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J aký bude r ok ?0??
Jak se říká, rok se s rokem sešel a změnil se nám letopočet na 2022,
zajímavá kombinace… Sice nevím, co by numerologové byli schopni
z tohoto čísla vyčíst, ale už teď víme, že pro nás nebude rok 2022
jednoduchý.
Velice rád bych svůj první článek v novém roce psal v pozitivním
duchu, ale na druhou stranu nemohu nezmínit věci, které ovlivní život
každého z nás. Již dva roky se potýkáme s koronovirovým infekčním
onemocněním covid-19. Ať máme na jeho léčbu i nastavená vládní
opatření názor jakýkoliv, v jednom se shodneme všichni, a to je
negativní dopad na jednotlivce, rodiny i celou společnost. Přáním nás
všech jistě je, aby se z tohoto pohledu náš život vrátil do normálu.
Tady je na místě zmínit slušnost a ohleduplnost, kterou bychom měli
projevovat zejména v této vyhrocené době.

V závěru loňského roku nás postihla ještě jedna ekonomická rána.
Rekordní zdražení plynu a elektrické energie bude mít dlouhodobý
dopad na naše peněženky. O jak drastické navýšení ceny těchto
komodit půjde, bych chtěl ukázat na příkladu našeho města. Elektřinu
budeme nakupovat v tomto roce za cenu, která je 2,4× vyšší a cena
plynu bude dokonce 3,6× vyšší! To nás vůbec netěší, ale nejsme
schopni to nijak ovlivnit.
Přestože jsem nezačal příliš zvesela, domnívám se, že základními
hodnotami spokojeného života zůstávají zdraví, rodinná pohoda,
úspěšný osobní i pracovní život – a to vše bych vám chtěl popřát.

Pavel Smolka

Investiční akce ve městě
Ještě bych se rád vrátil k největší investiční akci minulého roku,
kterou byla oprava zatrubnění potoku Čermná. Akce byla dokončena
a předána na přelomu listopadu a prosince. První dotazy k této
stavbě se začaly objevovat již po odstranění semaforů a spuštění
obousměrného provozu. Zejména se týkaly výrazného zúžení
křižovatky, kdy odbočení z Oderské na Švermovu je, oproti původnímu
stavu, příliš ostré. Vozidla musí nejenom výrazně snížit rychlost, což
by ani tak nevadilo, ale autobusy a větší nákladní auta mohou mít
s odbočením trochu problém.

průběžně sledujeme a řešíme nedostatky ve schůdnosti a sjízdnosti.
Požadujeme po zhotovitelských firmách, aby výkopy zabezpečily a co
nejdříve zasypaly. Chodníky budou průběžně uváděny do původního
stavu, ale cesty se zaasfaltují až na jaře. Je snahou nás všech
minimalizovat problémy, které tyto stavby způsobují, ovšem výsledná
realizace by měla přispět ke zkvalitnění života ve městě.
Pavel Smolka

Jako řidič bych to také mohl chápat jako ne zcela logické zhoršení
původního stavu. Na druhou stranu vycházím z toho, že stavba
byla realizována podle projektu autorizovaného projektanta a byla
schválena Policií ČR. Je tedy a musí samozřejmě být v souladu
s příslušnými předpisy. Jsem přesvědčen, že nový stav přispěje
k větší bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. V současné
době se zabýváme „zeleným trojúhelníkem“, který je uprostřed nové
stavby. Dnes tam jsou přerostlé dřeviny, které chceme nahradit novou
výsadbou. Představu už máme, ale konečný návrh si necháme
zpracovat odbornou firmou, aby výsledek stál za to. Jakmile ho
budeme mít k dispozici, tak jej zveřejníme.
U komunikací, tedy cest a chodníků, bych ještě zůstal. Přesněji
řečeno u těch rozkopaných. SmVaK opravuje v ulici Nová vodovod
a kanalizaci. V ostatních částech města ČEZ realizuje pokládku
optických kabelů. První akci zdržela skutečnost, že byl v průběhu
stavby nalezen kanalizační řad, o němž zhotovitel nevěděl. Musel tedy
na tuto situaci reagovat a rozkopat další část silnice, která původně
neměla být stavbou zasažena. V druhém případě došlo k výraznému
zpoždění vlivem toho, že při výkopech narazili na velmi tvrdé kamenité
podloží. To znemožnilo provádění průtlaků pod cestami, takže musely
být nalezeny nové trasy a provedeny klasické překopy. Obě stavby

Milostivé léto

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

Městská policie v listopadu 2021
Z přestupku nedovoleného odkládání stavebního a jiného odpadu,
který měl být předán na místa k tomu určená, je podezřelý 37letý muž
z Vítkova, jenž 1. listopadu kolem 10. hodiny ráno odvezl několik pytlů
s tímto odpadem do místní části Podhradí, kde jej odložil do kontejnerů
na komunální odpad a rovněž mimo kontejnery na pozemku ve
vlastnictví města. Jelikož byl u této činnosti spatřen pracovníky
TS Vítkov a odložený odpad odmítl z místa odstranit, začala se
případem 4. listopadu zabývat MP Vítkov. Strážníci zdokumentovali
celý průjezd vozidla s naloženým odpadem městem i místní částí
Podhradí pomocí městského kamerového systému a videozáznamu
z kamery, poskytnutého soukromým subjektem, a postoupili k dalšímu
projednání ke správnímu orgánu. Muži v případě uznání viny hrozí
pokuta až do výše 50 000 Kč. Stejná sankce hrozí i 60letému muži
z Oder, který 20. listopadu vyvezl stavební odpad také do místní části
Podhradí.
Za přestupek proti veřejnému pořádku, spáchaný neohlášením
záboru veřejného prostranství v Budišovské ulici dne 2. listopadu
v odpoledních hodinách, byla uložena pokuta příkazem na místě ve
výši 300 Kč muži z Vítkova ve věku 56 let, jenž musel neoprávněný
zábor vyklidit.
Téhož dne před sedmou hodinou večerní přijali strážníci oznámení
o krádeži v jedné z provozoven v Budišovské ulici a útěku pachatele
z prodejny. Přivolaná hlídka podle kamerového záznamu zjistila,
že láhev destilátu v hodnotě 299 Kč odcizil 30letý muž z Troubelic,
který je strážníkům již dostatečně znám. Jelikož se jedná o muže,
jenž byl v posledních 3 letech potrestán za přečin krádeže, byla věc
postoupena k dalšímu šetření Policii ČR. Muži v případě uznání viny
a odsouzení hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až tři léta.
V ranních hodinách 10. listopadu přijali strážníci oznámení o volně
se pohybujícím králíkovi u památníku v Oderské ulici. Králík byl po
několika minutách odchycen a později vrácen svému majiteli.
Dne 25. listopadu kolem půl druhé odpoledne byla prostřednictvím
kamerového systému odhalena dopravní nehoda na náměstí Jana
Zajíce, kdy řidička osobního vozidla při parkování narazila do jiného
vozidla, poškodila ho a z místa nehody následně odjela, aniž nehodu
oznámila policii. Veškeré zjištěné skutečnosti byly předány dopravním
policistům, kteří si záznam z kamerového systému vyžádali. Řidičce,
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.

SPS Komenský děkuje
Děkujeme všem, kteří podpořili zpívání SPS Komenský svou účastí
na našem svátečním koncertu či jakkoliv jinak. Děkujeme za vytvoření
krásné atmosféry, kterou jsme si díky vám přenesli i do dalších dnů,
děkujeme za vaši přízeň, máme vás rádi a do nového roku 2022
vám všem přejeme spoustu krásných a šťastných dnů, pevné zdraví
a lásku! Těšíme se na další setkávání…
Váš smíšený pěvecký sbor Komenský

jež událost neohlásila, hrozí pokuta od 2 500 do 5 000 Kč.
Krátce před dvanáctou hodinou polední 29. listopadu přijala
MP oznámení o muži, jenž se povaloval na zemi v okolí jedné
z provozoven na náměstí Jana Zajíce. Třásl se zimou a nedokázal
se sám zvednout. Strážníci 62letého muže z Nového Jičína nalezli na
chodbě jedné z budov v místě, kam jej odvedlo několik občanů. Muž,
který nebyl zjevně pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a jeho
zdravotní stav nebyl dle posouzení strážníků dobrý, byl přemístěn do
čekárny služebny městské policie. Na místo byla přivolána sanitka
RLP, muže následně převezla k provedení dalších vyšetření do
Slezské nemocnice v Opavě, kde se zjistilo, že muž měl pozitivní test
na onemocnění covid-19. I když strážníci při manipulaci s mužem
použili ochranné prostředky a jsou očkovaní, absolvovali po 5-7 dnech
PCR test, který byl u všech negativní.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Oznámení o ukončení
provozu ORL ordinace
ve Vítkově
31. prosince 2021 ukončila ordinace ORL svůj provoz. Ordinace
v Malých Hošticích, Družstevní 8 bude nadále pokračovat
v provozu beze změn.
MUDr. Martin Vašák
OPAVA MEDICA, s. r. o.
tel. 602 740 695
e-mail: vasak@opavamedica.cz

Jak správně
topit a ušetřit
Vážení občané, v rámci zlepšování kvality ovzduší je možné
vyzvednout si v informačním centru Městského úřadu Vítkov brožuru
„Jak správně topit a ušetřit“. Jedná se o průvodce ekonomickým
a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy, který vydalo
ministerstvo životního prostředí.

