim Opava, o. p. s. – dobrovolnické centrum
Dobrovolníci docházejí do domovů pro seniory a dětských domovů.
Svůj volný čas věnují lidem, kteří potřebují někoho, s kým by si mohli
popovídat, zpestřit si svůj den zábavnými aktivitami. Dobrovolníci jim

Občanská poradana
Vítkov
Charita Odry za podpory města Vítkova a Moravskoslezského kraje
získala finanční prostředky na poskytování odborného sociálního
poradenství pro občany Vítkova a místních částí. Občanská
poradna nabízí odbornou pomoc při řešení různých životních
situací, např. předluženosti, nezaměstnanosti, nevyplácení mzdy,
neplacení výživného, dědictví, problémů s dodavateli energií,
nedodání zboží atd.
Provozní doba poradny:
Pondělí 8.00 - 11.30 12.00 - 16.00		

ambulantní, forma

nejčastěji čtou knížky, hrají společenské hry, chodí na procházky,
cvičí, trénují paměť. Dobrovolníci také pomáhají při jednorázových
kulturních či společenských akcích.
EUROTOPIA.CZ, o. p. s. - Asistenční, mediační a terapeutické
centrum
Centrum pracuje s rodinami, které se nacházejí nebo se nacházely
v situaci rozvodu, rozchodu nebo jiné podobné krizové situaci.
EUROTOPIA.CZ, o. p. s. - Poradenské středisko
Středisko poskytuje poradenství při řešení bydlení, exekucí, dluhů,
partnerských vztahů, nezaměstnanosti, finanční gramotnosti.
Disponuje také bezplatnými právními službami.
Charita Odry – pečovatelská služba
Služba pomáhá pečovat o osoby se sníženou soběstačností
v přirozeném prostředí. Pracovníci zajišťují úkony spojené s péčí
o tělo, nákupem potravin, zajištěním stravy. Poskytované služby jsou
zpoplatněny.
Charity Odry – Občanská poradna
Občanská poradna poskytuje informace a pomoc nejen v oblasti
dluhů, ale i při řešení exekucí, špatného hospodaření s penězi,
hledání zaměstnání.
Slezská diakonie – Poradna rané péče MATANA
Poradna pomáhá rodinám s dětmi do 7 let věku s mentálním,
pohybovým, kombinovaným postižením, autismem nebo opožděným
či odlišným vývojem. Poskytují poradenství v oblasti vývoje
a vzdělávání dítěte, zaškolování rodičů v péči o dítě.
Středisko volného času Vítkov, p. o. - Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Tunnel
Nízkoprahové zařízení poskytuje dětem a mládeži od 6 do 26 let
anonymně bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času a řešení
své nepříznivé životní situace.
Středisko volného času Vítkov, p. o. - Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Tunnel
Služba pomáhá rodinám s dětmi v krizi při obnovení fungování rodiny,
při řešení špatných bytových podmínek apod. tak, aby mohlo dítě
zůstat v původní rodině.
Přehled všech sociálních, návazných a zdravotních služeb se všemi
dalšími informacemi a kontakty naleznete v Katalogu sociálních,
návazných a zdravotních služeb. Katalog si lze v tištěné podobě
zakoupit v Informačním centru za 20 Kč nebo ho naleznete na
webových stránkách města Vítkova https://1url.cz/mK4mC, kde jsou
údaje průběžně aktualizovány.

Úterý
8.00 - 11.30 12.00 - 16.00		
Středa 		
zavřeno			
Čtvrtek 		
zavřeno			
Pátek 		
zavřeno			

ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma
ambulantní forma

Terénní forma je poskytována dle potřeb imobilních klientů max.
4 hodin týdně. Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro vás,
spolupráce probíhá zcela bezplatně po celou dobu řešení případu
klienta. Najdete nás v Komenského ulici 169.
Přijďte, vše se dá řešit, poradíme a pomůžeme vám.
Kontakt: Ing. Michaela Dlabačová, vedoucí
tel.: 604 645 378
e-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz

Slunečná
– nová ulice ve Vítkově

Městu se podařilo v roce 2020 získat dotaci Ministerstva pro místní
rozvoj z dotačního programu Podpora bydlení, podprogramu Technická
infrastruktura na realizaci projektu „8 TI Vítkov“. Za tímto záhadným
názvem se skrývá vybudování technické infrastruktury v lokalitě
Těchanovická ulice, dnes již nové ulice Slunečná, pro následnou
výstavbu osmi nových rodinných domů.
Z poskytnuté dotace ve výši 80 000 Kč na jeden zainvestovaný
pozemek a z finančních prostředků rozpočtu města byla vybudována
splašková kanalizace. Akci realizovala firma KARETA, s.r.o. z Bruntálu.
Celkové náklady na vybudování splaškové kanalizace se vyšplhaly na
1 599 375 Kč. Získaná dotace ze státního rozpočtu činila 640 000 Kč.
Město ze svého rozpočtu uhradilo 959 375 Kč.
Projekt „8 TI Vítkov“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Podpora bydlení Ministerstva pro místní
rozvoj.

Sběr textilu, obuvi a hraček
Jistě jste si všimli, že máme ve Vítkově umístěno 15 kontejnerů,
do kterých můžete odevzdat nepotřebné oděvy, boty, hračky, knihy,
nádobí, dekorace, zavazadla a mnoho dalšího, co v domácnosti
již nevyužijete, ale jiným lidem může ještě dobře posloužit. Svoz
kontejnerů v našem městě zajišťuje firma TextilEco každé 2 týdny.
Naším cílem je sesbírané věci přirozeným způsobem navrátit
zpátky k lidem. Tím předcházíme vzniku odpadů a podporujeme
pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí.

Zajímá vás, co se s vašimi nepotřebnými věci děje dále? Kde
skončí? To, co do sběrných boxů odložíte, odveze firma TextilEco
do specializovaného závodu v Boskovicích, kde vše pečlivě roztřídí
a snaží se najít pro věci další využití. Vše je roztříděno do několika
skupin: jednou z nich je kategorie pro opětovné použití v obchodech s
pomalou módou - second handech, druhá skupina představuje textil
pro průmysl a recyklaci, třetí kategorií je ekologické a energetické
využití znečištěných a nerecyklovatelných oděvů a obuvi. Firma
také dodává materiál pro chráněné dílny a lokální módní návrháře.
Celkem se materiál třídí do více než 200 kategorií. Právě proto, aby
mohly být vámi odložené věci dále využity, je důležité, abyste je do
kontejneru vložili čisté a zabalené v dobře uzavřeném igelitovém či
papírovém sáčku nebo tašce. Mějte to prosím na paměti, až příště
půjdete s vašimi věcmi k boxu. Pokud bude box plný, neodkládejte,
prosím, tašku vedle, ale podejte informaci na putko@vitkov.info,
nebo na telefonní číslo: 556 312 242.
Děkujeme, že pomáháte chránit naše životní prostředí!
Seznam umístění kontejnerů na textil:
Parkoviště - u nemocnice
1)
2)
Opavská 32, 33
Opavská 688
3)
4)
Oderská 176
5)
Klokočovská - u zastávky MHD
Budišovská 495
6)
7)
Průmyslová - u sběrného dvora
Selská 946, 947
8)
9)
Fučíkova - u obchodu
10)
Těchanovická 291
11)
Skřivánčí pole - u zahrádek
12)
Těchanovická 20
13)
Budišovská 874
14)
náměstí Jana Zajíce - u prodejny COOP
15)
Klokočov - u obchodu
František Putko

Daň z příjmů fyzických osob
za rok 2021
INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU PRO
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, OSTRAVA
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2021 připadá na 1. dubna 2022. V případě, že bude
přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022. Občanům, kterým
přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání
tohoto přiznání až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů
fyzických osob také splatná.
Všechny formuláře jsou dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz,
a v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích.
Finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům
z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Formuláře jsou také k dispozici na Městském úřadě ve Vítkově.

Kalendář svozu odpadu
na webu města
Od září 2021, kdy začal systém svozu odpadu Door-to-door, jsme
na webu města zveřejňovali harmonogramy svozu. Jednalo se
o stejné tabulky, jaké jste v loňském i letošním roce obdrželi od TS
Vítkov do poštovních schránek.
V prosinci loňského roku jsme prostřednictvím dodavatele webových stránek města zprovoznili nový modul – Komunální služby.
O co se jedná? Jde o kalendárium, kde je svoz odpadů rozdělen
na jednotlivé druhy a místní části. Vše je barevně a přehledně rozděleno. Můžete si zobrazit celkový harmonogram svozů, nebo si
jej vytřídit podle složek odpadů či míst, která vás zajímají. A to vše
na celý rok 2022.

