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Několik slov starosty
KOTLÍKOVÉ DOTACE

Ani Vítkov neminula třetí vlna kotlíkových dotací. Jedná se o další
možnost, jak získat ﬁnanční podporu na výměnu neekologického
kotle, který se již za několik let nebude moci používat. I do této výzvy,
stejně jako do těch předešlých, se přihlásily desítky obyvatel Vítkova
a místních částí. Žádosti se v této výzvě podávaly elektronicky,
takže zájemci nemuseli stát dlouhé fronty před Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, který dotace administruje. Na druhou
stranu bylo zájemců tolik, že po spuštění přijímání žádostí systém na
chvíli zkolaboval. Za pár desítek minut se do systému zaregistrovalo
několik tisíc žadatelů. Zájem vysoce přesáhl ﬁnanční možnosti výzvy.
Prostředky stačily pro prvních cca 3 500 žadatelů, kterých je celkem
10 tisíc. Bylo přislíbeno, že se do programu dodají další ﬁnanční
prostředky a to se také stalo, takže bude uspokojeno dalších 4 500
žadatelů.
Tato výzva je však v něčem jiná. Dřív museli úspěšní žadatelé
nejdříve celou rekonstrukci vytápění zrealizovat a teprve pak jim
byla dotace vyplacena. Stát se rozhodl podpořit tuto výzvu tím,
že umožnil půjčování peněz. Prakticky to funguje tak, že města
a obce si půjčí peníze od státu a pak je poskytnou jako bezúročnou
půjčku občanům, kteří mají smlouvu s krajem o poskytnutí dotace.
Také Vítkov se zapojil do této aktivity. Máme k dispozici přes
6 mil. Kč. Zastupitelstvo již podpořilo touto půjčkou první žadatele.
Postupně se přihlašují další, aby získali až 200 tis. Kč. Výsledkem
by mělo být čistší ovzduší v našem městě.

ZATRUBNĚNÍ ČERMENKY

Již delší dobu jsou na parkovišti u křižovatky silnic Oderská
a Švermova betonové bloky. Ty tam jsou umístěny proto, aby
nedošlo k nadměrnému zatížení zatrubnění Čermenky, které
není v dobrém technickém stavu. Přibližně před dvěma lety byla
provedena revize a odborníci konstatovali, že je nutné v nejbližší
době provést rekonstrukci. Část pod Švermovou ulicí je v majetku
Moravskoslezského kraje, proto bylo dohodnuto, že rekonstrukci
budeme připravovat společně. Byl zpracován projekt, který musel
vyřešit mnoho technických problémů a reagovat na různá stanoviska
dotčených orgánů a institucí. Vše se podařilo a v závěru loňského
roku bylo vydáno stavební povolení.
O tom, že se bude jednat o náročnou stavbu, svědčí i předpokládané
náklady. Rekonstrukce naší části by měla stát téměř 30 mil. Kč. Je to
obrovská částka, která by výrazným způsobem zasáhla do našeho
rozpočtu. Proto jsme požádali Moravskoslezský kraj o individuální
dotaci. Podařilo se nám získat 13 mil. Kč. I tak to pro nás bude
největší investiční akce v následujícím období.
Než bude moci být stavba zahájena, čeká nás ještě zpracování
realizační dokumentace a výběrové řízení na zhotovitele stavby.
To zabere několik měsíců, takže předpokládám, že hlavní stavební
práce budou probíhat až v příštím roce.
Pavel Smolka

IN. F. Obálka
Moravskoslezský kraj se společně s obcemi zapojil do
aktivity IN. F. Obálka (= Informace jako Forma Ochrany).
Tato aktivita je zaměřená především na zvýšení kvality
života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN. F. Obálka slouží k předání důležitých osobních
informací o dané osobě složkám záchranného systému
(hasičům, zdravotníkům, policii) v případě, že se osoba
ocitne v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života,
a přispěje tak k řešení krizové situace a poskytnutí
efektivní pomoci.
IN. F. Obálka obsahuje formulář k vyplnění osobních
údajů, informací o alergiích, nemocech, užívání léků,
kontakty na blízké osoby a praktického lékaře. Pokud
osoba nebude vědět, jak formulář vyplnit, může požádat
někoho ze svých blízkých nebo pracovníka odboru
sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově.
Vyplněný formulář se vloží do přiložené obálky, která se
umístí do lednice tak, aby byla viditelná. V domácnosti,
kde je vyplněná obálka, se lednice označí magnetkou
nebo hlavní dveře z vnitřní strany bytu samolepkou,
která je součástí sady obálky, nejlépe do úrovně očí
dospělého člověka. Je důležité po určité době informace
ve formuláři aktualizovat.
Upozorňujeme občany, že kraj ani obce nepověřily
žádné osoby distribucí a kontrolou IN. F. Obálek.
Sociální pracovníci městského úřadu budou tyto obálky
roznášet osobám, se kterými spolupracují, a v domácím
prostředí jim pomůžou formulář vyplnit. Pracovníci se
prokážou služebním průkazem.
IN. F. Obálku si můžete vyzvednout na odboru
sociálních věcí Městského úřadu ve Vítkově, náměstí
Jana Zajíce 4, I. poschodí, nebo na pobočce Senior
Pointu ve Vítkově, Komenského 139. V případě, že si
nemůžete obálku osobně vyzvednout ze zdravotních
důvodů a ani nikdo z Vašich blízkých, kontaktujte Mgr.
Hanu Klapetkovou, vedoucí odboru sociálních věcí,
tel.č. 556 312 222.

Oddací dny v roce 2020
Vážení občané, vážení snoubenci, odbor správních činností
a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vítkov by vás touto
cestou rád informoval o stanovených oddacích dnech pro rok
2020.
Harmonogram svatebních obřadů na rok 2020 naleznete na webu
města - https://1url.cz/8zKrb
Současně vám sdělujeme, že si můžete vybrat oddávajícího,
kterými jsou:
Ing. Pavel Smolka - starosta,
Mgr. Martin Šrubař - místostarosta,
PhDr. Marie Mikulíková - pověřená členka zastupitelstva,
Ing. Václav Říčný - pověřený člen zastupitelstva,
Ing. Ivan Krajcar - pověřený člen zastupitelstva,
Mgr. Blanka Váňová - pověřená členka zastupitelstva,
Manželství se uzavírá v obřadní síni Městského úřadu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce čp. 7. Lze jej také uzavřít na kterémkoli
vhodném místě ve správním obvodu matričního úřadu Vítkov, př.
i mimo dobu stanovenou Radou města Vítkova, a to na základě
písemné žádosti snoubenců, která je k dispozici na webových
stránkách města Vítkova: https://1url.cz/0zKrP
Správní poplatek za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
dobu nebo mimo úředně určenou místnost činí 1000 Kč.
Bližší informace k této problematice najdete na webových
stránkách města Vítkova: https://1url.cz/oMEXt a rovněž vám
je sdělí matrikářka odboru správních činností a obecního
živnostenského úřadu, kancelář č. 103 (v přízemí) Městského
úřadu Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov; telefonní
kontakt: 556 312 210.

Poděkování
Městská policie Vítkov velice děkuje všem občanům našeho
města, kteří v roce 2019 poskytli krmivo, pamlsky, pomůcky
pro psy nebo poskytli pomoc při umísťování nalezených psů
u náhradních majitelů. Jsme rádi, že existují lidé, kterým nejsou
opuštění nebo zatoulaní psi lhostejní.
Zvláštní poděkování patří dětem ze žákovského parlamentu
ZŠaG ve Vítkově, které na konci roku 2019 předaly krmivo
a pamlsky pro pejsky, dále nadačnímu fondu PES V NOUZI za
pravidelnou materiální pomoc a společnosti Mars Czech s. r. o.
za poskytnuté krmivo.
Díky vaší pomoci, které si velmi vážíme, jsme zcela pokryli
potřeby psů, umístěných v záchytných kotcích MP Vítkov. Forma
takové pomoci je a bude vždy vítána!
Velice děkujeme a vážíme si Vaší pomoci a obětavosti.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

SBÍRKA PRO MĚSTSKÝ PSÍ ÚTULEK
Jako každoročně i v závěru loňského roku uspořádal žákovský
parlament ZŠaG dobročinnou sbírku pro městský útulek. Všechny
třídy II. stupně ZŠ přinesly balíčky s granulemi, konzervami
a jinými dobrotami pro opuštěné psy. Sbírku jsme společně předali
19. prosince na služebně Městské policie ve Vítkově.
Michaela Hasalová

Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

26. února 2020
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

PEČUJETE O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ
PŘÍHODĚ? PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí? Co Vám pomáhá?
Dejte vědět ostatním, které služby a podpora jsou užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která na základě unikátního výzkumu a ve spolupráci s VŠB –
Technickou univerzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž nabídne prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blízké po mrtvici.
ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!
www.cmp-radce.cz
Kontakt: Miroslav Paulíček – e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

Městská policie v prosinci 2019
14. prosince krátce po půl jedné v noci strážníci nalezli před jedním z domů v Opavské ulici staršího muže sedícího na schodech,
který následně upadl na zem. Strážníci zjistili, že muž je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a v oblasti hlavy má několik zranění a krvácející poranění ucha. Hlídka MP se
pokusila muže probrat, což se ale nepodařilo. Strážníci muži, který nereagoval na žádné podněty, zajistili životní funkce a na místo přivolali sanitku RLP, jejíž osádka si muže převzala do péče
a následně jej transportovala do Slezské nemocnice v Opavě. Strážníci dále zjistili, že se jedná o 67letého muže, který bydlí v domě,
před kterým byl nalezen. Byla kontaktována jeho manželka, která jej
poté doprovázela do nemocnice, a rovněž byla vyrozuměna Policie
ČR pro možné podezření, že byl tento muž fyzicky napaden.
V prosinci 2019 strážníci ve dvou případech vyjížděli k oznámením
o volném pobíhání psů na veřejném prostranství. 16. prosince po
jedenácté hodině ranní byl volně se pohybující pes neurčité rasy
odchycen vedle silnice mezi Vítkovem a Klokočůvkem. Dále 21. prosince kolem čtvrté hodiny odpolední strážníci převzali psa nalezeného v Jelenicích. Volně se pohybující psi byli umístěni v záchytných
kotcích MP Vítkov. Majitelům psů hrozí pokuta až do výše 50.000
Kč za přestupek, spáchaný porušením povinnosti zabezpečit zvíře
a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém chovu ve smyslu
zákona na ochranu zvířat proti týrání. Obě podezření ze spáchání
uvedeného přestupku byla postoupena správnímu orgánu.

28. prosince v půl třetí ráno přijala MP Vítkov oznámení se žádostí o součinnost s Policií ČR v jedné z provozoven kolem autobusového nádraží ve Vítkově, kde se nacházel silně podnapilý host,
který obtěžoval ostatní návštěvníky a vyvolávál konﬂiktní situace.
Strážníci na místo přijeli současně s hlídkou Policie ČR, přičemž
v horním patře objektu zjistili dva muže středního věku, kteří se vzájemně požďuchovali. Jelikož při zjišťování skutečného stavu věci
na místě se jeden z mužů, ve kterém byl následně zjištěn 35letý
občan Vítkova, začal chovat i vůči přítomným policistům agresivně,
musely být vůči němu použity donucovací prostředky a byla mu přiložena pouta. Agresivní muž, který v provozovně vyvolával konﬂikty,
byl vyveden ven a naložen do služebního vozidla Policie ČR. Jelikož se i nadále choval agresivně, přičemž oběma zasahujícím hlídkám vyhrožoval fyzickou likvidací, bylo rozhodnuto o jeho převozu
a umístění na PZS Opava k vystřízlivění, kam byl následně dodán s
téměř 2,5 promile alkoholu v dechu. Událost bude dále řešit ve své
kompetenci Policie ČR.
Poslední den roku 2019 byl z pohledu MP Vítkov klidný. Strážníci
kolem půl šesté večer pomohli odchytit a vrátit majiteli psa, který se
zaběhnul z Vítkova až k přírodní nádrži „Balaton“. Pes takto reagoval na používání pyrotechnických výrobků ve městě.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ 2 PRACOVNÍCH MÍST
„STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE VÍTKOV“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: březen 2020
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou nejpozději ke dni
31. 5. 2020,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č. 553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
o odborných znalostech a o dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonní kontakt a e-mailovou adresu.
Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy po

zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení
vlády a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním
poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční
příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty
v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

do 20. února 2020,
nejpozději do 13:00 hod.
v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRÁŽNÍKA
MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména a adresy podavatele.
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení
zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Středisko volného
času Vítkov
LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ
Ve čtvrtek 12. prosince se lukostřelecký kroužek poprvé zúčastnil
turnaje v Hradci nad Moravicí, tedy se členy jiného lukostřeleckého
oddílu a v jiném prostředí. Na turnaj nás pozval tamní lukostřelecký
oddíl Základní školy Hradec nad Moravicí, turnaje se zúčastnilo
6 členů našeho kroužku. Výsledky našich střelců byly velmi
uspokojivé a jsem přesvědčen, že jsme zanechali pozitivní dojem.
Pro nás všechny to byla úžasná zkušenost a těšíme se na další
spolupráci a na společný turnaj na naší venkovní střelnici, jakmile to
počasí na jaře dovolí.
Michal Matuška

Z Nemocnice
Nový Jičín
LOŇSKÝ ROK BYL V NEMOCNICI
NOVÝ JIČÍN BOHATÝ NA CHLAPCE
Jakub, Šimon, Eliška, Anna, Adéla jsou nejčastější jména 651 dětí
narozených v roce 2019 v Nemocnici Nový Jičín, patřící do skupiny
AGEL. V rozložení pohlaví zvítězili chlapci, kterých se narodilo
349, kdežto děvčat 302. Prvním miminkem roku 2020 novojičínské
nemocnice je holčička Gábinka s mírami 3 860 gramů a 51
centimetrů, která se narodila v 11:44 hodin na Nový rok.
Nejplodnějším měsícem za uplynulý rok se stal červen, kdy
zdravotníci zapsali do porodní knihy 71 porodů. Pouze jednou
porodníci přivedli na svět dvojčátka a také o 47 více chlapců než
děvčat. Hned dva z nich se také mohou pochlubit titulem nejtěžší
miminko s váhou 4 730 gramů.
Většina rodičů ve zdejší porodnici volí pro své potomky tradiční
jména. Mezi chlapci bylo nejvíce, a to hned osmnáct, Jakubů, dále
patnáct Šimonků a shodně dvanáct Adámků, Vojtíšků a Davídků.
Holčiček se narodilo patnáct Elišek, dvanáct Aniček a jedenáct
Adélek.
Mezi nejoblíbenějšími tradičními českými jmény se objevila
i jména zahraniční až exotická. Do porodní knihy se tak zapsal malý
Brian, Dárius, Dorian, Elien, Leonard Henry, Kevin, Lorenzo, Noel,
z dívčích exotických jmen to byla Amy, Aurelie, Serafína, Kenza,
Lorelaj, Mona, Mya, Nancy, Rosie a Tara.

NA UMĚLÉ STĚNĚ V OSTRAVĚ
V sobotu 11. ledna proběhlo další oblíbené lezení na umělé lezecké
zdi Tendon Hlubina v Ostravě. Akce se vydařila po všech stránkách.
Účast byla nebývale vysoká - 18 dětí a 6 rodičů. Není se čemu divit.
Obrovská hala se stovkami umělých chytů a stupů, se zdmi tyčícími
se do výšky 25m, je velkým lákadlem. V horní části lezecké haly je
i trampolína. Děkuji rodičům za pomoc s odvozem dětí do Ostravy
a zpět. Také děkuji všem rodičům, kteří se zapojili nejen do lezení,
ale pomáhali také s jištěním dětí.
Oldřich Sladkovský
pedagog SVČ Vítkov

Porodnice Nemocnice Nový Jičín patří mezi regionálně vysoce
vyhledávaná zařízení. Rodit zde přijíždějí ženy z celého Novojičínska,
ale mnohdy i ze vzdálenějších míst z celého kraje. Porodnice
Nemocnice Nový Jičín se specializuje na diagnostiku vrozených
vývojových vad v 1. a 2. trimestru těhotenství. V uplynulých letech
investovala porodnice do modernizace interiéru i nového vybavení,
mezi které patří například nová porodní lůžka nebo kojicí polštáře.
Pro ženy před porodem pořádá porodní oddělení nemocnice
předporodní kurzy. V porodnici funguje systém rooming-in, pro
širokou veřejnost je k dispozici laktační poradna a novorozenecké
oddělení také zapůjčuje maminkám monitory dechu.
Radka Miloševská