Nová cisterna pro hasiče
V dubnu 2020 vyhlásilo ministerstvo vnitra dotační program na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí, kdy bylo možné žádat o pořízení cisternové automobilové
stříkačky. Dobrovolní hasiči v současné době disponují cisternou vyrobenou v roku 1999,
kterou v roce 2014 převzali od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
výměnou za původní CAS K 25 LIAZ (pořízená městem v roce 1992). Tato cisterna již
vykazuje značné známky opotřebení a případná oprava by několikanásobně překročila
hodnotu samotného vozidla.
Zřízená jednotka sboru dobrovolných hasičů města je zařazena dle poplachového plánu
MSK do kategorie JPO II. a zároveň je určena k zásahům u dopravních nehod. Základním
úkolem jednotky je záchrana osob, zvířat a majetku při požárech a jiných mimořádných
událostech s výjezdem do pěti minut od vyhlášení poplachu. Ve spolupráci s SDH Vítkov
byla 7. května 2020 podána žádost o dotaci a po roce čekání byla 12. května 2021
schválena.
V návaznosti na přijetí dotace bylo možné žádat také o individuální dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 1.250.000 Kč, kterou jsme také získali.
Celkové výdaje na pořízení nové cisterny jsou ve výši 7 mil. Kč, dotace z ministerstva
vnitra činí 2.500.000 Kč a dotace z Moravskoslezského kraje 1.250.000 Kč. Zbývající
podíl 3.250.000 Kč bude město hradit ze svého rozpočtu.
Cisternu dodá firma WISS CZECH, s. r. o., Uherský Brod, která vyhrála veřejnou zakázku.
Cisterna by měla být dodána do 31. května 2022.

nová cyklostezka ve vítkově
Vítkov se stal úspěšným žadatelem o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (dále SFDI) na stavbu cyklostezky, která bude vybudována
mezi Vítkovem (u nemocnice) a Prostředním Dvorem. Bude tak lemovat
vysázenou alej. Stezka přispěje k propojení města se svou místní částí,
ale bude možné ji využít také pro cyklistiku či in-liny. Její vybudování
určitě přispěje také k větší bezpečnosti cyklistů a odklonění cyklistické
dopravy ze silnice II. třídy.
Cyklostezka bude obousměrná, dvoupruhová, dlouhá 1,6 km, široká
2,5 – 3 m s asfaltobetonovým povrchem.
V září 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka, z níž vítězně vzešla firma
COLAS CZ, a. s., Praha, která bude stavební práce provádět. Celkové
výdaje činí 7.409.050,92 Kč. Dotace ze SFDI pokryje 85 % způsobilých
výdajů, tzn. max. 6.297.693,28 Kč. Zbývající část bude město hradit ze
svého rozpočtu. Stavební práce by měly být zahájeny v jarních měsících
a ukončeny nejpozději v srpnu 2022.
Ingrid Adamusová

Vítkovská výročí v roce 2022
1832
1852
1882
1922
1922
1932
1942
1952
1962
1972
1992
1992
1992

Zatrubnění potoka, který tekl Opavskou ulicí přes náměstí a vléval se do čermenského potoka - 190 let
Ve městě byl zřízen okresní úřad - 170 let
Byla vybudována silnice do Oder - 140 let
22. 6. - Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan navštívil město a uděloval biřmování - 100 let
Byla postavena městská elektrárna - 100 let
V srpnu byla zahájena stavba chirurgického pavilonu vítkovské nemocnice - 90 let
Židovští spoluobčané byli transportováni do koncentračních táborů - 80 let (v roce 1930 žilo ve Vítkově 12 židovských rodin)
Místní část Dolní Vikštejn byla přejmenována na Podhradí - 70 let
Vítkov byl napojen na vodu z kružberského přivaděče v Podhradí - 60 let
Byl založen smíšený pěvecký sbor „Pěvecké sdružení Komenský“, jehož dirigentem byl MUDr. Karel Zaoral - 50 let
1. ledna se vítkovská nemocnice stala samostatným subjektem pod názvem Městská nemocnice ve Vítkově - 30 let
Byla zřízena městská policie - 30 let
Vznikla Nadace Ceny Jana Zajíce - 30 let

Zdroje:
Dorko, B., Kravar, Z. Vítkov – Z historie města. Vítkov 2017
700 Jahre Wigstadtl und sein Gerichtbezirk 1265 - 1965
Vítkov 1945 - 1980

ZIMA 1928 – 1929

Nejstudenější zima 20. století byla v Evropě v letech
1928/1929. Prosinec 1928 byl teplotně ještě průměrný, ale po Novém
roce nastalo extrémní ochlazení, kdy nad kontinent pronikl arktický
vzduch ze Sibiře. Ve Vítkově po celý leden mohutně chumelilo, a to
i při nezvykle nízkých teplotách. Ačkoli poslední dny toho měsíce
svítilo v poledne slunce, klesala rtuť teploměru ve večerních hodinách
k -28 °C. Únor přinesl novou sněhovou nadílku a další nárůst
mrazivého počasí 3. února ukazoval teploměr -32 °C, 10. února
-33,8 °C a 11. února padl rekord - nejnižší teplota roku -34,7 °C.
Zima se nechtěla vzdát a i březen zůstal velmi chladný. Od poloviny
prosince 1928 do půlky března 1929 celkově napadlo 150 cm sněhu.
Sněhová pokrývka ještě 16. března dosahovala v průměru 70 cm.
Průměrná teplota se té zimy dostala na -7,6 °C, čímž překonala
o -6,4 °C dlouhodobě měřenou teplotu.
Třeskutá zima způsobila následně všeobecný nedostatek uhlí. Těžní
věže v uhelných dolech zamrzly a uhlí nebylo možné dopravit na
povrch. Zkolabovala železniční doprava. 25. února byla na 24 hodin
uzavřena trať ze Suchdolu do Budišova a od 28. února do 6. března
se konala úplná odstávka. Stávalo se, že lokomotivy přimrzly ke
kolejím a až teprve pomocí druhé lokomotivy se je podařilo roztlačit
a uvést do provozu. Osobní doprava byla silně omezená a zpoždění
závratná. Autodoprava nefungovala vůbec. Styk s okolním světem byl
možný pouze s použitím saní, s jejichž pomocí se doručovala i pošta.
Škody, které zima způsobila v zahradách, lesích a na polích, byly
zdrcující. Půda promrzla i přes vysokou sněhovou pokrývku místy
až do hloubky jednoho metru. V dlouhodobém průměru dosahuje
promrznutí jen 20-50 cm. V roce 1929 odumřelo asi 50 % všech
ovocných stromů, ponejvíce třešní a skoro 90 % všech ořechů.
Co nespálil mráz, tak ohryzali zajíci, a stromy usychaly ve velkém.
Zajímavý úkaz se projevil i na jinak odolných jedlích. Díky mrazu se
jehličí zbarvilo do červena a opadávalo. Srnčí, zajíci a ostatní lesní
zvěř umrzla nebo zemřela hlady.
Oteplení nastalo až 10. dubna a první teplý sluneční den si Vítkovští
užili teprve 27. dubna. Zbývá dodat, že 11. února roku 1929 byla
naměřena dosud nejnižší oficiálně potvrzená teplota na území České
republiky, a to -42,2 °C. Husí kůži nahání také údaj, že 62 dní po
sobě nevystoupala teplota nad bod mrazu. V celé Evropě na tom
nebyli obyvatelé o nic lépe než u nás. Zamrzlo Baltské moře i kanály
v Benátkách.
Počasí se rozhodlo, že ukáže, co všechno dovede. 4. července 1929
se do Vítkova přihnala vichřice doprovázená krupobitím. Kroupy