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad, nebo pomocí aplikace Elektronická podání
pro Finanční správu) bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2021 vyplnit i podat od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.
cz cestou Finanční správa - Novinky.
Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto
prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů
použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy.

Územní pracoviště
finančního úřadu

Linky pro
zodpovídání
E-mailové adresy
dotazů k
pro příjem dotazů veřejnosti dani z příjmů
fyzických
osob (DPFO)

ÚP Ostrava I,

podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 111

ÚP Ostrava II

podatelna3202@fs.mfcr.cz

596 705 111

ÚP Ostrava III

podatelna3203@fs.mfcr.cz

596 905 111

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 111

ÚP v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

595 021 111

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

ÚP v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

podatelna3207@fs.mfcr.cz

558 605 111

ÚP v Třinci

podatelna3218@fs.mfcr.cz

558 382 111

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Finanční úřadsídlo

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše
dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních
souvislostí.

Modul umožní přidávat i nové položky, takže pokud by do budoucna došlo ke změnám, například z důvodu rozšíření sváženého odpadu, budou tyto změny do modulu zařazeny. Avšak nejedná se
jen o odpady, v harmonogramu se mohou objevit i další komunální
služby, jako je třeba sečení trávy, zónové čištění ulic apod.
Kde přehled svozu na webu najdete? Buďto přímo v menu v položce Odpadové hospodářství, nebo v minikalendáři v levém sloupci
pod hlavním menu. Více na https://1url.cz/9K5BN

Seniorský web přináší
novinky
Milí senioři, moc ráda bych vás upozornila na webové stránky města
Vítkova. V sekci Volný čas, který si rozkliknete a ve spodní části
otevřete rubriku SENIOR, najdete osm různých zajímavých témat,
která si můžete nyní v zimním období v klidu prohlédnout.
• Čtení pro hezké večery
• Informace ze sociální oblasti
• Kam na výlet
• Vaříme společně
• Kam za kulturou a sportem
• Rady a tipy pro pečující
• Vzdělávání
• Senior Point
Budeme rádi, když vás některé z témat zaujme. Také vy sami
můžete přispět se svými náměty, recepty a zkušenostmi nebo tipy,
které můžete poslat na adresu: olbertova@vitkov.info.
Alena Zemanová
Senior Point Vítkov

Volný městský byt k pronájmu
Připravujeme k pronájmu
městský byt kategorie 2+1
o ploše 55,7 m2 v Oderské
ulici č. p. 176 po celkové
rekonstrukci.

jemným a není na něj žádný
pořadník. Výše nájmu bude
soutěžena.
Minimální nájem pro soutěž
(včetně nájmu zařizovacích
předmětů) bude 5 681 Kč.

Jedná se o byt č. 12 ve
čtvrtém podlaží s balkónem. V domě je výtah
a k dispozici sklep, kočárkárna a sušárna. Kuchyňská linka je z r. 2019, elektrický sporák je nový.

V březnu bude na tento byt
na webu města (a také v mobilním rozhlase, facebooku
a městském rozhlase) vyhlášeno nabídkové řízení
(včetně termínů prohlídek)
s přesnými informacemi, jak
se přihlásit a jaké jsou podmínky soutěže.

Dle Pravidel pro hospodaření s bytovým fondem je
zařazen mezi byty s uvolněným (soutěženým) ná-

Středisko volného času Vítkov
Zimní slaňování

Volejbalový zápas

Dne 13. ledna se odehrál první zápas našeho volejbalového týmu
s týmem z Kravař, kam jsme přijeli plni očekávání, ale i obav. V místní
tělocvičně nás čekala děvčata druhého stupně ZŠ, která již trénovala
a předváděla své nejlepší útoky.
Do zápasu jsme nastoupili s bojovým duchem a odhodláním vyhrát.
Volejbalové týmy střídaly útočné i obranné herní akce. Mnozí hráči
předvedli své životní výkony. Hrálo se celkem šest zkrácených setů
do 15 bodů. Zápas skončil remízou 3:3.
								
Pavlína Steschnerová

Baseballový camp

V neděli 9. ledna proběhla na cvičných skalách v Kružberku akce
horolezeckého kroužku s názvem „Zimní slanění“. Byl to slunečný,
pohodový den. Pod skálou hořel oheň, kdo chtěl, tak opékal špekáček
nebo chleba. Horolezci (děti i dospělí) prošli po lanovém traverzu až
ke slaňovacímu řetězu, který byl ve výšce okolo 20 metrů. Odtud
slanili dolů. Některým se slaňování tak líbilo, že jej prošli několikrát.
Celá cesta byla zajištěna. Děkuji všem rodičům, kteří s dětmi přišli
a slanili. 						
Oldřich Sladkovský

Ptačí hodinka

První lednový víkend se konala mezinárodní akce „Ptačí hodinka“, ve
které se po dobu jedné hodiny pozorují a sčítají ptáčci na krmítkách.
Zapojily se do ní také děti z badatelského kroužku. Děti předem samy
připravily krmení pro ptáčky. A poté si zábavnou formou vyzkoušely
práci vědce, která vyžaduje trpělivost a přesnost zápisu. Zjistili jsme,
že nejčastějším návštěvníkem krmítek byl vrabec polní a sýkora
koňadra.
Kamila Orlíková

V sobotu 8. ledna se uskutečnil baseballový camp. Bylo to pohodové
odpoledne, v sokolovně hrála hudba, sezení bylo na žíněnkách
a lavičkách. Rodiče si společně s dětmi vyzkoušeli hry s baseballovým
míčkem, odpaly, nadhozy, odpaly ze stativu, ale také si zahráli hry:
lovci vs. zvěř, ragby a hledání tajné věty. V závěru jsme zahráli zápas
na tři směny, který skončil vítězně pro děti 10:5. Už dlouho jsem
neviděl tolik rozesmáté a spokojené účastníky. Děkuji všem, byli jste
skvělí.
								
		
Oldřich Sladkovský

Vodáci v roce 2021

Dva roky doprovází naše životy nedobrý virus covid-19. Omezuje celou
řadu činností, sport nevyjímaje. Byly zrušeny mnohé organizované
sjezdy řek a to se samozřejmě promítlo i do plánovaných akcí oddílu
vodní turistiky TJ Vítkov. Uvítali jsme, že na našich nejbližších řekách
Odře a Moravici bylo na jaře a začátku léta dostatek vody pro splouvání
a mnozí jsme vyrazili. Kdo zná údolí Odry v dnes už částečně
(o víkendech) zpřístupněných místech pod Starými Oldřůvkami, dále
pak od soutoku této řeky s říčkou Budišovkou a také údolí Moravice
po celém jejím toku, musí se ztotožnit s názorem, že tato místa patří
k nejkrásnějším přírodním scenériím naší republiky. To platí pro každé
roční období. Krásy těchto míst lze obdivovat při plavbě na lodi, při
jízdě na kole, pěších výletech a v zimě na běžkách. Je jen škoda,
že se zatím nepodařilo tato místa náležitě propagovat a vyznačit
v mapách úseky, které lze projít či projet na kole.
Ve dnech 26. – 31. července jsme se opět vydali na naši všemi
očekávanou akci. Tentokrát nás přivítal dolní úsek řeky Moravy.
Ubytování se podařilo zajistit u kamarádů našeho nejstaršího
vodáka Vaška Sedláčka v loděnici Kojetín. Měli jsme celý obrovský
areál loděnice pro sebe, obdivovali jsme, jaké zázemí se tam za
podpory města Kojetín podařilo místním vodákům vybudovat. Místa
pro postavení stanů bylo dostatek, a tak za klidných a hvězdami
ozářených nocí nebylo případné pochrupování unavených vodáků
nikomu na obtíž.
Řeka samotná není v těchto místech pro vodáky nikterak atraktivní.
Informace o řece jsem získal od mého dlouholetého kamaráda –
vodáka, místních vodáků a z vodáckých průvodců. První překvapení
nastalo, když jsme dorazili na oficiálně vyznačené nástupní místo
pod obcí Troubky, na soutoku řek Bečvy a Moravy. Břehy zarostlé
neprostupnými křovinami byly navíc strmé a neschůdné a nedovolily
nám dostat se na řeku. Proto jsme vyjeli autobusem proti proudu
a nastoupili až pod obcí Bolelouc. Řeka Morava v těch místech
příjemně tekla, ale zastavit na občerstvení nebylo skoro možné. Opět
vysoké a zarostlé břehy nám umožnily udělat první zastávku až na
soutoku Moravy s Bečvou. Voda v Bečvě byla o poznání teplejší,
proto většina z nás spojila zastávku s koupáním v této řece. Další
úseky řeky, které jsme sjížděli, byly vodácky nezajímavé. Překvapilo
nás, že i v Kroměříži, kde jsme končili jednu etapu, bylo vysedání
z lodí velmi obtížné, prodírali jsme se křovinami a v mapách vyznačená
schodiště určená pro vystoupení z lodi jsme hledali velmi obtížně.
Abychom vyplnili volné chvíle, doplnili jsme náš program o jiné aktivity.
Navštívili jsme historické centrum Kroměříže, prošli se zámeckými
zahradami, ochutnali pivo z místního pivovaru, zašli se vykoupat na
hezké koupaliště v Kojetíně. Protože nedaleko od Kojetína je světově
proslulá bazilika ve Velehradě, upravili jsme program tak, abychom ji
mohli navštívit. Nedaleko od Velehradu je Archeoskanzen v Dobré,
jeho součástí je i expozice Živá voda s možností vstupu pod hladinu
rybníka, kterou jsme také navštívili. A abychom poznali i jiné dary