Kam s ním?
Aneb nástroje
kariérového
poradenství
Zveme všechny rodiče žáků 6. – 8. tříd ZŠ na ojedinělý seminář,
na kterém se dovědí, jak své děti motivovat a jak jim poradit při
výběru povolání. Zazní řada praktických rad. Školitelkou bude
Ing. Hana Kučová.
Akce proběhne 13. 2. 2020 od 16:00 v ZŠaG Vítkov.
Informace naleznete také na webu www.mapvitkovsko.cz
Akce je realizována v rámci projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území Vítkovska“, reg. č. CZ.02.3.68/
0.0/0.0/17_047/0008640. Projekt je ﬁnancován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

KUDY TUDY NA ODPADY – STARTUJEME
Město Vítkov ve spolupráci s partnerským městem Kalety rozjíždí
nový projekt zaměřený na ekologii, konkrétně správné nakládání
s odpady.
Považujete stále ještě třídění odpadů za zbytečné? Přemýšlíte
o tom, jak správně odpad vytřídit a kam jej odložit? Zapojte se do
celoročního projektu a posuňte čistotu v našem městě i ekologii celé
planety společně s námi zase o kousek dál.
Trocha statistiky roku 2018 (věříme, že za loňský rok budou výsledky
zase pozitivnější):
Většina obyvatel České republiky má možnost třídit odpady. Patříte
mezi ně i vy?

SENIOR POINT

Oblíbili jste si služby vítkovského Senior Pointu? Nebo naopak
hledáte místo, kde najdete ucelené informace pro seniory, tipy na
trávení volného času, přístup na internet pro seniory?
Kancelář vítkovského Senior Pointu, která je otevřena každý čtvrtek
od 7:00 do 15:00 hod., najdete v přízemí budovy kina v Komenského
ulici.
Své dotazy můžete zasílat také na vitkov@seniorpointy.cz

73 % občanů odpady třídí. Děkujeme všem, kteří toto číslo naplnili.
A vy ostatní? Přidejte se!
841 601 tun obalových odpadů se vytřídilo v roce 2018. Naučme
se správně třídit a v roce 2020 může být toto číslo podstatně vyšší.
413 089 nádob na třídění odpadu je rozmístěno po celé České
republice. Ukládat budeme mít kam.
91 metrů je průměrná vzdálenost k nejbližšímu místu na třídění
odpadu. Tak to opravdu musí zvládnout každý.
Jednou z aktivit projektu jsou i soutěže – výtvarná pro
děti a fotografická pro dospělé.

DEN MĚSTA – VÍTKOV 2020

Zima vstupuje do své druhé poloviny, a tak mnozí začínáte pomalu
plánovat své letní aktivity. Město již stanovilo nejen termín, ale také
místo, čas i výši vstupného na Den města – Vítkov 2020.
Den města – Vítkov 2020 proběhne letos 6. června od 13.00 hod. ve
sportovním areálu.
V programu vystoupí: Míša Růžičková (pro děti), Základní umělecká
škola Vítkov, KOFE-IN, Th!s, skupina BSP, Special Band.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. dubna prostřednictvím
informačního centra a webových stránek www.kulturavitkov.cz.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NEJEN UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY

Vítkovské informační centrum slouží nejen návštěvníkům města, ale
i potřebám občanů. Mimo nákup vstupenek na kulturní a společenské
akce ve městě, jízdenek na RegioJet a Leo Express si tam můžete
pořídit také hezké dárky pro své přátelé a blízké. V nabídce máme

publikace mapující historii Vítkova i okolních obcí, hezkou knížku o
přírodě Vítkovska a koncem loňského roku jsme vydali brožovanou
knihu „Osobnosti Vítkovska“, kterou si můžete prolistovat také na
webu města.
Dámy určitě potěší hezká svíčka nebo ručně vyráběné levandulové
mýdlo se siluetou velkého kostela, děti pak píšťalka, pexeso,
magnetka nebo přívěsek na klíče.
A až budete psát svým přátelům, zkuste opustit svět SMS a pište
jako kdysi na hezký pohled. V našem informačním centru si určitě
vyberete.

KRAJINA BŘIDLICE VYKROČILA DO
SVĚTA

Od 16. do 19. ledna jsme společně s městy Odry a Budišov nad
Budišovkou propagovali Vítkovsko pod společným turistickým
označením Krajina břidlice.
O expozici a její nabídku byl ohromný zájem nejen u odborné

veřejnosti, ale také mezi cestovateli. Naši expozici navštívil i krajský
hejtman Ivo Vondák (na fotograﬁi dole vpravo).

MASOPUST

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DALIBORA
BEDNÁŘE
Dalibor Bednář (1960*) je svým
povoláním zaměřený technicky,
mimopracovními zájmy a aktivitami
orientovaný různými kulturními
směry, mezi nimiž jednoznačně převažuje zájem o výtvarné umění,
především o fotograﬁi. Fotografování se soustředěně věnuje desítky
let a za tu dobu postupně dosáhl kvality, kterou stírá hranici mezi
fotograﬁckými amatéry a profesionály. V posledních letech pracuje
převážně formou tematických projektů, které pak prezentuje na
samostatných výstavách v ČR i v zahraničí, publikuje v pravidelně
vydávaných fotograﬁckých kalendářích, nebo formou fotograﬁckých
autorských publikací.

Vernisáž 4. února v 18.15 hod. ve velké výstavní síni kulturního
domu.
Výstava potrvá do konce února.
Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková
organizace zve všechny rodiče s dětmi a širokou veřejnost do
mateřských škol na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pondělí 16. března 2020 od 9:00 do 15:00 hodin.
Přijďte se podívat, co se změnilo v mateřských školách.
Srdečně zvou pracovníci MŠ.

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH
OSOB ZA ROK 2019

FOTOKNIHA ZA ROK 2019

Letopisecká komise oznamuje, že shromažďuje fotograﬁe z aktivit
organizací a spolků v roce 2019. Uzávěrka je 1.4. 2020. Fotograﬁe
lze zasílat na: duskda56@seznam.cz

5. a 12. března 2020 v době od 9:00 do 16:00 hod.
v místnosti rady města na Městském úřadě ve
Vítkově budou pracovníci ﬁnančního úřadu přijímat
formuláře „Daň z příjmu fyzických osob za rok
2019“.

CENY CESTOVNÍHO
RUCHU OCENÍ
TO NEJLEPŠÍ Z
TURISTICKÉ NABÍDKY
V REGIONU
Cestovní ruch v Moravskoslezském kraji má vlastní ocenění. Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019 představí výjimečné projekty
cestovního ruchu a vyzdvihnou osobnosti, které
turismus v Moravskoslezském kraji rozvíjí. O vítězích rozhodne také veřejnost.
„Cestovní ruch je pro ekonomiku našeho kraje
velmi důležitý. Vytváří investice a pracovní příležitosti a přináší zisky. Například v roce 2018
se příjmy z turismu v našem kraji vyšplhaly na
osm a půl miliardy korun. Nová soutěž Ceny
cestovního ruchu Moravskoslezského kraje
zviditelní dobře fungující projekty, bude také
motivací pro ostatní subjekty v cestovním ruchu. Soutěž bude přínosná i pro návštěvníky
kraje, kteří tak získají tipy na osvědčená místa,
kde k turistům přistupují vstřícně a s respektem,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Jan Krkoška, který nad soutěží převzal záštitu.
První ročník cen počítá s pěti soutěžními kategoriemi. Těmi jsou: osobnost cestovního ruchu,
nejlepší počin cestovního ruchu, nejromantičtější
místo, nejmilejší zařízení pro rodiny s dětmi a nejoblíbenější atraktivita v Moravskoslezském kraji
v roce 2019. „Hlasující budou volit svého favorita z pěti atraktivit a míst předem schválených odbornou komisí. O nejromantičtějším
místu, nejmilejším zařízení pro rodiny s dětmi
a nejoblíbenější atraktivitě rozhodne široká
veřejnost, tedy každý, kdo má zájem v soutěži hlasovat. O osobnosti cestovního ruchu
a nejlepším počinu pak rozhodnou odborníci
v cestovním ruchu, kteří se dobře orientují v
místních poměrech. Těchto asi 200 subjektů
oslovíme interně s žádostí o spolupráci na této
soutěži,“ dodal David Karčmář, ředitel krajské
destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism,
která soutěž ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem pořádá.
Lidé mohou hlasovat na webové stránce Ceny
cestovního ruchu (https://www.cenycr.cz/hlasovani) až do 13. 2. 2020. Slavnostní vyhlášení
výsledků se uskuteční 28. 2. 2020 v rámci veletrhu
Dovolená na ostravské Černé louce.
„Pokud se soutěž osvědčí, rádi bychom v ní
pokračovali i nadále. Předpokladem je každoroční vyhlašování, avšak a drobnými úpravami, například co se týká obměny jednotlivých
soutěžních kategorií,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.
Finalisté prvního ročníku Cen cestovního
ruchu MSK
Kategorie I - Osobnost cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje 2019
• Markéta Kouřilová, kastelánka státního zámku
Raduň
• Jiří Nakládal, předseda Spolku Bílá v Beskydech
a majitel NA BÍLÉ | BESKYDY
• Lumír Plac, ředitel Hornického muzea Landek
Park