Zima v Klokočově
rozbily velké množství oken, vichr strhl několik střech a vyvracel
stromy. Dokonce se lámaly větve na staré lípě u nemocnice. Kalamita
v lesích okolo řeky Moravice byla obrovská a stejně dopadl i městský
hřbitov.
V mnoha městech napříč Československem včetně Vítkova bylo
v noci z 12. na 13. dubna 1931 zaznamenáno zemětřesení. Ve
Vítkově proběhly tři otřesy. První v půl jedenácté večer, druhý hodinu
po půlnoci a třetí v půl třetí. Záchvěvy byly doprovázeny hlukem, který
připomínal jízdu těžce naloženého auta. Škody na majetku nebyly
naštěstí žádné.
O rok později, 21. června 1932 kolem šesté hodiny odpoledne, udeřila
na město bouřka, v jejímž závěru se na obloze z mraků vytvořily
podivuhodné obrazce. Zvedl se vítr a mezi Klokočovem a Vítkovem
se vytvořilo tornádo ve tvaru obrovského trychtýře. Šťastně minulo
oba kostely, prošlo městským parkem a zamířilo k Prostřednímu
Dvoru. Ničilo vše, co se mu postavilo do cesty. Za oběť mu padla
stáj a část střechy na domě rodiny Malcherových. Na svahu kolem
hřiště a na tenisových kurtech ohýbalo železné ohradníky a nedaleko
odsud rozebralo a odneslo 25 m² střechy na stodole majitele pily
pana Dittela. Bylo štěstí, že větrná smršť minula městskou zástavbu
a škody byly zanedbatelné.
O šest týdnů později, 2. srpna, udeřilo spolu s bouřkou mocné
krupobití. Od Nových Těchanovic po Horní Ves, dále ke Lhotce a až
po Jelenice byla poničena úroda obilovin, brambor a řepy.
Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl, str. 588 – 591
Foto - Zemský archív Opava (ZAO)
Troppauer Heimat Chronik
Wikipedie.cz

Čermná ve Slezsku, 1929

Novinky v Exekučním řádu 2022
Se začátkem roku 2022 je
spojena řada změn. V dnešním článku se zaměříme na
ty, které se týkají exekucí.

Výše dluhu a uspořádání úhrad
Peníze vymožené od 1. ledna 2022 se použijí v tomto pořadí: 1. náklady na exekuce, 2. jistina, 3. úroky, 4. úroky z prodlení, 5. náklady
oprávněného.
Úhrada zaměstnance za provádění srážek
Od 1. ledna 2022 si zaměstnavatel může vzít 50 Kč za každý měsíc,
kdy provádí srážky ze mzdy.
Komunikace s exekutorem
Od 1. července 2022 musí exekutor pořizovat zvukový záznam
všech volání a v exekučním spisu uvést údaje o těchto záznamech.
Pokud se exekutor s dlužníkem nedomluví jinak, tak pošle exekutor
jednou za kalendářní rok informaci o tom, kolik vymohl a kdy, pokud
o to dlužník požádá. Pokud v žádosti nenapíše, že si to nepřeje,
pošle mu informaci elektronicky.
Pokud o to dlužník požádá, od 1. 1. 2022 mu exekutor pošle elektronickou kopii spisu na datovém nosiči (např. CD, DVD, USB). Dlužník
si ho může nechat poslat k jinému exekutorovi (a tam vyzvednout) /
na kteroukoliv adresu. Při opakované žádosti může exekutor požadovat úhradu nákladů.
Pokud má dlužník jako adresu trvalého pobytu uvedenou ohlašovnu
(tedy úřad) / adresu ohlašovny uvedl jako adresu pro doručování,
nebude tam exekutor od 1. 1. 2022 doručovat písemnosti. Uloží je
u sebe a na centrální úřední desce, kterou vede EK ČR, na internetu vyvěsí výzvu, aby si písemnost vyzvedl nebo požádal o doslání jinam. Když si písemnost nevyzvedne do 10 dnů od zveřejnění
výzvy nebo ve stejné lhůtě exekutor nedoručí žádost o zaslání na

jinou adresu, bude se písemnost považovat za doručenou, i když
se o uložení a výzvě nedozvěděl. Toto pravidlo ale neplatí (dá se
doručovat na ohlašovnu):
1. Při doručování vyrozumění o zahájení exekuce (i oprávněnému) spolu s exekučním návrhem, kopií exekučního titulu a výzvou
k úhradě.
2. Pokud si dlužník vyzvedl některou z písemností v předchozím
bodu.
3. U písemností, u nichž to exekutor sám určí.
4. Při doručování exekučního příkazu dlužníkovi (např. plátci mzdy).
Zastavení exekuce do 1500 Kč
Novinkou je také „automatické“ ukončení (zastavení) exekucí, které
se týkají jen malých částek do 1500 Kč. Pokud se během 3 let nepodaří nic vymoci, pak se taková exekuce ukončí.
Omezení exekuce na majetek
Další novinkou je omezení exekuce na majetek. U těch, kdo mají
nárok na starobní či invalidní důchod (II. a III. stupeň), nebo pokud exekuce vznikla pro dluh před 18. rokem, bude nově omezena
možnost exekuce na majetek. Exekuce na majetek by v takových
případech byla možná jen pro některé dluhy – jako například při
exekuci na výživné, pohledávce náhrady škody způsobené trestným
činem apod. Omezení exekucí na majetek by se mělo týkat „běžných věcí“ (jejichž hodnota je „obvyklá“). Luxusnější majetek, jako
je například nemovitost či automobil, by ale nadále podléhal exekuci
i u těchto dlužníků.
Pokud potřebujete k jednotlivým bodům bližší informace nebo si nevíte rady s vašimi dluhy, tak se neváhejte obrátit na naši poradnu.
Naši pracovníci vám sdělí možnosti řešení vašeho problému a poradí, jak v těchto případech postupovat. Vzhledem k velkému počtu
klientů dejte prosím přednost telefonickému objednání. S našimi
pracovníky se domluvíte na čase a termínu setkání, předejdete tím
čekání při osobní návštěvě.

Rady pro klienty dodavatele energií Bohemia Energy
Všem zákazníkům, kteří od skupiny Bohemia Energy odebírali
elektřinu nebo zemní plyn, jsou energie dodávány i nadále, dodávka
jim nebyla přerušena. Automaticky ji přebrali určení dodavatelé
poslední instance.

Musím si rychle najít nového dodavatele?
Se změnou dodavatele není nutné spěchat, ale nedoporučuje se
s ní ani otálet. Novým dodavatelem se může stát i firma, která si teď
zákazníka přebírá jako dodavatel poslední instance.

Kdo jsou moji DPI?
Dodavateli poslední instance jsou u elektřiny E. ON Energie v jižních
Čechách a na jižní Moravě, Pražská energetika v Praze a ve zbytku
republiky ČEZ Prodej. V případě plynu má jižní Čechy na starosti E.
ON Energie, Prahu Pražská plynárenská a zbytek ČR společnost
innogy Energie.

Jakou mám teď očekávat cenu?
Téměř jistě vyšší. Cena, za kterou elektřinu a plyn dodávají dodavatelé
poslední instance, je obvykle vyšší než cena tržní. Vyplatí se nesetrvat
u dodávky od dodavatele poslední instance příliš dlouho.

Kdy začnou DPI dodávat?
U elektřiny již byla dodávka ze strany dodavatelů poslední instance
zahájena 14. října, u plynu dodávka začala od 17. října.

Mám ještě Bohemia Energy platit zálohy?
Ministerstvo průmyslu, Energetický regulační úřad to nedoporučují.
Firma slíbila, že u všech provede v prosinci vyúčtování. Tvrdí, že
ukončila činnost, nikoliv že zkrachovala, tudíž své závazky vyrovná.
Trvalý příkaz k úhradě nebo inkaso zrušte.