tohoto kraje, zasedli jsme v podvečer do stínu místního vinného
sklepa.
Pro ještě větší zpestření našeho pobytu u vodáků v Kojetíně se
mi podařilo domluvit s místní trenérkou vyjížďku na dračích lodích.
Většina z nás do té chvíle neměla zkušenosti s tímto druhem
vodáctví, a tak jsme po obdržení základních instrukcí nasedli a pod
dohledem trenérky vyrazili na vodu. Vše šlo hladce, makali jsme, jako
kdybychom jeli mistrovství republiky, loď nabrala závratnou rychlost
a my měli pocit, jak jsme skvělí. Po uložení materiálu nás kormidelnice
zhodnotila, nebudu popisovat jak, ale myslím, že se hodně mýlila.
Samozřejmě že bylo opět dobře, neboť dny strávené se skvělými lidmi
na vodě, večer u ohně se zpěvem jsou vždy obohacující a přináší
všem hodně energie pro další období. Do naší kroniky jsme zapsali
také jeden rekord, kdy věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším
účastníkem byl neuvěřitelných 78 let.
A zase bylo pěkně... pěkně.
Miroslav Snášel
Technické služby města Vítkova přijmou
na dohodu o provedení práce

plavčíky na koupaliště
ve Vítkově pro letní sezonu 2022.

Podmínkou je věk min. 18 let a platné osvědčení pro výkon
činnosti plavčíka nebo absolvování kurzu plavčíka pro získání
osvědčení před nástupem. Výhodou je praxe na podobné pozici.
Náplň práce: zajištění bezpečnosti a první pomoci na koupališti,
úklid koupaliště a přilehlých prostor.
Předpokládaný termín provozu koupaliště: červen – září
V případě potřeby kurz plavčíka zajistíme.
Informace a evidence zájemců:
J. Machačová, PaM TS Vítkov,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov
e-mail: machacova@tsvitkov.cz
tel.: 556 300 731, 734 720 789

Začátek 19. století

Na samotném začátku 19. století se ve městě úspěšně rozvíjelo
soukenictví. Zdlouhavé válečné konflikty v té době vyvolaly
dlouhodobou poptávku po suknu a na této vlně se vezli i vítkovští
soukeníci, kteří představovali
nejrozšířenější živnost ve městě.
Zlom nastal v roce 1815 - do popředí se dralo tkalcovství. V čem byl
vlastně rozdíl? Materiálem pro výrobu sukna byla ovčí vlněná příze.
Postup tkaní sukna se technicky příliš nelišil od tkaní jiných látek, ale
používal se mohutnější a širší tkalcovský stav. Po utkání se sukno
pralo, máchalo, sušilo a valchovalo. Následovalo sestřižení chloupků
na stejnou délku a povrch zůstal ve výsledku plstnatý. Použití –
historické kroje, uniformy a kulečníkové sukno. Na rozdíl od toho
tkadlec používá při výrobě látky jednoduchou, nebo skanou přízi. To
znamená, že výchozí materiál je bavlna, len, hedvábí, vlna a jejich
různé kombinace.Tkacích technik je mnoho a technologický proces je
jednodušší než u sukna. Tkaniny se označují podle svých vlastností,
nebo tradičními názvy, např. brokát, manšestr, popelín, tvíd, damašek
atd.

Od roku 1820 se brněnských trhů pravidelně zúčastňovali dva až
tři tkalcovští mistři z města. Ročně tam prodali okolo 2000 kusů
plátna. Tyto úspěchy působily jako roznětka tkalcovského boomu
a toto řemeslo zaujímalo co do počtu živností první místo. Faustin Ens
uvádí, že v roce 1835 ve Vítkově provozovalo živnost 38 tkalcovských
mistrů a v oboru pracovalo dalších 130 dělníků, takže výroba látek
byla hlavní obživou místních obyvatel.
Ovšem ve městě byla zastoupena všechna možná řemesla. V Horní
Vsi hospodařilo 34 sedláků a 40 domkářů. Obyvatelé Dolní Vsi si
na živobytí vydělávali zemědělstvím. Kromě zmiňovaných soukeníků
a tkalců provozovali svou živnost ševci, řezníci, pekaři, cukráři, střihači
látek, krejčí, kloboučník, rukavičkář, punčochář, kožešník, tesaři,
sklenář, stolař, brusič, zámečník, kovář, cihlář, hrnčíř, mydlář, mlynář,
barvíř, jirchář - bělokožešník, koželuh, sedlář, kolář, provazník, puškař
atd. Obchodem se zabývali kramáři a obchodníci s potravinami.
Mistr zednický se jmenoval Thomas Paller a mistr tesařský Anton
Herzmansky.

Řemeslníci příbuzných oborů se sdružovali do cechů, které hájily
práva a zájmy svých členů. Dohlížely na jakost a cenu výrobků,
na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Jejich
činnost začala být v 19. století pro členy svazující, neboť bránily
konkurenčnímu prostředí, obchodu a technologickému rozvoji.
V Rakouském císařství byly v roce 1859 cechy zrušeny a byl zaveden
obchodní zákoník. V roce 1853 jsou ve Vítkově konkrétně jmenovány
následující cechy: tkalcovský, soukenický, krejčovský, ševcovský,
řeznický a smíšený. Tkalcovský cech nebyl jenom největší, ale také
nejmajetnější. Patřil mu „Cechovní dům – Weberzunfthaus“ číslo
popisné 13 a v prostoru „Mlýnské trati – Mühlenriede“ vlastnil pole,
louky a pastviny o rozloze 13 Joch (1 plošné jitro – 5 755 m2) a 1510
Quadratklastern (1 čtverečný sáh – 3,6 m2). Cech tak vlastnil větší
množství pozemků než samotné město. Představitelé každého cechu
byli podle ustanovení představitelů města povinni při průvodu „ Božího
těla“ po městě nést cechovní prapor. Tato čest připadla nejčastěji
nejmladším členům. Stejně tak se prapory nesly v čele procesí do
poutního místa Stará Voda u Libavé.
Pod názvem „Slezské domácí režné plátno – schlesische
Hausleinwand“ si vítkovské výrobky vydobyly uznání a prodejní
úspěchy v již jmenovaném Brně a také v Haliči. V popisu Opavského
kraje z roku 1814 od Mükusche je zmiňována velmi dobrá kvalita
místního sukna. Pokud by bylo „čistější a bělejší“, patřilo by k nejlepším
na trhu. I tak se vítkovští soukeníci těšili všude znamenité pověsti!
Roku 1836 započal zřízením přádelny – Spinnfabrik s industrializací
města Leopold Fasshold. Rok co rok se zvyšovala produktivita
podniku. Za sedm let se převážně ruční práce zmodernizovala na
strojovou výrobu a 1860 roční produkce dosahovala 20 000 rolí
plátna. Odbytištěm bylo stále Brno, ale především měli zájem židovští
obchodníci z Haliče. Porovnání produkce látek a výrobků z ovčí vlny
mezi Vítkovem, Odrami a Bílovcem z roku 1845 nevyznívá pro naše
město příliš optimisticky, ale dynamický rozvoj měl náš region teprve
před sebou - viz tabulka.
Rok 1845
VÍTKOV

role látky

délka

hodnota

2 000 ks

30 loktů

80 000 zlatých

ODRY

11 000 ks

20 loktů

330 000 zlatých

BÍLOVEC

21 000 ks

30 loktů

1 000 000 zlatých

1 vídeňský loket - 77,8 cm

Pavel Kučerka

Zdroje:
Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl. Str. 289 - 292
Wikipedie.cz