Vybíráme z únorové nabídky
vítkovského kina Panorama
13. února v 19.00 hodin

CHLAP NA STŘÍDAČKU

Premiéra českého ﬁlmu režiséra Petra
Zahrádky s Jiřím Langmajerem, Ivanou
Chýlkovou, Ivou Janžurovou, Lucii
Žáčkovou a dalšími skvělými herci míří
do vítkovského kina.
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá,
rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit
a učinit jí tak trochu netradiční návrh.
Navrhne, aby si péči o Jirku rozdělily
a udělaly z něj tak chlapa na střídačku.
Co se všem zdá zpočátku jako
perfektní plán, kdy je Jirka jeden
týden s manželkou, druhý s milenkou,
se nakonec může stát pro všechny
pořádnou noční můrou…
Přístupnost od 12 let.
27. února v 19.00 hodin

V SÍTI

Proč právě tento ﬁlm? „Protože tohle není
ﬁlm, ale společenská událost. Budou na
něj chodit diváci, budou na něj chodit školy,
bude se o něm mluvit a něco změní. A u
toho chcete být“ , říká Radka Urbancová z
Aeroﬁlms, který dokument o zneužívání dětí
na internetu uvádí do českých kin.
Film Barbory Chalupové a Víta Klusáka
vypráví strhující drama tří hrdinek-hereček
alias „dvanáctiletých dívek“, pro které se
účast na experimentu, od castingu až po
osobní schůzky s predátory pod dozorem
ochranky, stává zásadní životní zkušeností.
Predátorské taktiky se postupně obracejí
proti svým strůjcům: z lovců se stávají lovení.
Tento film je přístupný od 15 let.
A pro děti uvedeme ve čtvrtek 27. února v 16.30 hod. českou pohádku Zdeňka
Trošky Zakleté pírko.
Vstupenky nejen do kina, ale na veškeré akce pořádané městem (včetně
knihovny) si můžete zakoupit na www.kulturavitkov.cz
• Jiří Stejskalík, čestný člen Klubu
českých turistů
•
Růžena
Zapletalová,
ředitelka
Městského muzea Rýmařov
Kategorie II - Nejlepší počin cestovního
ruchu roku 2019 v Moravskoslezském
kraji
• Expozice textilní výroby Hedva Český
Brokát, Rýmařov
• KOX – Stará koksovna v Dolních
Vítkovicích, Ostrava
• Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné
cesty, Ostrava
• Rozhledna Šibenice, Stěbořice
• Stezka Valaška, Pustevny
Kategorie III - Nejromantičtější místo
v Moravskoslezském kraji
• Balerův mlýn, Spálov
• Bezručova vyhlídka, Hradec n. Moravicí

• Obora Hukvaldy, Hukvaldy
• Poutní vrch Cvilín, Krnov
• Uhlířský vrch, Bruntál
Kategorie IV - Nejmilejší zařízení pro
rodiny s dětmi v Moravskoslezském
kraji
• Davidův Mlýn, Staré Těchanovice
• Dětský letní park, Bílá
• Jarošův statek, Studénka
• Resort Kopřivná, Malá Morávka
• Skalka family park, Vřesina
Kategorie V - Nejoblíbenější atraktivita
v Moravskoslezském kraji
• DinoPark, Doubrava
• Dolní Vítkovice, Ostrava
• Osoblažská úzkokolejka, Osoblaha
• Stezka Valaška, Pustevny
• Zoo Ostrava, Ostrava

Knihovna Vítkov informuje
KNIHOVNA V ROCE 2019

Dovolte nám malé ohlédnutí za uplynulým rokem v naší knihovně.
V úvodu roku jsme pro milovníky spojení dobrá kniha + dobrá káva
pořídili kávovar. V útulném prostředí čítárny jsme za rok připravili
více než 360 šálků lahodné kávy z vítkovské pražírny.
Další novinkou byla také možnost nechat si zdarma vyčistit své brýle
ultrazvukem. Tato metoda je velmi účinná, takže také využívaná.
O prázdninách jsme se pak pustili do rekonstrukce oddělení pro
nejmenší děti. Naší prioritou nebyla až tak estetická stránka věci,
ale spíše praktičnost. Dosavadní tenoučký koberec jsme nahradili
novým. Ten je nejen mnohem teplejší, ale také měkčí a při případném
pádu dítěte nehrozí poranění.
Závěr prázdnin nás velmi zaměstnal, ale na čtenáře neměl okamžitý
dopad: změnili jsme výpůjční program. Jeho výhod je nespočet
a stále objevujeme další. Jelikož je nový Tritius odlišný od původního
Clavia, mohli mít čtenáři se změnou problém (např. při práci
s katalogem). Ale věříme, že nakonec se nám všem podaří zvládnout
odlišnosti tak, abychom se mohli radovat z nových možností.
Vedle knih jsme začali půjčovat také deskové hry. Snažíme se
nabídku stále rozšiřovat, aby si každý mohl z nabízeného sortimentu
vybrat.
Během celého roku jsme pro vás uspořádali 90 akcí. Nejvíce
posluchačů přišlo na povídání pana Jindřicha Machaly o Libavsku,
za zmínku jistě stojí i návštěva pana Andora Šándora.
Knižní fond se rozrostl o 1167 novinek všech žánrů. Velmi se
snažíme zajistit maximum žádaných knih v co nejkratším čase.
Mezi nejžádanější knihy patřily suverénně knihy dvou současných
českých autorů – a to Patrika Hartla a Hany Mornštajnové. Paní
Mornštajnou jsme v květnu přivítali ve Vítkově. Setkala se se
studenty místního gymnázia, předala ceny vítězům dětské čtenářské
soutěže Lovci perel a v závěru pak proběhlo její autorské čtení
s autogramiádou.
40x jsme se také v úterním dopoledni sešli s našimi nejmenšími
čtenáři a jejich maminkami při tradičním Klubíku. Tato setkávání si
užilo 1 218 účastníků.
Za zmínku jistě stojí také využívání biblioboxu u branky naší
knihovny. Během roku jeho prostřednictvím vrátili čtenáři 2 917 knih.
Také na tento rok připravujeme řadu akcí a novinek. Pevně doufáme,
že si každý najde svou knihu, či svou akci.
Děkujeme vám za vaši přízeň.

POZVÁNÍ NA CESTOVATELSKÉ
VYPRÁVĚNÍ

Co nejsrdečněji vás zveme na
povídání Viktorky Hlaváčkové o její
sedmiměsíční pěší túře Kavkazem.
Viktorka je velmi milá, energická
a veselá slečna. Klame ovšem
tělem a za vizáží křehké dívky se
skrývá nesmírně odvážný jedinec.
Sama jen s lehkým batohem už
prošla kus světa. Na horách strávila
desítky měsíců. Krásy osamělé
přírody jsou pro ni neodolatelným
lákadlem. A o svých cestách dokáže
poutavě
vyprávět.
Přednášky,
doplněné překrásnými fotograﬁemi
a krátkými ﬁlmovými šoty, jsou
veselé a zajímavé, nenechají vás
vydechnout. Obavy se střídají se
smíchem. Vše je krásně namícháno
a člověk má po skončení pocit,
jako by si kus té pouti prožil sám.
Nezapomenutelný zážitek :-).
My vám tuto dobrudružku tělem
i duší představíme v úterý 25. února
2020. A protože myslíme také na

pohodlí našich posluchačů, proběhne povídání s Viktorkou v našem
kině Panorama.
Viktorka má za sebou takové cesty, jako např. ze Zlína do Banátu
přes Karpatský oblouk, z Banátu do Istanbulu, či od Černého moře
k moři Kaspickému.
Více informací o Viktorce najdete na www.ultraviktorka.cz, či na FB
Viktorčina cesta tam.
Zaslechnout jste ji mohli také v rádiu, či narazit na rozhovor s touto
výjimečnou ženou v některém z časopisů.