Musím s DPI uzavřít smlouvu?
Ne, to není třeba. Dodavatel poslední instance si zákazníky sám
přebere, dodávka elektřiny a plynu je uskutečňována ze zákona
a nastupuje okamžitě tak, aby spotřebitelům dodávka nebyla
přerušena.

DPI se mi ještě neozval, co dělat?
Dodavatel poslední instance se vám sám ozve. Měl by tak učinit co
nejdříve, ale může to pár dnů trvat vzhledem k tomu, že zákazníků
firem ze skupiny Bohemia Energy byl přes milion. Dodavatel poslední
instance vás také vyrozumí o zálohách, jejich výši a způsobu platby.

Jak dlouho mohu u DPI zůstat?
Nanejvýš půl roku od ukončení smlouvy. Během následujících šesti
měsíců si zákazníci musejí vybrat nového řádného dodavatele – s tím
už smlouvu uzavřít musejí. Pokud se tak nestane, dodávka elektřiny
či plynu bude přerušena.

Mám si cenu u nového dodavatele fixovat, případně na jak
dlouho?
Je třeba počítat s významným navýšením ceny elektřiny i plynu, neboť
roste v celé Evropě. Až budete komunikovat s novým dodavatelem,
připravte si své osobní údaje a také poslední vyúčtování za elektřinu
či plyn. Nový dodavatel je bude potřebovat k provedení změny.

Mají zákazníci Bohemia Energy dělat samoodečty energií?
Samoodečty lidé samozřejmě zadávat mohou, plyne to z informací
uvedených na webu skupiny. V takovém případě odečet nahlaste
Bohemia Energy i novému dodavateli anebo dodavateli poslední
instance.
S Bohemia Energy jsem se rozešel před ohlášeným koncem
jejich činnosti. Co teď?
Výše uvedené rady neplatí pro zákazníky, kterým již byla dříve
ukončena smlouva (např. i výpovědí ze strany Bohemia Energy)
k datu předcházejícímu současným událostem.
Vyrábím si sám elektřinu a Bohemia Energy ji ode mě vykupovala.
Je to problém?
Zákazníci, kteří elektřinu sami také vyrábějí (typově střešní

fotovoltaiky) a vyrobenou elektřinu od nich vykupovala Bohemia
Energy, si musejí neprodleně najít nového odběratele elektřiny. Tímto
odběratelem může být také obchodník, který jim bude nově dodávat
elektřinu pro spotřebu.

PROVOZNÍ DOBA
OBČANSKÁ PORADNA VÍTKOV:
pondělí a úterý:

8:00 - 11:30

12:00 - 16:00 hodin

kontakt: 		
e-mail: 		
telefon: 		

Ing. Michaela Dlabajová
michaela.dlabajova@odry.charita.cz
604 645 378

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!

„Rozklikávací“
rozpočet města
V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti úřadu představujeme
tzv. rozklikávací rozpočet, jenž najdete na www.rozpocetvitkov.cz
Na těchto stránkách můžete porovnávat rozpočet města od roku
2020, je přehledně rozdělen na příjmy a výdaje, je interaktivní, takže
po kliknutí na jednotlivé grafy se vám zobrazí podrobnosti podle
struktury příjmů a výdajů. U jednotlivých kapitol je poté uveden
schválený rozpočet, rozpočet upravený a skutečné čerpání finančních
prostředků. I tyto kapitoly lze následně rozkliknout a zobrazí se
vám podrobné členění dle jednotlivých položek. Čerpání rozpočtu
v jednotlivých měsících je uvedeno níže v tabulkách.
V záložce Vyhledávání si můžete najít výraz, který vás zajímá.
V záložce Plán je stručné shrnutí plnění výdajů a příjmů v jednotlivých

měsících rozpočtového roku. I ty můžete rozkliknout a seznámit se
s jejich podrobnější strukturou.
Poslední záložka Pohledy vám umožní vyhledávat plnění rozpočtu
podle jednotlivých kritérií (odvětví, položek, účelových znaků, odborů,
jednotlivých akcí). Účelové znaky se používají při příjmu financí
a následných výdajů u dotací. Jednotlivé akce mají své ORG, což je
číslo, které je přiřazeno jednotlivým investičním akcím města nebo
opravám velkého rozsahu.
Rozklikávací
rozpočet
města
Vítkova
byl
realizován
v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo
CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525) financovaného z Evropského
sociálního
fondu
prostřednictvím
Operačního
programu
Zaměstnanost.

Společně měníme Vítkov k lepšímu
Pocitová mapa a participativní rozpočet pomáhají občanům
komunikovat s úřadem o jejich podnětech a nápadech na zlepšení
života ve městě.
V prosinci jsme spustili na městském webu novou „pocitovou mapu“,
kde můžete označit jednoduchým způsobem, co byste chtěli zlepšit
v oblasti volnočasových aktivit.
Dalším nástrojem, jak se občané mohou podílet na změnách ve
městě, je participativní rozpočet,
jenž je jedním z nástrojů přímé demokracie, v rámci kterého mohou
obyvatelé určitého místa, v našem případě města Vítkova, rozhodovat
o využití části rozpočtu na konkrétní projekty. Ty obyvatelé sami
navrhnou a představí veřejnosti. Zpravidla se jedná o projekty
realizované ve veřejném prostoru, které mají přinést užitek všem
občanům a návštěvníkům města.
Jedná se o proces, jemuž předchází rozhodnutí místní samosprávy,
kterým je závazně určena konkrétní část z rozpočtu obce pro
participativní rozpočet. Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu
města na rok 2022 částku 500 000 Kč.
Máte dobrý nápad a začínáte uvažovat, že byste se do participativního
rozpočtování zapojili, ale setkáváte se s touto formou účasti při
realizaci společných projektů poprvé? Přinášíme vám několik odkazů
na stránky, kde s participativním rozpočtem mají velké zkušenosti
a kde se můžete inspirovat: http://www.spolecnetvorimejih.cz/;
https://mojestopa.cz/; https://www.participativni-rozpocet.cz/.
Odkaz na pravidla najdete na webu města (www.vitkov.info), kde jsou
uvedeny konkrétní podmínky, časový harmonogram i formuláře pro
podání podnětu.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, tel. 556 312 253, e-mail:
olbertova@vitkov.info

výstupy z dotazníků, které jste nám zaslali. Pracovní skupiny tak
měly z čeho vycházet při tvorbě karet aktivit, jež začátkem prosince
projednala řídící skupina a rozhodla o jejich zařazení nebo vyřazení
ze zásobníku projektů.
Takže už nám zbývá zpracovat implementační část a akční plán na
roky 2022 a 2023.
Pak strategický plán předložíme ke schválení zastupitelstvu
a seznámíme s ním občany.
V následujících letech jej formou veřejných projednávání budeme
společně aktualizovat a předkládat zastupitelstvu nové návrhy
k posouzení a zařazení do akčního plánu.
Dalším projektem, který v rámci projektu „Přívětivý úřad“ připravujeme,
je „Koncepce moderní komunikace města Vítkova“. I tady jste nám
někteří zaslali své názory na komunikaci města s občany a podněty
na zlepšení. Moc vám za tuto spolupráci děkujeme. U koncepce
dokončujeme analytickou část a od ledna začínáme pracovat na
návrhové části.
Třešničkou na dortu pak bude grafický manuál, který bude řešit
jednotný vizuální styl a nové logo města. Věříme, že se vám logo
i nový grafický styl budou líbit, alespoň tak jako nám, a všichni budeme
spokojeni s novou moderní propagací našeho města. I tady bychom
chtěli být hotovi začátkem roku, abychom vám definitivní verzi mohli
na jaře představit.
Děkujeme všem, kteří s námi aktivně na tvorbě strategických
dokumentů spolupracujete.

Pište, volejte – společně budeme hledat řešení pro váš projekt.

Podporujeme spolkový život
Rada města schválila na podporu a rozvoj spolkového života
a volnočasových aktivit bezplatné kopírování pro spolky a zájmová
sdružení na území Vítkova a jeho místních částí s platností od 1. 1.
do 31. 12. 2022 v městském informačním centru, kde vám sdělí
podmínky;
e-mail: icvitkov@vitkov.info, tel. 556 312 255.

Sjednotili jsme úlevy
na vstupném
Město Vítkov sjednotilo úlevy na vstupném na všechny akce pořádané
městem pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Od 1. ledna platí slevy pro držitelé průkazu takto:
• ZTP – 50% sleva z ceny vstupného,
• ZTP/P – 100% sleva z ceny vstupného pro držitele průkazu,
doprovod hradí cenu vstupného v plné výši.