SPS Komenský: Blahopřejeme k 80. narozeninám!
Dne 22. ledna 2022 oslavil krásné osmdesáté narozeniny dlouholetý
a zakládající člen Smíšeného pěveckého sboru Komenský pan Jan
Prokš. Vzhledem k tomu, že ve stejném roce slaví sbor padesát let
od svého založení, dovedete si jistě spočítat, kolik let tento vynikající
zpěvák sboru Komenský věnoval.
Narodil se v obci Mikolajice, kde také prožil své dětství. Postupně
absolvoval základní školu v Melči, střední školu v Opavě a studium v Bohumíně. Po studiích zahájil svou pracovní dráhu jako jemný
mechanik ve Strojní a početní stanici v Opavě, která v roce 1964
otvírala svou pobočku ve Vítkově. A protože tady spolu s pracovním
místem nabízeli také byt, Jan neváhal a přestěhoval se do Vítkova.
Vítkov tím získal výborného zpěváka s krásným hlasem, který začal
v roce 1966 zpívat v kapele pana Hegara. Na zábavě v Dolních Životicích se seznámil se svou budoucí ženou Věrou, se kterou v roce
1965 uzavřel sňatek a v roce 1966 se jim narodil první syn Kamil.
V roce 1971 se jejich rodina rozrostla o dalšího syna Tomáše.
Když v roce 1972 MUDr. Karel Zaoral zakládal zmiňovaný sbor, Jan
neváhal a stal se jedním z jeho zakládajících členů. Neodmyslitelnou
součástí sboru je doposud, tedy dlouhých 50 let. Spolu se sborem
zpíval v mnoha městech České republiky i v zahraničí, jmenovitě
např. ve Speyeru a jeho okolí, Paříži, Tours, Göppingenu, Rybniku.
Nespočetné množství koncertů odezpíval spolu se sborem přímo ve
Vítkově a jeho okolí. Sbor Komenský se stal na dlouhá léta Janovým
obrovským koníčkem, kterému věnoval spoustu času, určitou dobu
pracoval i jako jeho předseda. Smíšený pěvecký sbor Komenský je
doposud neoddělitelnou součástí vítkovské kultury, pravidelně pracuje, aktivně zpívá a koncertuje, nabírá nové a mladé členy. Již 6
let je uměleckou vedoucí a dirigentkou paní Jana Malaníková, která
sbor dobíjí pozitivní mladistvou energií a repertoár obohacuje o nové
skladby se zajímavými choreografiemi.
Z celého srdce našemu Honzovi blahopřejeme k jeho významnému životnímu jubileu a přejeme mu hlavně pevné zdraví, klidné

Máte nápad? Zkusme ho
společně zrealizovat!

V minulém čísle zpravodaje jsme vám přinesli informace o participativním rozpočtu.
Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu města na rok 2022 částku
půl miliónu korun, kterou můžeme my, občané, proměnit ve městě
v něco, co nám bude přinášet radost a užitek.
Máte dobrý nápad a začínáte uvažovat, že byste se do participativního rozpočtování zapojili, ale setkáváte se s touto formou realizace
poprvé? Přinášíme vám několik odkazů na stránky měst, ve kterých
mají s participativním rozpočtem velké zkušenosti a kde se můžete
také inspirovat: http://www.spolecnetvorimejih.cz/; https://mojestopa.cz/; https://www.participativni-rozpocet.cz/.
Odkaz na pravidla najdete na webu města: www.vitkov.info. Najdete
tam konkrétní podmínky, časový harmonogram i formuláře pro podání podnětu.
Přestože je to naše první vlaštovka, věříme, že to zvládneme. Pište,
volejte – společně budeme hledat řešení pro váš projekt.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, tel. 556 312 253, e-mail: olbertova@vitkov.info

a šťastné dny ve společnosti rodiny a pěti vnuků. A se svými koníčky: cyklistikou, cestováním i křížovkami mnoho zábavy, spousty
radosti z hudby a zpívání především!
Honzo, máme Tě rádi!
Tvůj SPS Komenský

Parky pro radost

Všichni jsme si v loňském roce vyzkoušeli, že nově vybudovaný
geopark za kulturním domem je příjemným místem pro společná setkávání. Ať už to bylo na akci Za plotem, Mistrovství ČR ve štípání
břidlice nebo koncertě skupiny KOFE-IN, vždy nám tam bylo dobře.
Užívali jsme si jak sluníčka, tak příjemného stínu pod mohutnými
stromy. Bonusem je také zázemí kulturního domu pro návštěvníky
i účinkující.

Přípravy na Den města
v plném proudu

Oddělení kultury společně s kulturní komisi sestavilo program Dne
města – Vítkov 2022. S účinkujícími od nového roku připravujeme
podrobné podmínky vystoupení, dolaďujeme smlouvy. Věříme, že
koncem února vám už přineseme podrobný program.
Zatím si ve svých kalendářích rezervujte termín 4. 6. 2022.
Všichni si držme palce, abychom se v létě mohli po dvouleté odmlce
zase potkat v dobré náladě u dobré muziky, skvělého jídla a kapky
toho lahodného moku.
Těšíme se na vás!

Proto jsme se rozhodli, že o prázdninách zrealizujeme jedno divadelní představení právě v geoparku. Snad se vám náš nápad bude
líbit. Kdyby se počasí rozhodlo nám náš záměr zhatit, můžeme zkusit, jaké by to bylo pod deštníky. Kdyby vody bylo přece jen hodně,
dveře kulturního domu budou otevřené.

Střední škola Odry
Exkurze v pivovaru

Dne 7. ledna navštívili žáci oboru kuchař-číšník společně se svými
učitelkami odborných předmětů Jindrou Macíčkovou a Milenou
Tichou Pivovar Vikštejn, který vede jeho zakladatel, majitel a sládek
v jedné osobě Miloslav Večeřa, jenž si vybudováním pivovaru splnil
svůj dlouholetý sen.

Co pro vás bylo zatím nejtěžší?
Karolína B.: Rozhodně jsem musela přidat na rychlosti a zdokonalit se
v pánských střizích, uvědomit si, že tady jsem kadeřnice.
Klára a Karolína H.: Zatím asi nic těžkého, i když ze začátku jsme
byly trochu nervózní, ale v KLIERU máme moc fajn kolegy i naše
instruktorka je bezva, takže jsme to rychle překonaly a vše proběhlo
v pohodě.
A co bylo nejlehčí?
Karolína B.: Asi mytí vlasů a masáž hlavy.
Klára a Karolína H.: No, nejlehčí je zametání vlasů.
Překvapilo vás už něco?
Karolína B.: Tak určitě ceny. Je to podstatný rozdíl oproti praxi ve
škole. Ale člověk si daleko víc pak uvědomí, co všechno vlastně musí
do nákladů započítat…
Klára: Že zákazníci chtěli ostříhat přímo od nás. Já třeba myla pánovi
hlavu a říkala mu, že ho bude stříhat kolegyně, a on se ptal, proč ne
já. Říkám mu, že se teprve učím, a on, že to nevadí, že má času dost.
To bylo fajn.
Karolína H.: Jo, já mám podobnou zkušenost. Klient, než aby půl
hodiny čekal, až bude mít kolegyně volno, tak mě „vytáhl“ z recepce.
A co na vaši novou praxi říkají doma a spolužáci ve škole?
Karolína B.: Doma byli nadšení a spolužáci mi to přejí.
Klára: Spolužáci možná trošku závidí.
Karolína H.: Doma byli pyšní.

Žáci se seznámili s technologií výroby šesti druhů piva, prošli veškeré
prostory pivovaru, dostali mnoho užitečných informací a získali nové
zkušenosti. Poutavý dvouhodinový výklad pana Večeři žáky nesmírně
zaujal. Pozorně naslouchali jeho životním radám, vysvětlil jim, že se
nemají bát svých cílů, nevzdávat se svých snů, protože při správném
přístupu, důslednosti, pracovitosti a nadšení je možné je realizovat
tak, jak se povedlo jemu, když se rozhodl vrátit tradici vaření piva do
Vítkova.