DOBRÝ ČLOVĚK STÁLE ŽIJE

Pár dnů před Vánoci, v čase vrcholícího adventu, kdy většina lidí neví,
kde jim hlava stojí, na mne na FaceBooku mrkl plakátek. Růžová
barva a pět lákavých lízátek. Pod názvem TA SPRÁVNÁ CHUŤ text
pokračoval: „Pro naše malé bojovníky s onkologickým onemocněním
pořádáme sladkou sbírku.“ A já v tu chvíli zapochybovala: Na
rakovinu s lízátky??? Ale četla jsem dál. A vysvětlení na mne čekalo
hned v další větě: „Lízátka pomáhají tlumit nepříjemnou pachuť
kovu v ústech, kterou způsobuje chemoterapeutická léčba. Počítá
se každé lízátko, stejně jako se počítají všechny sladké momenty.“
A já se zastyděla za svou pochybnost.
A znovu v duchu upřímně poděkovala, že nikdo z mých blízkých
zatím nemusel ničím podobným procházet – a tudíž neznám
nepříjemné vedlejší aspekty léčby.
A tak jsem plakátek, jehož autorkou je maminka malých dvojčátek
z Ratiboře, sdílela. S tím, že pokud by se někdo chtěl přidat, ať mi
lízátka přinese – a já je pošlu najednou. A čekala jsem, zda naplním
velkou obálku.
A…
Naplnila jsem obrovskou krabici.
V současné chvíli mám 718 lízátek.
Lízátka poputují do Fakultní nemocnice v Ostravě.
Ten ohlas mne dojal. Je to tak… krásné :-).
Malinká drobnost, která pomůže překonat svízel spojenou s léčbou.
Třeba pousmání. Dychtivá očka, když se bude malý pacient probírat
nepřeberným množstvím cukrlátek, aby si vybral pro tu chvíli to
pravé.
Chtěla bych touto cestou všem, kteří se k této výzvě přidali, z celého
srdce poděkovat. Dobrý člověk stále žije :-). I ve Vítkově je takových
mnoho.
Martina Šostá

Tipy na výlety k vodě ... i v zimě
Spolupracující informační a vzdělávací portál o vodě, který
provozuje nezisková organizace EduLudus, pravidelně
zveřejňuje zajímavé tipy na výlety k pozoruhodným místům
spojeným s vodou – ať již v naší zemi, nebo zahraničí.
Přinášíme několik tipů na výlety, které je možné absolvovat i v
zimě. Všechny lokality leží v Moravskoslezském kraji, tedy tam,
kde vyvíjí svou aktivitu společnost SmVaK Ostrava.

STRMÝMI ÚDOLÍMI OPAVSKA PODÉL
MORAVICE, MELČSKÉHO POTOKA
I MELEČKU
Opavsko není pouze rovinatá a zemědělsky obhospodařovaná
krajina na hranicích s Polskem. Ale jsou to také strmá, hluboká
a malebná údolí, kaňon, kterým protéká řeka Moravice, nebo také
bystřina Melečku v širokém údolí s chatovými osadami, zástavbou
domů, ale i místy letních stanových táborů.
Výlet začíná ve Filipovicích poblíž Melče zhruba patnáct kilometrů

jižně od Opavy. Původně samostatná obec je v současnosti částí
Hradce nad Moravicí. Prvních pět set metrů po modré turistické
značce budeme klesat k poutnímu místu Maria Talhof. Kaplička se
soškou Panny Marie byla původně vybudována v 18. století jako
poděkování za zázračné uzdravení děvčátka, ta dnešní pochází
z 19. století. Tam narazíme poprvé na Melčský potok, jehož proud
nás bude provázet první část cesty.
Od poutního místa budeme pokračovat zhruba půl kilometru na
rozcestí se žlutou turistickou značkou do Žabího údolí. To je v létě
ideálním místem pro stanové tábory, jak je patrné z vybudované
infrastruktury. Po žluté turistické značce pokračujeme po lesní cestě
po proudu Melčského potoka. Zhruba po kilometru projdeme okolo
zajímavé lokality s názvem U Tří rybníků. Původní rybníky jsou již
vypuštěné a zarůstají travou a křovím. Poblíž najdeme opravené
stavení a studánku. Následně budeme zhruba kilometr a půl stoupat
nad tok Melčského jezera až na rozcestí s červenou turistickou
značkou, kterou se sem dá přijít také z Podhradí u Vítkova, ale vlastně
až od vodní nádrže Kružberk nebo Budišova nad Budišovkou.
Vydáme se po červené turistické značce do údolí Moravice. Po
kilometru a půl cesty podél řeky dojdeme k unikátní technické
památce, která nás bude provázet další část naší cesty –
Weisshuhnovu kanálu. Náhon byl vybudován v letech 1889 –
1891, má délku 3,6 kilometru a zajišťoval dopravu dřeva a vody
do papírny v Žimrovicích. V roce 2014 zvítězil v anketě MF Dnes
o nejzajímavější místo Moravskoslezského kraje. Kanál je nadále
udržovaný a cestou podél něj můžeme obdivovat technický um
tehdejších inženýrů – skalnatý terén představoval výzvu v nutnosti
vybudovat několik akvaduktů nebo prorazit několik tunelů.
Cestu podél náhonu údolím řeky po zhruba 1,5 kilometru opustíme
a vystoupáme nad strmé říční údolí a následně sejdeme do obce
Žimrovice, kde je velmi dobře vybudovaná turistická infrastruktura,
takže je možné se v obci občerstvit v několika podnicích, ale
i ubytovat.

Z Žimrovic pokračujeme proti proudu potoka Meleček, který
z počátku protéká zástavbou domů, jejich zahrádkami, nebo pod
přístupovými můstky. Rodinné domy jsou postupně nahrazeny
chatovou osadou. Po zhruba dvou kilometrech tuto cestu opustíme
a mírným stoupáním pokračujeme po cyklostezce. Po 1,3 kilometru
se vrátíme zpět do údolí potoka, který přejdeme po můstku v lokalitě
U Srubu. Dále pokračujeme po cyklostezce, ale lesní cestičkou nad
tokem potoka. Po 1,5 kilometru narazíme na modrou turistickou
značku. Po ní vystoupáme z údolí potoka a po zhruba dvou
kilometrech dorazíme zpět do Filipovic.
Trasa je dlouhá zhruba 15,5 kilometru, převýšení činí 400 metrů. Za
návštěvu stojí v každém ročním období.

