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Slavnostní koncert

100 let Československa

Vysazení památné lípy

K volbám 2018
Začátkem minulého měsíce většina plnoletých obyvatel Vítkova více či méně intenzivně prožívala období voleb. Ať už senátních, ale zejména těch komunálních. Ty mají k občanům nejblíže, protože vedení obcí a měst vzešlé z těchto voleb asi nejvíce ovlivňují každodenní život
lidí. Odráží se to také na volební účasti. Podíváme-li se konkrétně na Vítkov, tak ke komunálním volbám přišlo letos 41,16% oprávněných
voličů. To je o 4% více, než před čtyřmi lety, což je jistě potěšující. K senátním volbám se v prvním kole dostavilo 33,47% voličů a ve druhém
11,5%. (Podrobné informace naleznete na internetových stránkách www.volby.cz).
Je plně v rukou každého občana, zda využije svého volebního práva a půjde k volbám. Také o výběru z předložených kandidátů rozhodují
voliči. Neúčast u voleb je také vyjádření určitého postoje. Tento postoj je však pasivní a nemůže nic ovlivnit. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří zaujali aktivní postoj a svým hlasem přispěli k výsledku voleb. Ať už jste s výsledky spokojeni, nebo ne, vážím si vaší zodpovědnosti.
Tu jste svým způsobem přenesli na zvolené zastupitele a budete je moci v budoucích letech kontrolovat, jak s ní naložili. Jsem přesvědčen,
že si to všichni uvědomujeme a budeme podle toho jednat a rozhodovat.
Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018 - Vítkov a místní části
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

Okrsky
celkem

zpr.

21

1

8

8

Kandidátní listina

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

100,00

4 779

1 967

41,16

1 965

35 999

Hlasy

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené
%
platných
hlasů

Počet
mandátů

číslo

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

1

Změna pro Vítkov

3 747

10,41

21

35 999,00

10,40

2

2

Česká str. sociálně demokrat.

2 932

8,14

21

35 999,00

8,14

2

3

SNK měs. Vítkova a míst. částí

3 677

10,21

21

35 999,00

10,21

2

4

„Senioři pro Vítkov“

2 858

7,94

21

35 999,00

7,93

1

5

ANO 2011

5 929

16,47

21

35 999,00

16,46

4

6

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

6 061

16,84

21

35 999,00

16,83

4

7

Sdružení nezávislých kandidátů

8 613

23,93

21

35 999,00

23,92

5

8

Komunistická str. Čech a Moravy

2 182

6,06

19

32 570,52

6,69

1

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018 - Obvod: 68 – Opava
Vítkov a místní části
Výsledky hlasování – Obec Vítkov – souhrnné informace
Okrsky
počet

zprac.

v%

Voliči
v seznamu

1. kolo

8

8

100,00

4 774

1 598

33,47

1 583

1 546

97,66

2. kolo

8

8

100,00

4 775

549

11,50

549

547

99,64

-

Kandidát

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

Politická
příslušnost

% hlasů

1.
kolo

2.
kolo

1.
kolo

2.
kolo

číslo

příjmení, jméno, tituly

1

Vícha Josef

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

138

X

8,92

X

2

Pavlíček Petr

Piráti

Piráti

BEZPP

160

X

10,34

X

3

Běrský Kamil MUDr.

SPD

SPD

SPD

115

X

7,43

X

4

Kupka Vlastimil Bc.

KSČM

KSČM

KSČM

135

X

8,73

X

5

Tancík Vladimír Mgr.

NK

NK

BEZPP

196

X

12,67

X

*6

Pavera Herbert Mgr.

ODS+STAN+TOP 09

TOP 09

TOP 09

239

278

15,45

50,82

+7

Horáková Simona Mgr.

ANO

ANO

ANO

563

269

36,41

49,17

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Navrhující
strana

Počty hlasů

Volební
strana

Aktuálně z radnice
Rada města zasedala 24. září, zastupitelstvo 26. září.
Na základě doporučení rady města zastupitelé schválili obecně
závaznou vyhlášku o pohybu psů na veřejném prostranství, jejíž text
je uveřejněn na stránkách města.
Rada schválila přidělení dvou bytů seniorům v domě č. 877 v ulici
Budišovská. Jedná se o dům s bezbariérovým přístupem, který je
určen výhradně pro tuto cílovou skupinu.