První měsíc v nové práci

Je to už přes měsíc, co naše tři studentky Karolína Bajgarová, Klára
Bradáčová a Karolína Holubová začaly pracovat v ostravském
kadeřnickém studiu KLIER, a tak jsme se s nimi sešli, abychom se
dozvěděli jejich první dojmy.
Jak jste se děvčata k práci v KLIERU dostala?
Karolína B.: Navrhla nám to paní mistrová a já se přihlásila, protože
jsem to chtěla zakusit a mám to blíž než na praxi ve škole, protože
bydlím v Klimkovicích.
Klára: Když nám to paní mistrová nabídla, nerozmýšlela jsem se ani
chvíli. Je to práce, kterou chci v budoucnu dělat a živit se jí.
Karolína H.: No, mě moc lákala ta pracovní zkušenost, ale trochu jsem
to zvažovala kvůli spojům. Ale byla to nabídka, která se neodmítá.
Kolik dní v týdnu pracujete v salónu?
Karolína B.: Tři dny po šesti hodinách, ale já občas zůstanu déle
a vypomáhám, prostě mě to baví.
Klára, Karolína H.: My jsme taky vždy tři dny v týdnu, ale už máme
pracovní dobu sedm hodin. Taky se občas zdržíme přesčas, je to jiné
než ve škole, myslíme, že jsme se v KLIERU našly.
V čem je tato práce jiná než praxe ve škole?
Karolína B.: Rozhodně máme více zákazníků, víc možností se něco
naučit. A taky máme k dispozici větší výběr materiálů a kosmetické
prostředky jiných značek, ve škole máme také klienty, ale ti počítají
s tím, že je bude stříhat učeň, v KLIERU je to realističtější, už nade
mnou stojí mistrová, je to větší zodpovědnost a samostatnost.
Klára: Ano, zákazníků je více, hlavně myjeme vlasy a děláme pánské
střihy, na praxi ve škole spíše češeme a stříháme mnohem méně.
Karolína H.: I když i v salónu nás kontrolují, máme stálý dohled.
Musíme být, jak už bylo řečeno, samostatnější a máme mnohem
opravdu mnohem větší zodpovědnost.

Vyzvídají na vás spolužáci, co jste se naučily, jak to chodí
v opravdovém salónu apod.?
Karolína B.: Spíš kolegové z KLIERU vyzvídají, co se učíme ve škole.
Klára a Karolína H.: My si to nenecháváme pro sebe a se spolužáky
to sdílíme hned, jak se po práci dostaneme k mobilu. Telefon totiž na
pracovišti mít nesmíme, to je stejné jako ve škole, ale hlavně tady na
to nemáme ani čas.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Projektový den v PC učebně

jednotlivých kuchyní mísí a už nejsou tolik omezeny regionálně, jako
tomu bylo v minulosti.
Tuto pestrou paletu evropských kuchyní bychom chtěli přiblížit
v měsíci únoru, kdy vám předložíme typická jídla některých našich
sousedů – těšit se tak můžete na ruské, italské, slovenské, španělské
a srbské speciality. Držte nám palce, neboť zvýšená nemocnost se
ani nám nevyhýbá…
personál školní kuchyně

V rámci projektu „Multimediální učebna ZŠG Vítkov“ realizovaného na
základě výzvy MAS Opavsko – IROP – Vzdělávání 2020 s názvem
„PC učebna“ (registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014517),
jsme se žáky kvarty uspořádali 14. prosince projektový den společně
s Domovem Vítkov.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme jej museli
absolvovat on-line. Navzdory těmto komplikacím si žáci nachystali pro
paní ředitelku spoustu zajímavých, záludných i vtipných otázek. Paní
ředitelka Bc. Hana Grodová si pro nás na oplátku připravila poutavé
a naprosto vyčerpávající vyprávění o historii i rekonstrukci Domova
Vítkov, představila aktivity seniorů, přiblížila nám současnou situaci
a nastínila dopady na klienty i zaměstnance.
Projekt byl zaměřen na modernizaci výuky v naší škole s důrazem
na využití multimediální techniky. Výstupem projektu se stala nová
multimediální učebna, která odpovídá současnému vývoji a moderním
výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Nově
modernizovaný prostor umožní i v dalších letech rozšíření moderních
forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýší motivaci a zájem
žáků k učení v oblasti cizích jazyků, informatiky a práce s digitálními
technologiemi.

Týden evropské kuchyně

Jana Kravčíková

Poznávání nových kultur je veliké dobrodružství, jehož
nejhmatatelnější a nejzajímavější součástí bývá stravování. S ním
zažíváme ty nejkrásnější gastronomické okamžiky, ovšem někdy také
pravý „kulturní šok“!
Tentokrát bychom v naší školní jídelně chtěli strávníky seznámit
s evropskou kuchyní, což je souhrnné označení pro přibližně 46
různých stylů vaření, kterými jsou proslulé jednotlivé státy či regiony
Evropy, kde má každý svá specifika. Někde převládá rybolov, jinde
ovocnářství a z typické geografické polohy se pak tvoří základ
místní kuchyně, která má své kulinářské přednosti a charakteristické
produkty, které bývají oblíbené i mimo svůj kraj.
Evropská kuchyně také progresivně ovlivnila svět v důsledku kulturní
výměny během mnoha staletí evropské expanze. Dnes se tak vlivy

Mgr. Marie Rausová (1935 – 2022)
Ve věku 87 let zemřela 11. ledna 2022 naše bývalá kolegyně paní
Marie Rausová, která celý svůj profesní život zasvětila výuce žáků
v základních školách ve Vítkově. Vyučovala především jazyku
českému a jazyku ruskému, ale i dalším předmětům, jejichž potřebu
si vyžádal provoz školy. Ve volném čase se věnovala své zahrádce
a ručním pracím, při kterých si odpočinula a načerpala novou
energii pro náročnou práci ve školství. K jejím největším koníčkům
však patřila hudba a zpěv. Více než čtyřicet let byla aktivní členkou
Smíšeného pěveckého sboru Komenský, se kterým absolvovala řadu
koncertních vystoupení nejen v České republice, ale také v zahraničí.
S paní kolegyní jsme se pravidelně setkávali při oslavách Dne učitelů,
kdy se vždy aktivně zajímala o současné dění ve školství.
S úctou vzpomínají kolegové

Zápis do 1. tříd
Milí zákonní zástupci budoucích prvňáčků, srdečně Vás zveme
k zápisu do první třídy, který se uskuteční v prostorách školy
v budově 1. stupně

v pátek 1. dubna 2022
v době od 13:00 do 18:00 hod.
Zápis do 1. tříd proběhne následovně:
• Přihlášku o přijetí dítěte do 1. třídy vyplňte přes aplikaci
ZapisyOnline (odkaz bude umístěn na webu školy v sekci Základní
škola - Zápis do 1. tříd, bude funkční v měsíci březnu) a současně
si zde rezervujte čas zápisu. Po odeslání přihlášky a zarezervování
času obdržíte e-mail o registraci.
• V případě žádosti o odklad školní docházky s sebou přineste
v den zápisu Žádost o doklad školní docházky a Doporučení
školního poradenského zařízení (PPP, SPC - termín si domluvte
již nyní, abyste stihli podat žádost o doklad včas) a vyjádření
odborného lékaře (pediatra). Žádost naleznete na webu školy
v sekci Základní škola - Zápis do 1. tříd.
• Pokud budete mít problém s vyplněním některého z dokumentů,
budeme připraveni vyplnit je s Vámi v den zápisu do 1. tříd.
K zápisu si dne 1. dubna 2022 přineste:
• rodný list dítěte,
• průkaz totožnosti zákonných zástupců (občanský průkaz nebo
cestovní pas),
• v individuálních případech pak rozhodnutí o svěření dítěte do
péče,