MRAZIVÁ PROCHÁZKA ÚDOLÍM ODRY
I BUDIŠOVKY. S VOJENSKÝM
ÚJEZDEM NA DOHLED
I v chladné části roku můžeme podniknout zajímavý výlet
do Oderských vrchů, kde nás čeká cesta proti proudu Odry
k památnému místu Panny Marie ve skále v Klokočůvku, soutoku
Odry s Budišovkou nebo rekreačnímu centru Hadinka, které
poněkud smutně vzpomíná na svou minulou slávu. Po náhorní
planině půjdeme také kolem hřebčína Františkův Dvůr chovajícího
již více než padesát let plemeno slezského norika.
Výlet začíná u železniční stanice Heřmánky, odkud pokračujeme
zhruba kilometr po zelené turistické značce k prvnímu
pozoruhodnému místu výletu, kterým je přírodní památka „vrásový
soubor“ u Klokočůvku. Již před ním uvidíme vedle naší cesty Odru,
proti jejímuž proudu pokračujeme. Po osmi stech metrech po
silničce dojdeme k parkovišti a rozlehlé ploše, za kterou přes most
přejdeme řeku. Na levé straně se můžeme občerstvit v hotelu Maria
skála, po pravé ruce se nachází samotné poutní místo Panna Maria
ve skále velmi často vyhledávané turisty jako symbol tohoto místa.
Podle pověsti zde byl za švédských válek vodou vytékající ze skály
zázračně uzdraven na smrt raněný voják. V léčivý účinek místní
vody věří někteří lidé do dnešních dnů.
Vrátíme se zpět na zelenou turistickou značku. Po dvou stech
metrech dojdeme na křížení s modrou turistickou značkou, po
které se dále proti proudu Odry vydáme. Vystoupáme mírně k lesu
nahoru a celou dobu uvidíme pod strmým srázem a skálami tekoucí
divokou řeku. Výhled je úžasný, problémy může mít člověk, který
má závratě z výšek. Naše trasa se zároveň bude chvílemi dotýkat
hranic Vojenského újezdu Libavá, jak nás upozorní tabule při cestě.
Zhruba po čtyřech kilometrech dojdeme k soutoku Odry s další
říčkou – Budišovkou. Kousek od soutoku narazíme na rozlehlý areál
s názvem Hadinka. Při chladném a mlhavém ránu nás čeká poněkud
mysteriózní a pro citlivější povahy mírně tísnivý zážitek.
Část areálu včetně bývalého koupaliště chátrá, část opravených
budov je v provozu. Areálem se klikatí Budišovka. Za Hadinkou se
rozhodneme, zda budeme pokračovat dalších zhruba osm kilometrů
proti proudu říčky Budišovky kolem bývalých břidlicových dolů po
modré turistické značce do Budišova nad Budišovkou a odsud zpět
do Heřmánek vlakem, nebo údolí říčky opustíme a vystoupáme lesní
cestou po žluté značce do čtyři kilometry vzdáleného Klokočova.
Dorazíme do obce a budeme pokračovat ke kostelu, tam dojdeme
k rozcestí s modrou turistickou značkou. Po ní přejdeme přes
náhorní plošinu, odkud jsou v případě dobrého počasí úžasné
výhledy jak na Oderské vrchy, tak na panorama Beskyd. Poblíž se
nachází hřebčín Františkův Dvůr nabízející občerstvení i ubytování.
Dojdeme k lesu a prudkým klesáním se dostaneme do malé
a půvabné obce Klokočůvek. Odtud je to jen kousek zpět k vlakové
zastávce v Heřmánkách.
Celý okruh měří zhruba 18 kilometrů. Několikrát budeme muset
stoupat i poměrně prudce klesat, ale převýšení nejsou velká a trasa
je středně náročná.
Zdroj: SMVaK Ostrava

Zveme vás do naší prodejny

NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 26,
749 01 VÍTKOV

TutY v moderním stylu
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Nakupování si můžete zpříjemnit u našich ochutnávek

v prodejně.

SOUTĚŽ OFFICE 2019

Před vánočními svátky se jako tradičně zástupci naší školy zúčastnili
regionální soutěže středoškoláků
OFFICE 2019, kterou pořádala
Mendelova střední škola v Novém
Jičíně na svém pracovišti v Šenově, v ovládání jednotlivých částí kancelářského softwaru. Jejich úkolem bylo během třikrát třiceti minut splnit úkoly v textovém editoru, tabulkovém kalkulátoru
a v tvorbě prezentace.
Ze zdravotních důvodů jsme měli jen dva zástupce, Dominika Nedzbalu a Jiřího Zwespera ze septimy gymnázia, kteří jsou už matadory této soutěže a opět si zvolili možnost zadání v anglickém jazyce.
Dominik Nedzbala dosáhl vynikajícího výsledku, když skončil na nepopulárním čtvrtém místě.

V letošním školním roce je na škole v rámci projektu OP VVV
Společně ve středním vzdělávání II realizován badatelský kroužek
zaměřený na rozšíření výuky dějepisu. V rámci tohoto kroužku se
13. prosince uskutečnila exkurze do Muzea komunismu v Praze.
Žáci si v muzeu prošli s pracovními listy celou expozici. Připomněli
si tak některé důležité momenty z naší historie, o kterých se nyní
všude mluví, a zasadili si je tak do širšího kontextu. Mohli také
nahlédnout, jak vypadala v době komunismu škola, co vše se v ní
učilo, jak vypadal typický pokojík dospívajícího, jak vypadaly vstupy
do zaměstnání s velmi známými „píchačkami“ apod.
Žáci se shodli, že exkurze pro ně byla přínosem. Řadu informací
mají třeba od svých prarodičů, ale takto si to vše lépe utřídili.
Po prohlídce expozice jsme se společně podívali do historického
centra na Staroměstské náměstí na orloj a na vánoční stromeček.
Michaela Škrabalová

ENGLISH RHYMES

Velký úspěch sklidili naši žáci v oblastním kole prvního ročníku
anglické recitační soutěže ENGLISH RHYMES 13. ledna. Všichni
soutěžící, kteří postoupili ze školního kola, se umístili na stupních
vítězů. Přizvány byly také okolní základní školy z Melče, Březové,
Větřkovic a Budišova nad Budišovkou. V kategorii mladších žáků
obsadila 3. místo Kristýna Richterová z 2.A, druhé Simona Vránová
z 3.A a na stupních vítězů stanula Nela Ondřejová z 2. B.

Blahopřejeme chlapcům k tomuto úspěchu a děkujeme za výbornou
reprezentaci školy.
Alena Grosová

EXKURZE DO MUZEA KOMUNISMU

Projekt SPOLEČNĚ VE STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ II je
spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zlepšovat výsledky žáků gymnázia, především
těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Projekt je dále
zaměřen na posílení spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností a
jejich další vzdělávání. Setkávání s odbornou i laickou veřejností
podpoří komunitní charakter školy.

Starší žáci předvedli vyrovnané kvalitní výkony, tudíž nebylo
jednoduché rozhodnout o nejlepších. Třetí místo vybojoval Štěpán
Zouhar, Daniel Mokruš druhé a na vítězný stupeň dosáhla Laura
Šrámková, všichni ze třídy 5.A. Všem zúčastněným blahopřejeme
a děkujeme za skvěle odvedenou práci a těšíme se na příští ročník
ENGLISH RHYMES!
Bára Marešová, Štěpánka Přečková
organizátorky a porota soutěže

CHARITATIVNÍ SBÍRKA FOND SIDUS

Během letošního podzimu se žákovský parlament 1. stupně zúčastnil
charitativní sbírky Fond Sidus na pomoc nemocným dětem. Všichni
žáci prvního stupně si tak mohli zakoupit originální náramky s
krásnými obrázky, čímž nemocným ﬁnančně přispěli. Nejen o tyto
náramky byl ze strany žáků a učitelů veliký zájem. Děti si kupovaly
i obrázky navíc, které si mohly připevnit třeba na boty. A to vše pro
dobrou věc.
Prodalo se 153 náramků za celkovou cenu 8 600 Kč. Jsme moc rádi,
že charitativní sbírka sklidila takový úspěch. Ještě více nás však
těší, že jsme mohli potřebným touto krásnou částkou přispět právě
před Vánoci.

Chtěli bychom poděkovat všem lidem dobré vůle, kteří si náramek
s obrázky zakoupili.
Kristina Holáňová

EXKURZE DO OPAVSKÝCH ARCHÍVŮ

19. prosince se 6. A v rámci projektu (Pro)story za školou konaného
ve spolupráci s MAS Opavsko vydala na exkurzi do opavských
archívů. Vyjížděli jsme brzy ráno, a proto jsme stihli nejprve návštěvu
Okresního archívu Opava a posléze i Slezského zemského archívu.
Budovami nás provázeli archiváři, kteří jsou nejen opravdovými
odborníky, ale také velmi milými, příjemnými a vtipnými lidmi, pro
které je jejich práce koníčkem a své nadšení pro historii a její odkaz
dokázali během okamžiku přenést na každého z nás. Děti měly
možnost nahlédnout do depozitářů, kde se archiválie uchovávají,
a také se seznámily s nejmodernějšími digitalizačními technologiemi.
Pročetly si staré soudní i policejní spisy, prolistovaly matriky
i dokumenty, které se týkají historie města Vítkova. Následně si také

zkusily poskládat papírové krabice na archivní materiály a jako praví
restaurátoři sestavovaly rozlámané pečetě. A aby výuky a informací
nebylo zase přespříliš, celé dopoledne jsme završili prohlídkou
opavských vánočních trhů, kde si někteří nakoupili malé suvenýry
nebo něco dobrého k snědku.
Veronika Trlicová

VÁNOČNÍ DÍLNY

V prosinci se v družinách nad jídelnou uskutečnily vánoční dílny pro
děti ze školní družiny, jejich rodiče, prarodiče a kamarády. Letos
jsme odstartovali tvoření divadelním vystoupením Ledové království
v podání dramatického kroužku. Návštěvníci se vydali tvořit krásná
vánoční přání, sádrové odlitky, andělská křídla, svícny nebo si mohli
zakoupit hotové výrobky. Za poslechu vánočních koled jsme strávili
odpoledne v příjemné atmosféře. Děkujeme všem, kteří svou účastí
pomohli navodit krásnou vánoční náladu.