Vítkovský Senior Point
Připomínáme, že od prosince je změněná
otevírací doba vítkovského Senior Pointu.
Nově je otevřeno každé úterý a čtvrtek od
8.00 do 12.00 hodin.
Zastavte se pro informace, nabídky akcí
nebo Senior Pas.
Těšíme se na vás!

Práce na strategických
dokumentech finišují
Přinášíme průběžnou informaci o postupu prací na strategických
dokumentech města.
Náš městský strategický plán se bude skládat z následujících
dokumentů – analytické, návrhové a implementační části, akčního
plánu a zásobníku projektů.
Tvorba „Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022–
2031“ se přehoupla do své druhé půle. Máme hotovou analytickou
část, v níž jsme zhodnotili nejen zdroje statistického úřadu, ale také

Předprodej vstupenek
a možnost jejich vrácení
Zakoupili jste si vstupenku na akci pořádanou městem a vystoupení
se ruší nebo překládá?
V případě zrušení nebo změny termínu akce může zákazník
zakoupenou vstupenku vrátit. Veškeré náklady spojené
s administrativou tohoto výkonu uhradí město Vítkov.
Zákazník však nemá nárok na vrácení vstupného v případě, že
překážka vznikne na jeho straně.
Více informací získáte v informačním centru (tel.: 556 312 255) nebo
u pracovníků oddělení kultury.
Věříme, že letošní rok bude pro pořádání kulturních, společenských
i sportovních akcí příznivější, a proto si vás dovolujeme pozvat na
lednové divadelní představení do kulturního domu i na nová filmová
představení do kina Panorama.

Z novojičínské nemocnice
Nemocnice AGEL Nový Jičín
patří v současné době mezi
nejvytíženější zdravotnická
zařízení v regionu

Zdravotníci pečují o covidové pacienty na třech standardních
odděleních, na dvou v rámci intenzivní péče a také na detašovaném
pracovišti ve Vítkově. „Počet pacientů je v posledních dnech
stacionární, ale stále máme velké vytížení intenzivních lůžek,” říká
MUDr. Jakub Fejfar, předseda představenstva Nemocnice AGEL Nový
Jičín. Ta nedávno také pomohla nemocnici v Opavě, kdy převzala
do své péče pacienta s covid-19 na LDN. V Novém Jičíně probíhá
několik týdnů léčba nemocných s koronavirem i prostřednictvím
monoklonálních protilátek. Odběrové místo na PCR testy v areálu
nemocnice každý den obslouží téměř 250 osob, v drtivé většině se
jedná o indikované pacienty.
Do očkovacího centra si denně přijde v současné době pro vakcínu
350 osob, kdy převládá zájem o 3. posilující dávky a kapacitně je
připraveno na téměř dvojnásobný počet příchozích. „Přes náročnou
personální situaci pomáháme Moravskoslezskému kraji očkovat
klienty sociálních zařízení mobilním očkovacím týmem, který už
také aplikoval vakcínu zaměstnancům jedné z největších firem
v Nové Jičíně,” pokračuje hlavní sestra Nemocnice AGEL Nový Jičín
Bc. Eva Jalůvková a doplňuje jednu aktualitu: „Těší nás, že se nám
hlásí o pomoc zájemci z řad lékařů, kteří by nám měli vypomáhat
s očkováním v nemocnici, čímž dokážeme udržet minimální čekací
doby i přes případný zvýšený zájem.”
Aktuálně má novojičínská nemocnice několik desítek zaměstnanců
v pracovní neschopnosti, je tak potěšující, že i nadále v náročné péči
o covidové pacienty zdravotníkům pomáhá šestice vojáků. Navíc se
jako dobrovolníci hlásí i studenti zdravotnických škol. „V minulých
týdnech zde vypomáhali 2 studenti AGEL Střední zdravotnické
školy z Ostravy a v těchto dnech máme k dispozici 4 studentky
z místní zdravotnické školy a ve Vítkově pomáhají další 2 studentky
zdravotnické školy z nedalekých Oder,” uvádí hlavní sestra, kterou
velice těší solidární přístup lidí i firem z regionu se všemi zdravotníky.
„Děkujeme za všechny pozornosti, vždy nám takový přístup dodá
novou sílu. Je opakovaně vidět už od počátku pandemie, že v našem
regionu žijí skvělí a dobrosrdeční lidé,” vysvětluje Bc. Eva Jalůvková
s tím, že nejčastěji je poděkování formou gastronomických dobrot,
kreslených přání k vánocům od dětí z MŠ a milá slova jako poděkování
za péči o příbuzné, kteří u nás byli hospitalizovaní.

Novorozené děti v Nemocnici AGEL
Nový Jičín bude hlídat 5 nových
monitorů dechu

Životně důležité přístroje pro sledování dechu čerstvě narozených
dětí získalo dětské oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín. Celkem
pět nových monitorů dechu v celkové hodnotě 10 tisíc korun předala
zástupcům nemocnice Nadace Křižovatka. Nové monitory budou
hlídat jak čerstvě narozené děti, které je automaticky dostávají do
postýlek, jež mají maminky na oddělení šestinedělí u sebe, tak děti
v kojeneckém věku hospitalizované na dětském oddělení Nemocnice
AGEL Nový Jičín.
Monitor dechu je umístěný pod matrací dítěte. Hlídá nejen zástavu
dechu, ale také jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě
spustí alarm, aby přivolal pomoc zdravotnického personálu nebo
rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první
pomoc. „Maminky by měly pro jistotu monitory v domácím prostředí
používat zhruba do jednoho roku věku dítěte, poté se již syndrom
náhlého úmrtí neobjevuje,“ míní primářka dětského oddělení
Nemocnice AGEL Nový Jičín MUDr. Andrea Kudělková. V České
republice umírá na syndrom náhlého úmrtí (SIDS) každým rokem
okolo deseti dětí. Riziko apnoe či nepravidelnosti dýchání však mají
např. i předčasně narozené děti.
Monitory dechu pro Nemocnici v Novém Jičíně zajistila Nadace
Křižovatka z prostředků poskytnutých společnostmi MTM Transport

a MAYER CZ. „Oslovujeme firmy a společnosti, které jsou regionálně
blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní
příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS. Společně se
nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů
v nemocnicích téměř v celé ČR,“ popsala Štěpánka Pokorníková,
ředitelka Nadace Křižovatka.
Cena nového monitoru dechu je okolo 2000 korun, v novojičínské
nemocnici si jej ale díky spolupráci s Nadací Křižovatka mohou rodiče
za 900 korun zapůjčit, a to na šest měsíců. Rodiče zde mají jistotu,
že se jim do rukou dostává správně fungující přístroj. „Maminky chtějí
často ušetřit a kupují monitory z druhé ruky, ale nikdy nevíte, jak se
k nim původní majitel choval. Senzor může ztratit citlivost a taková
podložka by se již neměla používat. Po dvou letech používání navíc
dochází k přirozenému opotřebení senzoru, který tak nemusí být
spolehlivý,“ doplňuje primářka Kudělková s tím, že přístroje určené
k zapůjčení procházejí pravidelným servisem. „A pokud by monitor
během doby zapůjčení přeci jen přestal fungovat, maminkám jej u nás
na místě okamžitě vyměníme za jiný přístroj,“ dodává primářka.
„Ráda bych touto cestou poděkovala Nadaci Křižovatka i všem
soukromým firmám a ostatním dárcům, kteří přes nadaci monitory
darovaly. Pomohou tak zachránit život nejednomu dítěti,“ uzavírá
primářka MUDr. Kudělková.