• vyplněnou a vytištěnou přihlášku podepsanou oběma zákonnými
zástupci,
• v případě žádosti o odklad - žádost o odklad podepsanou oběma
zákonnými zástupci a jednotlivá doporučení.
Upozornění: Podpisy obou rodičů jsou nutné proto, aby rodiče
jednali v souladu a vyjádřili souhlas s výběrem školy, s nástupem
dítěte do školy, případně s odkladem školní docházky. Jen v těchto
případech může ředitel vydat rozhodnutí o přijetí, nebo odkladu.
Kritéria přijetí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023:
1. Dítě mělo v naší škole odklad povinné školní docházky pro školní
rok 2021/2022 - 7 bodů.
2. Dítě má trvalý pobyt ve Vítkově, jeho místních částech
a spádových obcích - 6 bodů.
3. Dítě má sourozence ve vyšších ročnících - 3 body.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo Vítkov a jeho místní části - 2 body.
Pro školní rok 2022/2023 bude přijato do 1. tříd 70 dětí.
V případě, že u zápisu do 1. tříd bude přijat větší počet dětí než 70,
bude se o přijetí dětí k plnění povinné školní docházky rozhodovat
losem za účasti zákonných zástupců dětí dle bodu 4 (dítě s trvalým
pobytem mimo Vítkov a jeho místní části). Předpokládáme, že
k této situaci nedojde.
V případě nejasností se obracejte na zástupkyni pro 1. stupeň ZŠ:
Mgr. Dáša Kalužová, tel.: 556 300 455, e-mail: dasa.kaluzova@
zsgvitkov.cz
Miroslav Bučánek
ředitel školy

Školy třídí
V rámci projektu „Kudy tudy na odpady“ zahájili žáci základních škol
ve Vítkově a v Kaletách evidenci vytříděného odpadu.
Školy byly vybaveny nádobami na tříděný odpad a porovnání mohlo začít. Škoda jen, že nám do toho zasáhla epidemie koronaviru,
protože školy byly po část loňského a předloňského roku uzavřeny
a opatření v obou zemích byla odlišná.
Měsíc /
rok

plast (kg)

papír (kg)

Vítkov

Kalety

Vítkov

03/2020

10

6,6

8,5

Kalety

sklo (kg)
Vítkov

2,65

0

Kalety
0

09/2020

11,3

20,5

30,8

9,7

4

0

05/2021

14

16,51

34

17,02

0

22,4

06/2021

28,4

9,27

114,5

11,75

2,5

16,18

09/2021

11,2

13,42

25,6

18,66

2,4

24,63

10/2021

17,7

12,46

29,3

11,07

0

16,22

11/2021

28,5

11,81

28,2

11,96

0

18,92

12/2021

9,4

10,29

28,2

8,62

2

12

Součet

130,5

100,86

299,1

91,43

10,9

110,35

Když se oprostíme od statistik, které jsou důležité a v mnoha ohledech mohou být podnětem pro zlepšování, mnohem důležitější je,
že si děti již od útlého věku vytvářejí správné návyky.
Věřme, že třídění a správné ukládání odpadu bude samozřejmostí.
Nechme se inspirovat výsledky a zamysleme se, kde by bylo možno
snížit produkci odpadů:
• Pití si budeme nosit z domova v láhvích pro opakované použití.
Tedy minimum „petek“.
• Pokud sáček od svačiny nebude znečištěn, použijeme ho opakovaně.
• Papír popíšeme z obou stran.
• Použité noviny a časopisy můžeme využít v rámci výtvarné a pracovní výchovy.
Překvapilo nás velké množství skleněného odpadu v Kaletách. Na
konci letošního roku uvidíme, jestli se tento jev bude opakovat nebo
jen někde došlo k chybě. Pokud ano, určitě se budeme pídit po tom,
čím je toto způsobeno.
Věříme, že letošní rok bude již příznivější a bude mít smysl provést
pro srovnání také přepočty množství vytříděného odpadu na žáka.

Dnes fotografuje Roman Goralčík
Vážení čtenáři, dnes bychom vám chtěli představit Romana Goralčíka (1985), do jehož života vstoupila již v dětství fotografie, jejíž
kouzlo ho nepřestává bavit. Pochází z Březové, mnozí ho znáte
i z Vítkova, byť se před pěti lety přestěhoval s rodinou do Lhotky.
Pracuje jako mechanik měření a regulace v opavském cukrovaru.
Až doba covidová pomine, jistě bude příležitost obdivovat jeho snímky na nějaké výstavě...

Roman Goralčík o sobě:
„Fotografování je pro mě převážně způsob relaxace, kdy se stávám
svědkem ne často zažitých scenérií a pohledů na přírodu, mohu zachytit její krásu i rozmary, města či industriální svět, nebo se snažím
zachytit atmosféru okamžiku na různých společenských akcích, ale
též v mé milované rodině...

S fotografiemi a fotoaparáty jsem se setkával od útlého dětství
u mého dědečka i otce. Mám nezapomenutelný zážitek ze třetí třídy,
kdy jsem si mohl na školní výlet s sebou vzít poprvé přístroj na 12
klasických černobílých snímků. A právě od té doby mě nesmírně
zajímá technický pokrok ve fotografii a lačně hltám novinky z tohoto
krásného oboru“.

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový
ekologický zdroj tepla
V první polovině roku 2022 spustí Moravskoslezský kraj poslední,
v pořadí čtvrté, kolo kotlíkových dotací. Abychom mohli dotace na
nové zdroje tepla poskytovat, musíme nejdříve prokázat Evropské
unii váš zájem.
K tomu slouží jednoduchý dotazník, který naleznete zde:
https://1url.cz/@kotliky4.
Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více finančních prostředků
bude mezi občany našeho kraje rozděleno.
Pro více informací o výši dotace, uznatelných nákladech,
oprávněných příjemcích podpory atd. můžete využít jeden z těchto
kontaktů:
https://lokalni-topeniste.msk.cz
kotliky@msk.cz * 595 622 355
Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání
kotlů 1. a 2. emisní třídy!

Okna - dveře - posuvné portály
Pavol Meszároš

www.oknamesik.cz
oknamesik@seznam.cz
+420 737 260 683
V oboru již 20 let.
Plastové i hliníkové profily.
Kompletní práce
od zaměření až po montáž.

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

Svatý Štěpán v Klokočově
Na sv. Štěpána se konaly v Klokočově dvě sváteční akce. Jedna se
nesla v duchu sportovním a byl jí tradiční vánoční turnaj ve stolním
tenisu v místní sokolovně, o němž píše p. Pavel Kučerka níže, druhá
zase měla potěšit duši posluchačů v kostele sv. Ondřeje.

V tento den se do kostela sjelo mnoho návštěvníků na již tradiční
vánoční koncert. Bylo mi potěšením po čtvrté přivítat příznivce této
snad již tradice.
Poprvé jsme zorganizovali koncert 9. prosince 2017 s pěveckým
sborem sv. Antonína Paduánského z Vřesiny. Před třemi lety se
u nás představila pod názvem „Je to chůze po tom světě“ skupina
Desperádo. Ta nás opět měla potěšit vloni, ale vzhledem k situaci
byl koncert zrušen. Tak tomu mělo být i letos, ale možná právě proto,
že smutna již bylo dost, padlo nakonec na poslední chvíli rozhodnutí
koncert uspořádat. Vystoupení proběhlo v krásně vyzdobeném
kostele, ten den teplota klesla hodně pod bod mrazu, ale naši
muzikanti hráli i se zkřehlými prsty naplno.

Na Štěpána se v naší sokolovně sešli milovníci stolního tenisu
z blízkého i dalekého okolí, neboť se konal již devátý ročník tradičního
vánočního turnaje. Mládežnická soutěž se tentokrát nekonala, děti si
zahrají svůj turnaj až v dubnovém termínu. Dospělých hráčů se sešlo
16, což je o něco méně než obvykle, ale každý odehrál minimálně
osm zápasů. Vyžadovalo to velkou porci fyzického nasazení
a každý cítil v závěru příjemnou únavu. Hráči se rozlosovali do
dvou základních skupin, kde si zahrál každý s každým. Pořadí ve
skupině určilo místo ve vyřazovacím pavouku. Napínavou podívanou
přinesla utkání na začátku i na konci turnaje. Hráčská úroveň byla
hodně vyrovnaná a každý se radoval z cenného vítězství. Ve finále
se bojovalo z posledních sil a hráči nás obdarovali opravdovým
sportovním zážitkem. Dle ohlasu si všichni turnaj užili a spokojení byli
i organizátoři. Stolní tenis je sport pro všechny a každý si může přijít
mezi nás zahrát!