Vánoční sportování v Klokočově
V pátek 27. prosince se v klokočovské sokolovně uskutečnil již 8.
ročník tradičního vánočního turnaje ve stolním tenise, na který se
sjelo z okolí celkem 27 dospělých a 10 dětských hráčů. Všichni
tento sport hrají rekreačně nebo v různých oddílech pravidelně
trénují. Mládež si svoji část turnaje odehrála dopoledne a dospělí
se do sebe naplno pustili po obědě. Účastníci se rozdělili do čtyř
mužských základních skupin a jedné dívčí. Ženy hrály systémem
každá s každou a vítězkou se stala nejmladší hráčka. Výsledky
z odehraných mužských skupin určilo pořadí do vyřazovacího
ﬁnálového pavouka, kde již šlo o všechno a každý bojoval jako
lev, protože postupovali jenom vítězové. Všichni museli odehrát
minimálně šest zápasů, což dá zabrat. Finále mužské dvouhry
mělo vysokou sportovní úroveň, bylo se opravdu na co dívat. Užili
jsme si krásný den a potěšitelná byla účast borců odjinud, i když se
v okolí hrály ve stejném termínu jiné turnaje. Stolní tenis je sport
pro každého a v České republice má početnou hráčskou základnu.
Hrají se soutěže různých úrovní, ale naprostá většina z nás se
tomuto sportu věnuje rekreačně. Proč neudělat něco pro své zdraví
a zároveň se setkat se zajímavými lidmi.
Sportu zdar!
Pavel Kučerka
Výsledky:
mladší žáci: 1. Martina Riedlová, 2. Marie Riedlová, 3. Rút Kučerková

starší žáci: 1. Eliška Kudlová, 2. Pavel Dobocký, 3. Kateřina
Kučerková
ženy: 1 Eliška Kudlová, 2. Linda Kudlová, 3. Miluška Valová
muži: 1. Dominik Oborný, 2. Miroslav Vařílek, 3. Tomáš Hrubý

KALENDÁŘ AKCÍ
Pondělí 3. 2.
JAK SE STÁT ZAHRADNÍKEM
JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ VÍTKOV
S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, přezůvky do SVČ, jídlo
a pití na celý den, vhodné oblečení, které lze ušpinit. Staneme se
ZAHRADNÍKY! Naučíme se, jak se starat o rostliny, jak jim věnovat
svou péči. Cena: 100 Kč
Zahradnictví Bártek - Fulnek
Úterý 4. 2.
UMĚNÍ A UMĚLEC
JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ VÍTKOV
Příchod dětí od 7:00 - 8:00 do SVČ Vítkov (odchod mezi 15:00 16:00 ze SVČ)
S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, přezůvky do SVČ, jídlo
a pití na celý den, vhodné oblečení, které lze ušpinit. Staneme se
UMĚLCI! Vyrobíme si vlastní výrobek ve ﬁrmě Optys, která nás
provede svou prodejnou a sortimentem papírů, barev a mnohého
dalšího. Navštívíme také Dům umění v Opavě, kde nás bude čekat
galerijní animace k probíhajícím výstavám. Cena: 150 Kč
Optys Opava, Dům umění v Opavě
Úterý 4. 2. v 17:00 hodin
NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ
Pořad k 200 letům narození Boženy Němcové.
Účinkuje Doležalovo kvarteto a slovem provází Valérie Zawadská
Kulturní dům Vítkov
Úterý 4. 2. v 18:15 hodin - vernisáž
MASOPUST
Výstava fotograﬁí Dalibora Bednáře
Výstava potrvá do konce února.
Velká výstavní síň kulturního domu
Středa 5. 2.
PARKOUR ARENA OSTRAVA
JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ VÍTKOV
Příchod dětí od 7:00 - 7:15 do SVČ Vítkov (odchod mezi 15:00 16:00 ze SVČ)
S sebou: boty do haly, jídlo a pití na celý den, oblečení na převlečení,
kopii karty pojištěnce. Staneme se PARKOURISTY! Instruktor
parkouru vám vysvětlí a ukáže nové triky. Můžete si zaskákat a něco
se naučit. Cena: 330 Kč
Parkour arena Ostrava
Čtvrtek 6. 2.
LYŽOVÁNÍ V KARLOVĚ
JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ VÍTKOV
Příchod dětí od 7:00 - 7:30 do SVČ Vítkov (odchod mezi 15:00 16:00 ze SVČ)
S sebou: lyže, hůlky, lyž. přilbu, kopii karty pojištěnce, pořádnou
svačinu a pití na celý den. DOBŘE SI ZALYŽUJEŠ! Pod vedením
lyž. instruktora Oldy si užiješ jízdy na skokáncích, na skikrosové trati
a zdokonalíš se v carvingu. Cena: 550 Kč
Ski areál Karlov
Čtvrtek 6. 2. ve 14:30 hodin
KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 6. 2. v 16:30 hodin
FREE SOLO
FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního
životního příběhu sportovce - profesionálního lezce Alexe Hannolda,
který si klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout
hranice nemožného. V období začátku příprav na obtížný výstup se
jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si po desetiletí zdařile budoval,
nečekaně rozpadá.
👨 Přístupný ⏰ 100 min. Titulky.

Vstupné: 100 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 6. 2. v 19:00 hodin
MODELÁŘ
Hrdiny snímku Modelář jsou dva mladí muži (Kryštof Hádek Jiří
Mádl), kteří provozují malou ﬁrmu: létají s dronem. Poté, co se jeden
z nich zraní, vstoupí do hry jako náhrada spolužák z gymnázia. Nová
spolupráce funguje na jedničku, jenže spolužák je poněkud divný a
má originální představy o nápravě světa.
👨 12+ ⏰ 109 min. Čtvrteční premiéra
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 7. 2.
XBOX GAME
JARNÍ PRÁZDNINY SE SVČ VÍTKOV
Příchod dětí od 7:00 - 8:00 do SVČ Vítkov (odchod mezi 15:00 15:30 ze SVČ)
S sebou: svačinku, přezůvky a boty do tělocvičny. Oběd zajištěn.
ZAHRAJEŠ SI NA Xboxu a zasoutěžíš v hrách. Buď nejlepší
v bowlingu, šipkách, boxu, sprintu nebo golfu. Cena: 90 Kč
Středisko volného času Vítkov
Sobota 8. 2. v 10:00 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
Tlapková patrola se vrací do kin a pro tentokrát si psí parta
záchranářů v čele s Ryderem připravila speciální závodnický ﬁlm.
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému
závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce
pomáhaly postavit okruh. Společně pak tlapky vytvořily servisní
technický tým pro svého oblíbeného šampióna a těší se, že mu
pomohou k vítězství.
👨 Přístupný
⏰ 65 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 8. 2. v 16:30 hodin
CESTA ZA ŽIVOU VODOU
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou volně navazuje na
předchozí snímek Cesta za králem trollů, v němž jsme poprvé
potkali dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, krásnou
a odvážnou princeznu Kristin. Espenovo nové dobrodružství začíná
poněkud nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik a královna Viktorie,
jsou otráveni a z tohoto hrozného činu jsou falešně obviněni oba
Espenovi bratři.
👨 Přístupný ⏰ 99 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 8. 2. v 19:00 hodin
BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY
QUINN)
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí
s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku
z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask
(Ewan McGregor). Správná psychoušská jízda může začít!
👨 15+ ⏰ 109 min. Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 10. 2. v 17:30 hodin
ADRENALINOVÉ VÝLETY V ALPÁCH
Přednáší Oldřich Sladkovský. Vstupné: 20 Kč
Předprodej a rezervace vstupenek na www.kulturavitkov.cz
Knihovna Vítkov
Středa 12. 2. v 18:00 hodin
ZDRAVÁ ZÁDA Z NEBE NESPADNOU - EVMINOVA
METODA
Přednáška s ukázkami cviků. Máte problém s páteří? Nenechejte