Odborníci z novojičínských
laboratoří AGELLAB dovedou
odhalit sklony ke vzniku
rakoviny

Podle statistik každý třetí Čech během svého života onemocní
rakovinou, která zároveň představuje druhou nejčastější příčinu
úmrtí u nás. V pěti až deseti procentech případů přitom vzniká
nádorové onemocnění na základě vrozené dispozice. Predispozice
ke vzniku nádorových onemocnění lze přitom s předstihem zjistit, a to
pomocí speciálního komplexního vyšetření, které nabízejí laboratoře
AGELLAB v ambulancích klinické genetiky v Praze a Novém Jičíně.
„Vyšetření spočívá v analýze genů predisponujících k nádorům prsu,
vaječníku, střeva, ale i řady dalších velmi vzácných nádorů nebo
nádorových syndromů. Pro klinické účely analyzujeme 55 různých
genů,“ popisuje MUDr. Věra Krutílková, klinický genetik laboratoří
AGELLAB, s tím, že vyšetření je vhodné zejména pro zájemce,
u kterých se nádorové onemocnění opakovaně vyskytlo v rodině.
Absolvovat jej mohou dospělí po konzultaci s klinickým genetikem.
„Cílem vyšetření je identifikace pacientů či rodin s vrozenou dispozicí
k určitým typům nádorů, ale i konkrétní specifikace onkologického
rizika pro jednotlivé členy rodiny a doporučení vhodné prevence.
Osoby s pozitivním výsledkem vyšetření genů jsou zařazeny do
preventivního onkologického programu. U zdravých příbuzných
těchto osob by mělo být zjištěno, zda nejsou nosiči stejné změny DNA.
Pokud ano, jsou po genetické konzultaci také zařazeni do stejného
preventivního programu,“ vysvětluje MUDr. Krutílková.
Vyšetření predispozic nádorových onemocnění probíhá z malého
vzorku krve, která se odebere klasicky z žíly. Cena vyšetření pro
samoplátce je 27 500 korun, pokud jej ale předepíše klinický genetik,
je hrazeno pojišťovnou. „Genetické testování dědičné dispozice je
indikované v případě, že existuje v rodině vysoce riziková osobní
či rodinná anamnéza nádorových onemocnění a jsou v rodině
splněna indikační kritéria k testování. Těmi jsou především diagnóza
nádorového onemocnění v mladém věku, opakovaný výskyt stejného
nádorového onemocnění nebo kombinace určitých typů nádorů,“
popisuje MUDr. Krutílková podmínky úhrady pojišťovnou.
Zájemci o rezervaci termínu na vyšetření genetických predispozic
nádorových onemocnění v laboratoři AGELLAB se mohou hlásit
pomocí online formuláře na adrese https://1url.cz/wKSed, nebo
telefonicky na čísle 602 632 736.

Studentská soutěž Ideální škola
po covidu

V září jsme se v hodinách výchovy k občanství v 7. B třídě věnovali
skupinové práci, důraz jsme kladli na sociální vazby a spolupráci
mezi žáky ve třídě. Z tohoto důvodu jsme se zapojili do studentské
soutěže zveřejněné Deníkem N: Ideální škola po covidu. Tato soutěž
byla vyhlášena pro všechny typy a stupně základních a středních
škol v České republice ve třech kategoriích – psaný text, vizuální
a audiovizuální tvorba. Žáci si mohli vybrat kategorii, která by podle
nich nejlépe vyjádřila jejich pocity, přání a naděje k budoucímu
školnímu prostředí a vzdělávacímu procesu.
Koncem října nám organizátoři soutěže oznámili, že porota zařadila
jednu ze skupinek 7. B třídy do úzkého finále, což pro nás bylo
obrovským překvapením a hlavně úspěchem. Jakub Anders, Maxim
Kopl, Joseph Šimon Strakoš a Daniel Švec tedy přijali nabídku
a 4. listopadu 2021 se zúčastnili předávání cen přímo v kuloárech
Deníku N v Praze Holešovicích. Při vyhlašování vítězů jsme prožívali
všichni napětí. Radosti a úžas byly vidět ve tvářích tří účastníků, když
ředitel vydavatelství Deníku N Ján Simkanič vyhlásil jejich práci za
nejvydařenější. Chlapci přebrali z jeho rukou cenu za 1. místo za
nejlepší vizuální příspěvek.

stručný přehled geologického vývoje Země a zmínka o tehdejší
flóře a fauně včetně vzorků zkamenělin z lokality Vikštejn. Odborná
přednáška s řadou interaktivních prvků byla pro všechny kvartány
vítaným zpestřením výuky geologie a motivací k poznávání kraje.
Milena Mačáková

JARMARK ZA VÝLOHOU

V pátek 10. prosince se uskutečnil v prostorách školního klubu
vánoční jarmark. Vzhledem k aktuálním opatřením proti koronavirové
nákaze bylo nutné tuto tradiční akci pojmout jinak. Vznikl tak „Jarmark
za výlohou“. Rodiče, prarodiče i veřejnost tak měli možnost vánoční
výrobky vybírat přes okna školního klubu. Domů si odnesli například
plovoucí svíčky, vánoční svícny, keramické a drátované dekorace,
látkové ozdoby a jiné. Ve venkovních prostorách pak žáci školního
klubu připravili pro malé účastníky sněhové atrakce. Mohli si vyzkoušet
sněhového koně, nebo trefit se zlatým míčem do andělské brány.
Jarmark za výlohou navštívili také žáci 1. stupně. I letos si tak mohli

Díky tomuto úspěchu měli Jakub Anders a Maxim Kopl možnost
debatovat společně s dalšími dvěma středoškolačkami, které
obdržely ceny za psaný text, a editorem Deníku N Filipem Zajíčkem
o současném školství a o jeho budoucnosti. Daniel Švec celou debatu
sledoval z hlediště. Chlapcům gratulujeme!
Petra Beková

PŘEDNÁŠKA O GEOLOGICKÉ MINULOSTI
NAŠEHO KRAJE

Ve čtvrtek 25. listopadu se žáci kvarty v rámci výuky geologie zúčastnili
zajímavé přednášky absolventa našeho gymnázia Davida Machače,
dnes studenta posledního ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. V úvodu hodiny se žáci dozvěděli o geomorfologii
Nízkého Jeseníku, unikátní oblasti, kterou mají prakticky na dosah.
Červená hora, Uhlířský vrch, Lávový proud u Meziny nebo Velký
a Malý Roudný jsou místa přímo vybízející k prozkoumání a výletům,
kde lze na vlastní oči pozorovat útvary vzniklé dávnou sopečnou
činností. Poutavé vyprávění doprovázely názorné ukázky slepenců,
drob a břidlic, tedy převážné části podloží Nízkého Jeseníku. Princip
sedimentace hornin demonstroval David na jednoduchém názorném
experimentu. Stačila voda, štěrk, písek a odměrný válec. Následoval

odnést pro své nejbližší malé dárky a vánoční dekorace.
Věříme, že se situace v příštím roce zlepší a my budeme moci opět
přivítat veřejnost v prostorách školního klubu a nabídnout výrobky,
které vytváříme v rámci našich volnočasových aktivit.
Karína Kopecká

Mikuláš ve škole aneb dopoledne
v ďábelském stylu

Mikulášská nadílka na děti ve Vítkově nečekala jen doma, ale
obdarovány za své výkony byly i přímo ve škole, kde v pátek 3. 12.
probíhala mikulášská nadílka ve spolupráci s Klubem rodičů.

Hned poté, co byli naši žáci osloveni, se strhl obrovský zájem o tuto
akci. Děti nosily plyšáky do školního klubu opravdu ve velkém. Každý
z nich chtěl ze srdce pomoci, důkazem byly také cedulky s přáním
brzkého uzdravení, které přivazovaly děti na plyšové hračky. Celá
akce i zájem byl nad očekávání. Sesbíralo se celkem 8 plných pytlů
plyšových hraček.

V pondělí se pak děti samy proměnily v Mikuláše, čerty a anděly
a užily si ďábelské dovádění. Po školních chodbách se od samého
rána rozléhalo cinkání řetězů, blekotání čertů a andělské zvonění.
Čertovské převleky nezapomněli ani učitelé a společně se svými žáky
si užili spoustu legrace. Na žáky čekalo ve třídách mnoho pekelných
úkolů, vyrobili si své čertíky, andílky a Mikuláše, zatancovali a zazpívali
si. Nejoriginálnější masky si domů odnesly drobné odměny.
Nikola Žárská

PLYŠÁKOVÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Když nás koncem listopadu oslovila naše bývalá studentka Alexandra
Zemanová, která nyní studuje Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy,
s prosbou, abychom pomohli se sbírkou plyšáků, neváhali jsme
ani minutu. Studenti Spolku mediků českých dělají každoročně
Mikulášskou nadílku dětem v pražských nemocnicích.