Moc bychom chtěli za všechny zúčastněné poděkovat kapelníkovi
Ivanu Krajcarovi a všem členům skupiny - Míše, Vláďovi a Ondrovi,
že v tak krátkém čase nacvičili a sestavili opravdu atraktivní soubor Výsledky:
skladeb, zakončený tradičními vánočními koledami. Mohli jsme si za
muži: 1. Dominik Oborný, 2. Václav Šustek, 3. Michael Šustek
zvuků tónů zavzpomínat na ty, kteří s námi tyto Vánoce už neslavili,
někteří se těšili na děti, které se v tom roce narodily, na lásku, radost. ženy: 1. Eliška Kudlová, 2. Veronika Dittrichová, 3. Miluška Valová
Všichni jsme po koncertě cítili pokoru, klid a naději, že zase bude lépe.
Dobrovolné vstupné bylo věnováno místní farnosti, která ho použije
na nákup materiálu na opravy okenice ve věži.
Pavel Kučerka
								
TJ Klokočov
Šárka Petrtýlová

Režisér Dušan Klein a Vítkovsko
aneb mé vzpomínky z mládí na kamaráda od vody
Všichni jsme jistě zaregistrovali zprávu, že v Praze zemřel ve věku 82
let režisér, ale i herec pan Dušan Klein. Že to byl pan režisér s velkým
P, to jistě nemusím moc zdůrazňovat, všichni určitě známe jeho filmy
i seriály. Ale víme aspoň trochu, zdali on znal a věděl něco o nás,
o Vítkově?

A tady mohu za sebe sdělit, že věděl, neboť bych rád otevřel moje
vzpomínky na něj jako mladého chlapce. Bylo to v létech 55 a 56
minulého století, kdy jsme se chodili koupat k Moravici na tehdejší
Dolní Vikštejn, kam jinam v té době? A tam jsem se u vody seznámil
s klukem, trochu snědším a velice kamarádským. I když byl o něco
starší než já, nedával to najevo, protože byl velmi chytrý a inteligentní.
Řekl mi, že tu jezdí k nějaké rodině do blízkého okolí, na to si již
nevzpomínám, možná by si někdo z té rodiny snad vzpomenul, bylo
by to jistě dobré doplnění. Koupali jsme se v Moravici, ale ne u starého
splavu, ale trochu níže po proudu v místě, kterému se říkalo „u skály“.
A tam na dece jsme plánovali náš další život. Já jsem se chystal na
studium strojnické průmyslovky v Opavě a on mi řekl, že půjde k filmu
a v budoucnu chce dělat režii. Moc jsem tomu v té době nerozuměl
a říkal jsem si, no jistě, jistě, to by chtěl každý, ale plány mladých jsou
plány a někomu se vyplní, někomu ne. Ještě bych měl zdůraznit, že
jsem ho povodil po městě a ukázal jsem mu tehdejší Vítkov, i když se
nebylo moc čím chválit, ale já jsem byl vždy hrdý na své město, ať
vypadalo jakkoliv, a to mi vydrželo až dodnes!

Když jsem po letech uviděl v nějakém filmu Dušana hrát roli mladého
cikánka, tak jsem si vzpomněl na jeho cíle a dal jsem mu za pravdu.
Ani ho nemuseli moc maskovat, tak si byl podobný.

Přejdu však do mnohem pozdějších dob. Když jsem jako místostarosta
města byl v Praze na nějakém služebním jednání na magistrátu,
setkal jsem se náhodou u nějaké kavárničky s panem Kleinem
a našel jsem tu odvahu se mu představit a navázat rozhovor. On mě
samozřejmě nepoznal, ale když jsme si vyříkali, kdo je kdo a naše
vzpomínky, tak se dobře orientoval. Když jsem mu řekl Moravice
a Podhradí, tak nevěděl, ale když jsem řekl Moravice a Dolní Vikštejn,
hned věděl a tak jsme si zavzpomínali na naše mladá léta u vody.
Při našem loučení mi tehdy řekl, když jsem mu připomněl Vítkov
a Moravici, tak ti slibuju, že přijedu a budu tam u vás točit. Co slíbil,
to dodržel a po nějaké době přišlo pozvání pro mě i pana starostu
Smolku na natáčení jednoho dílu tajemného seriálu Strážce duší,
který Dušan Klein natáčel jak v serpentinách ke hradu Vikštejnu, tak
i na interně nemocnice ve Vítkově.
Bylo to mé i naše poslední setkání s člověkem, který něco dokázal,
šel za svým snem a ten se mu vyplnil, a to na světové úrovni!
Co k tomu dodat, moji milí Vítkováci, na závěr. Snad, když se budeme
dívat třeba na jeho „básníky“ i jiná díla, můžeme si domýšlet, že je
třeba /možná/ vymýšlel již u naší Moravice, tehdy na dece.
Oldřich Vícha

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 2. - 14. 2.
Daruj srdce
Pomozte nám vyrobit papírová valentýnská srdíčka. Se zaměstnanci
Domova Vítkov jsme se domluvili na spolupráci, chceme valentýnky
udělat i všem 81 seniorům, kteří v této době tráví nejvíce času
právě v domově. Na stránkách www.svc-vitkov.cz a facebookových
stránkách naleznete šablonu, o jak velké srdce se jedná (cca 9x10
cm). Ozdobte jej, polepte, namalujte, vybarvěte… Je to na vás,
nechte působit svého kreativního ducha… Do 14. února je možnost
odevzdat srdce v SVČ Vítkov (od 7:00 do 15:00 hodin).
Středisko volného času Vítkov
Čtvrtek 3. 2. v 16:30 hodin
Čtvrteční premiéra
Mimořádná událost
Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí,
švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak
se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby
poruchu opravil. Vlak stojící v mírném svahu se však samovolně

rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá,
než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale
záhy si uvědomí, že špatným směrem.
Komedie
Režie: Jiří Havelka. Hrají: Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa
Boková, Alois Švehlík
👨 12+
⏰ 102 min České znění Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 3.2. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Utéct
Amin Nawabi (pseudonym), 36letý uznávaný akademik, zápasí
s bolestivým tajemstvím, které skrývá už 20 let. Obává se, že mu
může zničit život, který si vybudoval pro sebe a svého budoucího
manžela. O svůj příběh se podělí s režisérem Jonasem Poherem
Rasmussenem, blízkým přítelem a spolužákem ze střední školy.
Poprvé prostřednictvím animace vypráví příběh mimořádné cesty
dětského utečence z Afganistánu.

KALENDÁŘ AKCÍ
Dokumentární / Animovaný
Země původu: Dánsko / Francie / Švédsko
👨 15+ ⏰ 83 min Titulky Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 4. 2. od 7:00 do 16:00 hodin
Pololetní prázdniny
Minecraft naživo i na počítači. Děti čekají výzvy inspirované touto
fenomenální hrou. Celý den bude probíhat v duchu známe počítačové
hry Minecraft. Seber všechnu odvahu a vydej se s námi do světa,
kde i tma je teprve začátek. Aktivity uvnitř i venku. Počet účastníků
omezen. Cena: 150 Kč. Hlásit se můžete on-line (https://svc-vitkov.
iddm.cz/prihlaseni) nebo telefonicky na číslo: 605 386 901.
Středisko volného času Vítkov
Neděle 6. 2. od 14:30 do 17:30 hodin
Maškarní ples jen pro děti
Čeká vás zábavný program s agenturou Tomino, která vtáhne děti
do pohádkového reje masek. Bude se tančit, soutěžit a budou se
hrát hry. Nebude chybět ani bohatá tombola. Každé dítě vyhrává.
Občerstvení je zajištěno. Nezapomeňte na nápadité masky a
kostýmy!
S sebou: přezůvky v tašce, podepsané pití a nějaké peníze na
útratu. Na akci je nutné děti přihlásit přes klientské centrum www.
svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni nebo osobně v SVČ Vítkov. Kapacita je
omezená! Děti nad 12 let se budou prokazovat na základě platných
nařízení vlády. Vstupné: 35 Kč
Kulturní dům Vítkov
Úterý 8. 2. v 16:30 hodin
Projekt Z aneb Jak se točí zombie film
Skupina filmových studentů vezme tři nezaměstnané herce do
nepoužívaného motelu v norských horách, aby natočili zombie filmy.
Jejich fikce se najednou stane realitou, když neznámé stvoření
začne terorizovat filmový soubor.
Horor / Komedie. Země původu: Norsko
👨 18+
⏰ 85 min Titulky Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 8. 2. v 19:00 hodin
Moonfall
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce a ten se řítí přímo na
Zemi. Vesmírná posádka se vydává na záchrannou misi s jediným
cílem - odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi. Země původu: USA / Kanada / Čína
Režie: Roland Emmerich
Hrají: Halle Berry, Patrick Wilson, Donald Sutherland
👨 Přístupný
⏰ 124 min Titulky Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 10. 2. v 16:30 hodin
Čtvrteční premiéra
Vem si mě
Jedna z nejslavnějších světových zpěvaček a plachý učitel
matematiky. Může to takhle rozdílným lidem klapat? Zvlášť když
jejich vztah začíná svatbou na koncertě pro desetitisíce fanoušků?
Komedie / Romantický. Země původu: USA
Hrají: Jennifer Lopez, Owen Wilson
👨 12+
⏰ 112 min Titulky Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 10. 2. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Smrt na Nilu
Podle románu Agathy Christie z roku 1937 je Smrt na Nilu odvážným
tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním
chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí.
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě
okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na
vraha ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne
tragédie.