to zajít přílíš daleko. Dostupná metoda cvičení efektivně pomáhá
při výhřezlých meziobratlových ploténkách, skolioze, bolestech zad
apod. Přednáší: ředitel EPIcentra zdraví EDEN Roman Uhrin
FOTODIAGNOSTIKA PÁTEŘE PRO ZÁJEMCE:
středa 12. 2., 15:00 -17:30 hodin
čtvrtek 13. 2., 8:00 - 10:00 hodin
Objednávky přes SMS: 608 421 245, cena 375 Kč, vyhodnocení do
3 dnů.
ŠKOLENÍ ZÁJEMCŮ O CVIČENÍ EVMNOVY METODY:
čtvrtek 13. 2., 10:30 - 14:00 hodin
Max. 10 lidí - za poplatek dle počtu cvičenců, cca od 160 - 800 Kč /
os. Objednávky NUTNÉ PŘEDEM přes SMS )
Organizátor: Život a zdraví, z. s., www.klubyzdravi.cz
Kulturní dům Vítkov (učebna)
Čtvrtek 13. 2. v 16:30 hodin
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera,
který záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve
světě Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen
džungle, jsou to i rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových
nebezpečných nástrah.
🕶 3D
👨 Přístupný. ⏰ 120 min. Dabing.
Vstupné: 80 Kč.
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 13. 2. v 19:00 hodin
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří
delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou
sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její
plán je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily
a udělaly z něj tak chlapa na střídačku.
👨12+ ⏰ 95 min. Čtvrteční premiéra
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 14. 2. v 18:00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ LUCIE KOVARČÍKOVÉ A PETRA
DOBEŠE
Výstava potrvá od 14. 2. do 8. 3. 2020.
Galerie Suterén Vítkov
Sobota 15. 2. v 19:30 hodin
V. REPREZENTAČNÍ PLES SVČ VÍTKOV
Ve spolupráci s Vítkovskými Ympulsy se koná již pátý reprezentační
ples SVČ Vítkov, který bude “Pěkná divočina”. Čeká na vás bohatý
program, tombola a živá kapela. Cena vstupenky: 150 Kč, možno
dokoupit večeři v hodnotě 90 Kč
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 20. 2. v 16:30 hodin
ŠPINDL 2
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný
vztah. Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech
dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím
vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice
Eliška stojí na začátku slibně rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí
vztah s přítelem – muzikantem…
👨 12+ ⏰ 107 min.
Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 20. 2. v 19:00 hodin
SVIŇA
Zdrogované dievčatá sa stávajú hračkami vplyvných mužov z maﬁe
i najvyšších miest v politike. Vo veľkom biznise sa tu točia peniaze,

vydieranie je len iný spôsob obchodu. A moc je ten najlepší spôsob,
ako chrániť svojich ľudí pred políciou a súdmi. Ak máš moc, môžeš
všetko.
👨15+ ⏰ 98 min. Slovenské znění. Čtvrteční premiéra
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 21. 2.
SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ CENY JANA ZAJÍCE
16.30 hod. – Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
17.00 hod. – Předání cen a slavnostní koncert
Účinkuje Jan Matěj Rak
Místenky prostřednictvím IC Vítkov a www.kulturavitkov.cz
Sál Městského úřadu ve Vítkově
Sobota 22. 2.
MASOPUST
Průvod a večerní pochování basy od 20:00 hodin v sokolovně
v Klokočově.
Klokočov
Sobota 22. 2. v 10:00 hodin
JEŽEK SONIC
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním
legendám. A protože o legendách se obvykle točí ﬁlmy, vznikla
komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku
prchat před svým neúnavným pronásledovatelem doktorem
Robotnikem.
👨 Přístupný. ⏰ 100 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 22. 2. v 19:00 hodin
FANTASY ISLAND
V novém ﬁlmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění
charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém
rezortu tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se
však fantazie stanou noční můrou, musí hosté záhadu ostrova
vyřešit, aby si útěkem zachránili život.
👨 15+ ⏰ 109 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 23. 2. v 15:00 hodin
MAŠKARNÍ PLES SVČ VÍTKOV - MADAGASKAR
Budou hry, soutěže a samozřejmě tanečky, které nám pomohou
zvolit nejkrásnější masku plesu. O program se postará agentura
Tomino. Nachystána bude i bohatá tombola a občerstvení. Můžete
se těšit i na vystoupení kroužků SVČ Vítkov.
Pořadatel: SVČ Vítkov
Kulturní dům Vítkov
Úterý 25. 2. v 17:00 hodin
PĚŠKY PŘES KAVKAZ OD MOŘE K MOŘI
Cestovatelský stand-up Viktorky Hlaváčové o sedmiměsíční cestě.
Vstupné: 50 Kč. Předprodej vstupenek od 10. února 2020 v IC
Vítkov nebo na www.kulturavitkov.cz
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 27. 2. v 16:30 hodin
ZAKLETÉ PÍRKO
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí
sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince
Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka
schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí.
Jedinou možností, jak zlomit prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi
ve světě.
👨 Přístupný ⏰ 94 min.
Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 27. 2. v 19:00 hodin
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů.
Experiment, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma
zneužívání dětí na internetu. Tři zletilé herečky s dětskými rysy
dostávají za úkol prostřednictvím falešných proﬁlů na sociálních
sítích předstírat, že je jim 12 let. Ve věrných kopiích dětských
pokojíků, postavených ve ﬁlmovém ateliéru, chatují a skypují s muži
všech věkových kategorií, kteří je na netu vyhledali a oslovili.
👨 12+
⏰ 90 min. Čtvrteční premiéra
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 29. 2. v 10:00 hodin
SUPER MAZLÍČCI
Animovaný rodinný příběh od režiséra Reinharda Kloosse (Hurá do
Afriky!). Starosta města se totiž zbláznil. Rozhodl se vyhnat všechny
živé obyvatele a z jejich domova udělat město robotů.
👨 Přístupný ⏰ 89 min. Dabing.
Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov

1. 8. – 8. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA
Česko - slovenský tábor, Dolní Bečva.
Cena: 3.300 Kč včetně dopravy, 2.990 Kč - doprava vlastní. Vedoucí:
Klára Ligocká
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:
27. 7. – 31. 7. - Týden s Tunnelem
Cena: 500 Kč
3. 8. – 7. 8. - Cestování časem
Cena: 700 Kč
10. 8. – 14. 8. - Liga spravedlnosti
Cena: 700 Kč
Podrobné informace o táborech budou upřesněny na webových
stránkách www.svc-vitkov.cz

Sobota 29. 2. v 19:00 hodin
1917
Na sklonku první světové války dostali dva mladí britští vojáci
Schoﬁeld (George MacKay) a Blake (Dean-Charles Chapman)
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem
musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která má zabránit
smrtícímu útoku na stovky vojáků - mezi ohroženými je i Blakeův
bratr.
👨 15+
⏰ 119 min Titulky.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
PROGRAM NZDM TUNNEL - ÚNOR – SLUŠNÉ CHOVÁNÍ
Mladší 6 – 14 let
3. 2. Pravidla klubu - hra na schovávanou - Najdi co nejvíc
11. 2. Zkušebna / Výměna rolí - Respektování sebe navzájem
18. 2. Zkušebna / Agresivní chování – Jde to řešit jinak?
24. 2. Umíš splnit svůj slib? Připrav hru
Starší 15 – 26 let
6. 2. Zkušebna / Dodržování pořádku - vzájemná kontrola
12. 2. Výtvarné dílna - výroba valentýnek
19. 2. Turnaj ve stolním tenise
27. 2. Zkušebna / Hraní slíbených her
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ VÍTKOV:
11. 7. – 18. 7. - JUMANJI
TZ Klokočov. Cena: 2 600 Kč. Vedoucí: Oldřich Sladkovský
19. 7. – 25. 7. - MADAGASKAR - Útěk do zábavné Afriky
ATC Fulnek. Cena: 3.500 Kč. Vedoucí: Pavlína Steschnerová

Uzávěrka příštího čísla: 19
19.. ú n o r a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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