Z děkovného dopisu mediků jsme se dozvěděli, že díky darům, které
od nás dostali, mohli zprostředkovat Mikulášskou nadílku dětem
na různých odděleních ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze,
Fakultní Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici Královské
Vinohrady a ve Fakultní nemocnici Bulovka.
Jsme moc rádi, že jsme mohli i my být součástí rozdávání radosti
dětem, které musí adventní čas trávit v nemocnici.
Karína Kopecká
vedoucí vychovatelka

Střední škola Odry
SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM MÁ I  V DOBĚ COVIDU
ZELENOU
Naše škola navázala v prosinci školního roku 2021/2022 spolupráci
s největší sítí salonů v ČR pro muže i ženy - s kadeřnictvím KLIER.
Dnes se firma pyšní více než 1600 kadeřnickými salony v 5 evropských
zemích a jednoznačně je největším kadeřnictvím v Evropě a jednou
z největších kadeřnických sítí na světě. V České republice byl první
salon otevřen v listopadu 1997. Nyní se u nás nachází celkem 35
provozoven v 17 městech.
Oderská střední škola v součinnosti s Moravskoslezským paktem
zaměstnanosti, k jehož aktivitám patří i zapojování žáků středních
škol do odborné přípravy v prostředí firem a zvýšení uplatnitelnosti
absolventů na trhu práce, podepsala 3. 12. 2021 deklaraci
o partnerství. Cílem tohoto vztahu je zajištění odborného výcviku na
smluvních pracovištích, který je již nyní realizován.
K dnešnímu dni vykonávají praxi v kadeřnictví KLIER v AVIONU
Shopping Park Ostrava 3 žákyně naší školy, dvě z 3. ročníku a jedna
z 2. ročníku. I když se žákyně zatím jen adaptovaly na nové prostředí,
seznamovaly se s novými spolupracovníky a zapojily do jednodušších
prací, bylo zhodnocení jejich pracovního začátku velmi pozitivní.
Spolupráce firem a škol je v každém případě přínosná pro obě
zúčastněné instituce. Školám spolupráce s firmami zajišťuje pohled do
praxe a ukazuje, jak jsou její žáci připraveni na reálný život, a přináší
jim cenné zkušenosti, které ocení při tvorbě výukových materiálů
a úpravě školních vzdělávacích programů. Firmy mohou tímto

způsobem ovlivňovat vzdělání svých potenciálních zaměstnanců,
pohlédnout do teoretické přípravy žáků, vyhledávat nadané studenty
a případně jim nabídnout zaměstnání po dokončení školy.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Středisko volného času Vítkov
TANEČNÍ SKUPINA DANCE UP SLAVÍ

Dne 20. listopadu se taneční skupina Dance Up pod vedením lektorky
Kláry Ligocké zúčastnila mistrovství ČR v taneční soutěži Czech
Dance Tour 2021 v Chrudimi. Na dalekou cestu vyrazily již v brzkých
ranních hodinách. Připravenu měly choreografii na skladbu Inferno.
Naše děvčata si vybojovala zlatou příčku v juniorské věkové kategorii
- soutěžní disciplíně Disco Dance. Po roční pauze byli všichni rádi,
že se takováto soutěž opět mohla konat. Všem moc gratulujeme
a budeme se těšit na jarní soutěžní sezónu.

pro místní seniory malou nadílku. Velké poděkování patří sponzorovi,
který ve spolupráci s námi připravil balíčky s dobrotami, jež potěšily
naše seniory. Uvědomujeme si, že v současné době to nemají vůbec
lehké, a tak jsme jim přišli popřát veselé Vánoce a do nového roku
hodně štěstí a především zdraví.
Závěrem bychom rádi poděkovali paní ředitelce Haně Grodové, která
nám návštěvu zprostředkovala a my jsme mohli místním seniorům
vykouzlit úsměv na tváři.
Klára Ligocká, Kamila Orlíková

Studentský klub „PADLA“ navštívil
Domov Vítkov

Dovolte nám, abychom i vám popřáli do nového roku hodně štěstí,
zdraví a lásky.
Ondřej Ječmenek
Studentský klub PADLA SVČ Vítkov

Zástupci Studentského klubu PADLA navštívili 3. prosince Domov
Vítkov. Jelikož se blížil den sv. Mikuláše, zástupci klubu si připravili

Darujte přírodě dárek tím, že si z ní něco odnesete
- Třeba pytel plný odpadků!
S koncem roku přinesl Český svaz ochránců přírody letošní výsledky
kampaně „Ukliďme svět“. Akce se loni zúčastnilo přes 21 000
registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České republice sebrali více
než 200 tun odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dětských
oddílů. Ochránci také oznámili datum hlavního jarního úklidového
termínu, který bude 26. března, a zároveň přichází s novou velkou
výzvou: „Darujte přírodě dárek tím, že si z ní něco odnesete. Třeba
pytel plný odpadků!“
Ochránci přírody nyní přichází s tipem, který pomůže přírodě i nám
všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí tento dárek nepřinesete domů,
ale naopak ho od něj odnesete!
„Po Vánocích mnoho lidí vyráží mimo město, chtějí se projít v lese
a užít si klid po náročném předvánočním shonu. Proč tedy tuto
příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky
i přírodě v podobě plného pytle odpadků, který z ní odnesete!“ říká
koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že neexistuje
lepší příležitost pro projev solidarity s naší přírodou.
Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody opakovat každý
rok. Může se tak stát pravidelným doplňkem hromadných úklidových
akcí. Ty loni opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly
hromadné akce nižší účast, než bývalo běžné v minulých letech.

Organizátoři akce proto zvolili trochu jinou taktiku než obvykle. Kromě
hlavních termínů vyzývali dobrovolníky i k individuálním úklidům
v průběhu celého roku.
Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto
jsme se zaměřili na to, abychom lidi motivovali k úklidům v průběhu
celého roku. Dobrovolníky jsme vyzývali k pravidelným úklidům při
každé procházce do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží,“ říká
Veronika Andrlová a naznačuje, že je čas myslet i na to nejcennější,
tedy na naši přírodu.
Více informací naleznete na stránkách www.uklidmesvet.cz.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Ukliďme svět v roce 2021 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE PRO,
DPD CZ, DB Schenker.
Partnery akce se můžete stát i vy! Děkujeme!

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

Děkujeme za vaši štědrost!

Svoz odpadu v lednu 2022
Vítkov, Nové Těchanovice, Lhotka
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Jelenice, Prostřední Dvůr
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TŘÍDĚNÝ PLASTOVÝ ODPAD

TŘÍDĚNÝ PAPÍROVÝ ODPAD

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

SBĚRNÝ DVŮR BUDE V MĚSÍCÍ LEDNU OTEVŘEN KAŽDOU SOBOTU OD 8 DO 12 HODIN.
Nejpozději počátkem roku 2022 naleznete ve svých schránkách svozový kalendář na rok 2022. Více informací najdete na www.vitkov.info
a www.tsvitkov.cz. Také sledujte hlášení městského rozhlasu a Mobilní Rozhlas.

KALENDÁŘ AKCÍ
Neděle 2. 1. v 10:00 hodin
Zpívej 2
Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní
vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to
má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali.
Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 110 min. Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 2. 1. v 19:00 hodin
Spider-Man: Bez domova
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana
a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém
nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl
jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali
se Spider-Manem v paralelním světě.
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi. Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 149 min. Český dabing Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 6. 1. v 16:30 hodin
Přání ježíškovi
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační
komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu.