Krimi / Drama / Mysteriózní. Země původu: USA
👨 12+
⏰ 135 min Titulky Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 15. 2. v 19:00 hodin
Uncharted
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan
Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města
v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle
objeví zákeřní konkurenti.
Akční / Dobrodružný. Země původu: USA
Hrají: Tom Holland, Bryan Cranston, Mark Wahlberg, Antonio
Banderas, Tati Gabrielle, Sophia Ali, Patricia Meeden, Sarah Petrick
👨 Přístupný
⏰ 90 min Český dabing Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 17. 2. v 16:30 hodin
Margrete - královna severu
Píše se rok 1402. Margrete dosáhla toho, co se ještě žádnému
muži nepodařilo. Spojila Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově
orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého
adoptovaného syna Erika. Svazek je však sužován nepřáteli,
a Margrete proto plánuje sňatek Erika a anglické princezny.
Drama / Historický
Země původu: Dánsko, Norsko, Švédsko, Polsko, Česko
Hrají: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob
Oftebro, Bjørn Floberg
👨 15+
⏰ 120 min Titulky Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 17. 2. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Přirozené světlo
Druhá světová válka, okupovaný Sovětský svaz. István Semetka je
jednoduchý maďarský farmář, který slouží jako desátník ve speciální
průzkumnické jednotce partizánů. Na cestě do odlehlé dědiny jeho
rota padá pod nepřátelskou palbou. Když je zabit velitel, Semetka
musí překonat své obavy a převzít velení nad jednotkou.
Drama / Historický / Válečný. Země původu: Maďarsko
Hrají: Ferenc Szabó, László Bajkó, Tamás Garbacz
👨 15+
⏰ 103 min Titulky Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
21. – 25. 2. od 07:00 do 16:00
Jarní příměstský tábor SVČ Vítkov
Každý den nás čeká jiný výlet. Můžete se přihlásit na celý týden
nebo na každý den zvlášť. Přihlášení probíhá přes klientské centrum
(https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni). V případě dotazů volejte 732
607 373. Vše za aktuálních vládních nařízení.
Cena za celý týden: 1 840 Kč
Pondělí - Akvapark Hranice: pro děti 8 - 15 let. Cena 350 Kč.
Vedoucí O. Sladkovský
Úterý - Lyžování Karlov: v ceně doprava a skipas. Lyžařské vybavení
vlastní. Pro děti 9 - 15 let. Cena 650 Kč. Vedoucí O. Sladkovský
Středa - Hledání Yetiho: turistická procházka údolím Moravice. Pro
děti 7 - 15 let. Cena 160 Kč. Vedoucí K. Orlíková
Čtvrtek - Únikové hry: prožijete hodinu zábavy, adrenalinu a důvtipu
v escapes místnostech. Pro děti od 10 let. Cena: 390 Kč. Vedoucí
P. Steschnerová
Pátek - Exkurze do Marlenky: návštěva Marlenky s příběhem
medových dortů. Pro děti 7 - 15 let. Cena: 290 Kč. Vedoucí P.
Steschnerová
Středisko volného času Vítkov
Úterý 22. 2. v 16:30 hodin
Haftaňan a tři mušteriéři
Dogtanian je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním
mušketýrům. Po prokázání svých schopností a získání jejich důvěry
musí on a mušketýři bránit krále před tajným spiknutím zlého
kardinála Richelieua, který se chce chopit moci.

KALENDÁŘ AKCÍ
Animovaný. Země původu: Španělsko
👨 Přístupný
⏰ 84 min Český dabing
Kino Panorama Vítkov

Vstupné: 110 Kč

Úterý 22. 2. v 19:00 hodin
V létě ti řeknu, jak se mám
Film mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i
roky po skončení školy stále stýkají. Každý z nich má jiný životní
příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip i
napětí. Do života hlavních postav vstupujeme těsně před Vánoci, po
kterých přichází nový rok, ve kterém mají všichni oslavit čtyřicátiny.
Komedie.
Země původu: Slovensko / Česko
Režie: Marta Ferencová
Hrají: Tereza Kostková, Ondřej Sokol, Martin Hofmann
👨 Přístupný
⏰ 117 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 24. 2. v 16:30 hodin
Tajemství staré bambitky 2
A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla
o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího
dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému
řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království,
potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout
pikle.
Pohádka. Země původu: Česko
Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav
Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová, Petr Štěpánek,
👨 Přístupný
⏰ 100 min České znění Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 24. 2. v 19:00 hodin
Super-Blb
Máte železný oblek, jste zelený vzteky, kousnul vás pavouk,
hrajete si na netopýra nebo jste jinak super? Připravte se na to, že
francouzská komedie Super-Blb si z vás bude celou hodinu a půl
dělat nelítostnou legraci.
Akční / Komedie. Země původu: Francie
Hrají: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Terek Boudali
👨 12+
⏰ 82 min Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 25. února od 16:30 hodin
udílení Ceny Jana Zajíce
Program:
16.30 hod. - Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
Městský hřbitov ve Vítkově
17.00 hod. - Udělení Ceny Jana Zajíce, Slavnostní koncert
účinkuje Karel Dohnal a Benda kvartet
Sál Městského úřadu ve Vítkově

PROGRAM NZDM TUNNEL VÍTKOV - ÚNOR 2022
Děti 6 - 13 let:
1. 2. Čteme z knihy
7. 2. Trénujeme vnímání a pozornost
8. 2. Hrátky s abecedou
14. 2. Kdo byl Charles Darwin?
15. 2. Rukodělné práce
21. 2. Trénujeme jemnou motoriku
22. 2. Evropský den obětí zločinu
28. 2. Zprávy z domova a ze světa
Mládež 14 - 26 let:
2. 2. Okénko osobnosti - Diego Armando Maradona
3. 2. Soutěžíme v postřehu
9. 2. Marie Curie-Skłodowská - žena ve vědě
10. 2. Hrátky s češtinou
16. 2. Okénko osobnosti - Charles Darwin
17. 2. Česko - otázky a odpovědi
23. 2. Evropský den obětí zločinu
24. 2. Zprávy z domova a ze světa
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV 2022
17. - 23. 7. 2022
POBYTOVÝ TÁBOR STAR WARS
Cena: 2 950 Kč
Vedoucí: Oldřich Sladkovský: sladkovsky@svc-vitkov.cz
Turistická základna Klokočov
25. - 29. 07. 2022
PŘÍMĚSTSKÝ LOGOPEDICKÝ TÁBOR S TLAPKOVOU
PATROLOU
Cena: 1 300 Kč
Vedoucí: Mgr. Pavlína Steschnerová, steschnerova@svc-vitkov.cz
Středisko volného času Vítkov
1.- 5. 8. 2022
PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR - PUTOVNÍ
Cena: 900 Kč
Vedoucí: Oldřich Sladkovský: sladkovsky@svc-vitkov.cz
8. 8. - 12. 8. 2022
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - MADAGASKAR
Cena: 950 Kč
Vedoucí: Kamila Orlíková: orlikova@svc-vitkov.cz
Bližší informace o táborech: www.svc-vitkov.cz
Všechny akce budou probíhat dle aktuálních nařízení.
Sledujte webové stránky města a naše facebookové profily. Aktuální informace rovněž zašleme prostřednictvím Mobilního rozhlasu
(https://vitkov.mobilnirozhlas.cz). Změna programu vyhrazena!

Uzávěrka příštího čísla: 18. února 2022 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
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