Romantický / Komedie. Režie: Marta Ferencová. Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Jiří Langmajer
👨  Přístupný ⏰ 109 min. Vstupné: 60 Kč.
Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 6. 1. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Krotitelé duchů: Odkaz
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů:
Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na
maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli
duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.
Akční / Komedie / Krimi / Fantasy / Sci-Fi. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 123 min. Český dabing
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 7. – neděle 9. 1.
Ptačí hodinka
Badatelský kroužek se i letos zapojí do akce Ptačí hodinka, kterou
pořádá Česká společnost ornitologická. Přidejte se také k nám.
V jednom ze tří možných dnů si najděte hodinu čas, který strávíte
pozorováním ptactva na krmítku. Více informací naleznete přímo na
stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz/
Středisko volného času Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 8. 1. , 14:00 – 18:00 hodin
Baseballový camp
Zkusili jste si švihnout pálkou a odpálit baseballový míč, když vám
nadhazuje stroj? Rychlost i směr si přesně nastavíte. Baseballový
camp je odpoledne, určené hlavně pro rodiče malých baseballistů, pro všechny fanoušky baseballu, ale i pro všechny děti, které si
chtějí zkusit zahrát tento úžasný sport. Tréninkové odpoledne, kde
si vyzkoušíte nadhozy, odpaly i chytání do lapačky, bude završeno
zápasem dětí proti rodičům. Vezměte si s sebou boty do tělocvičny,
které nenechávají čmouhy, a nezapomeňte svačinu a pití. Podrobnější informace na FB SVC Vítkov.
Sokolovna Vítkov
Neděle 9. 1. v 10:00 hodin
Zimní slanění v kružberku
Horolezecký kroužek SPIDER pořádá Zimní slanění. Lezecká cesta
bude zajištěna i na výstupu i na sestupu. Komu bude zima, tak se
může zahřát u ohně, případně opéct vlastní špekáčky, vidlice na opékání zajistíme. Nutné se přihlásit telefonicky na číslo: 732 607 373
nebo emailem sladkovsky@svc-vitkov.cz
Neděle 9. 1. v 10:00 hodin
Tři přání pro Popelku
Tři přání pro Popelku je nové zpracování legendární pohádky scenáristy Františka Pavlíčka a režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro
Popelku. Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní
velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy
a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku
kouzel.
Pohádka / Rodinný / Fantasy. Země původu: Norsko / Litva
👨 Přístupný ⏰ 87 min. Český dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 9. 1. v 19:00 hodin
Kingsman: První mise
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí
vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise
se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.
Akční / Dobrodružný / Komedie / Krimi / Thriller. Země původu: USA
/ Velká Británie
👨 15+ ⏰ 131 min. Titulky
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 13. 1. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Je Suis Karl
Maxi, který přežil teroristický útok, se připojí k okouzlujícímu studentovi Karlovi a stane se součástí evropského mládežnického hnutí;
ten, jehož cílem není nic menšího než uchopení moci.
Drama / Thriller. Země původu: Německo / Česko
👨 15+ ⏰ 126 min. Titulky
Kino Panorama Vítkov
15. 1. – 5. 2.
NEJ sněhulák
Vyhlašujeme soutěž o to, kdo postaví NEJ sněhuláka ve dvou kategoriích - 1. nejkrásnější/nejoriginálnější sněhulák, 2. nejvyšší
sněhulák. Každý, kdo nám zašle fotografii, získá přívěsek se svým
jménem a sněhulákem. Nejlepší v každé kategorii získají 3D Olafa.
Podrobnější informace na FB SVČ Vítkov.
Neděle 16. 1. v 10:00 hodin
Velký červený pes Clifford
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme
obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém
městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho
zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký červený
pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Nor-

mana Birdwella.
Animovaný / Rodinný / Komedie / Dobrodružný. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 96 min. Český dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 16. 1. v 19:00 hodin
Vřískot
25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně
objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku.
Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční
můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.
Horor / Thriller. Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 115 min. Titulky Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Středa 19. 1. v 19.00 hodin
Manželský čtyřúhelník na horách
Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se
správně vymačkává zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské
chatě před Vánocemi.
Divadelní komedie Jakuba Zindulky. Hrají: Ivana Jirešová, Dana Homolová, Vladimír Kratina a Martin Sitta.
Předprodej vstupenek na www.kulturavitkov.cz nebo prostřednictvím vítkovského informačního centra.
Vstupné: 1. – 5. řada 350 Kč; 6. řada a dále 300 Kč
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 20. 1. v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
Srdce na dlani
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde
nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici,
v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se těší, že
si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se
pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška
Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý
život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě?
Komedie.
👨 Přístupný ⏰ 91 min.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 21. 1. v 16:00 hodin
Kurz vaření – workshop PIZZA
Nauč se základní recept na pizzu. Kurz vaření je určen pro
všechny od 8 do 99 let. Nutné se přihlásit, ať už on-line
(https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni) nebo telefonicky na číslo:
605 386 901
Cena kurzu: 80 Kč. V ceně jsou zahrnuty ingredience na těsto + ingredience na pizzu (šunka, sýr, rajčatová omáčka) a energie. Pokud
máte rádi pizzu s dalšími ingrediencemi, doneste si je podle chuti.
Středisko volného času Vítkov
Neděle 23. 1. v 10:00 hodin
Putování papírového draka
Program roztomilých krátkých tematicky i stylisticky rozmanitých
animovaných filmů určený pro nejmenší diváky. Pásmo představuje
současné snímky ze střední a východní Evropy. Vhodné je pro děti
od čtyř let.
Animovaný. Země původu: Česko, Slovinsko, Maďarsko, Litva,
Chorvatsko
👨 Přístupný ⏰ 70 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 23. 1. v 19:00 hodin
Spencer
Manželství princezny Diany (Kristen Stewart) a prince Charlese
(Jack Farthing) už dávno vychladlo. Ačkoli se množí zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství Sandringham je nařízen klid. Jí se a popíjí, střílí se a loví. Diana se ve světě
high society vyzná. Ale tentokrát bude všechno úplně jinak… Film

KALENDÁŘ AKCÍ
Spencer je imaginací toho, co se mohlo během těch několika osudových dnů stát.
Drama / Historický / Životopisný / Romantický
Země původu: Velká Británie / Německo / Chile / USA
👨 15+ ⏰ 111 min. Titulky Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 27. 1. v 16:30 hodin
Šťastný nový rok 2: Dobro došli
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu
(Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí
u „československého“ moře v Chorvatsku.
Romantický / Komedie
Země původu: Slovensko
Režie: Jakub Kroner
Hrají: Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Antónia Lišková, Zuzana
Norisová, Jiří Bartoška
👨 Přístupný ⏰ 93 min. České znění Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 30. 1. v 10:00 hodin
Moje krásná příšerka
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti
zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se
rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru,
ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho
vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla. Bogey
se s tím hodně těžko srovnává, vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale
jak víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou mnohdy hodně tenké…
Animovaný / Rodinný / Komedie / Dobrodružný
Země původu: Rusko
👨 Přístupný ⏰ 100 min. Český dabing
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 30. 1. v 19:00 hodin
Morbius
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve snímku mění
v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius
trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná
nebezpečnější než sama smrtelná choroba.
Akční / Horor / Sci-fi / Thriller
👨 12+ ⏰ 100 min. Český dabing
Země původu: USA
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 3. 2. v 17:00 hodin a dále každý čtvrtek
Kurz paličkování
Počet lekcí: 10 (1,5 hod./lekce)
Cena: 450 Kč
Kurz si můžete zakoupit na www.kulturavitkov.cz nebo v informačním centru.
Kulturní dům Vítkov
Pátek 4. 2.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY S MINECRAFTEM
7:00 – 8:00 příjem dětí, odchod dětí mezi 15:00 – 16:00 hod.
Minecraft naživo i na počítači, na děti čekají výzvy inspirované touto
fenomenální hrou. Celý den bude probíhat na motivy této 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: 605 386 901
Středisko volného času Vítkov
Tunnel - program leden 2022
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
10. 1.
12. 1.
13. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.
20. 1.
24. 1.
26. 1.
27. 1.
31. 1.

Pohádka do ouška - rozhlasová pohádka O třech
přadlenách - kreslíme pohádku
Poznej svého kamaráda po hmatu - hry se zavázanýma
očima
Hrajeme Hádej, kdo jsem
Turnaj v šipkách
Okénko osobnosti - Queen - Dny našeho života, 1. díl dokument (začínáme v 16:30 hod.)
Okénko osobnosti - Queen - Dny našeho života, 2. díl dokument (začínáme v 16:30 hod.)
Zpíváme a tančíme
Čteme společně z knihy Kouzelná třída
Hrajeme si s abecedou
Dílničky
Turnaj ping – pong
Pohádka do ouška - rozhlasová pohádka Dlouhý, Široký a
Bystrozraký - kreslíme pohádku
Co nám měsíc dal či vzal - zprávy ze světa i z domova
Pradědečkovo číslo - dokument 10+… když zmizí
jméno (začínáme v 15:30 hod.)
Děti ze stanice Leningradská - dokument 13+, následuje
beseda, pracovní list (začínáme v 15:30 hod.)

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: 19. ledna 2022 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz

Vítkovský zpravodaj
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