Rada rozhodla o vyřazení speciálního požárního vozidla KAROSA
S540 – A30K, rok výroby 1975, které užívali dobrovolní hasiči
v místní části Jelenice, neboť náklady na případnou opravu by byly
neúměrně vysoké.
Zastupitelé schválili účelový příspěvek ve výši 9.800 Kč pro ZŠaG
Vítkov na pronájem historického sálu v objektu Městského úřadu
Vítkov na 26. říjen za účelem konání „Mezinárodní studentské
konference 2018“, pořádané v rámci dotačního programu MSK Miniprojekty mládeže.
Rada schválila podání žádosti o krajskou dotaci ve výši 500.000 Kč
na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK pro
Městskou knihovnou ve Vítkově v roce 2019.
Zastupitelstvo se zabývalo možností využití prostor v bývalé
restauraci v kulturním domě. Vzalo na vědomí zprávu o úpravě

těchto prostor pro volnočasové aktivity a setkávání seniorů ve
Vítkově (Klub seniorů).
Rada schválila dodatek č. 4 se zhotovitelem Společnost kino Vítkov
ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy a energetické úspory objektu
kina ve Vítkově“, jehož předmětem je prodloužení termínu předání
díla o 6 týdnů.

U příležitosti životního jubilea našeho občana pana MUDr. Eduarda
Zimoly rada rozhodla o poskytnutí ﬁnančního daru. Pan doktor
se aktivně podílí na dění v našem městě, je členem Smíšeného
pěveckého sboru Komenský a doprovází na varhany při významných
příležitostech.
Střední škole Odry, která má detašované pracoviště v areálu bývalé
ZŠ v Opavské ulici, zastupitelé rozhodli poskytnut účelovou dotaci
na stipendium žáků oboru 23-68H/01 Mechanik opravář motorových
vozidel a oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník pro školní rok 2018/2019.
Za činnost v roce 2018 byly schváleny předsedům a členům komisí
a výborů odměny dle účasti a aktivit na jednáních.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v září 2018
3. září kolem deváté hodiny večerní byla MP Vítkov přivolána do
jedné z provozoven v Opavské ulici, kam vběhl pes rasy německý
ovčák. Strážníci psa odchytili a umístili v záchytných kotcích.
Následující den byl zjištěn 38letý majitel psa. Po projednání
přestupku na úseku zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy byla
za přestupek porušení povinnosti zabezpečit zvíře a učinit opatření
proti úniku zvířete v zájmovém chovu majiteli psa uložena pokuta ve
výši 500 Kč, byl odchycený pes jeho majiteli vrácen.
Správní trest napomenutí příkazem na místě byl udělen třem řidičům
nákladních vozidel, kteří 12. září v poledne neoprávněně užívali cizí
majetek, když svými vozidly zaparkovali na soukromém pozemku
při ulici Budišovská ve Vítkově. Strážníky na místo přivolal majitel
pozemku, který se s těmito řidiči – 52letým mužem z Osoblahy,
34letým a 59letým mužem z Moravského Kočova – dostal do
konﬂiktu.
Při provádění úkonů v Husově ulici 16. září si strážníci krátce po
sedmé hodině večerní všimli podezřele se chovajícího řidiče
osobního vozidla zn. Seat, který při spatření strážníků prudce
zabrzdil, začal couvat a následně vjel do boční uličky a pokračoval
na komunikaci Lesní, kde jej dojela hlídka MP Vítkov. Na místě řidiče
seděl 25letý muž z Vítkova, který není držitelem příslušné skupiny
řidičského oprávnění pro řízení motorových vozidel. Dotyčný účelově
tvrdil, že s vozidlem nejel on, ale jeho spolujezdkyně, a on si pouze

přesedl na místo řidiče. Na místo byla přivolána Policie ČR, která
si věc převzala v rámci svých kompetencí k dalšímu prověřování.
Muži, který řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem příslušného
řidičského oprávnění, hrozí v případě uznání viny pokuta od 25.000
Kč do 50.000 Kč a zákaz činnosti od jednoho do dvou let.
Krátce před půlnocí 28. září si operátor kamerového systému MP
Vítkov všiml podezřelého chování muže, který se pohyboval mezi
zaparkovanými vozidly ve Školní ulici souběžně s autobusovým
nádražím. Dotyčný muž se následně pokusil kopat do dvou
zaparkovaných vozidel a poté se sesunul k zemi. Na místo se záhy
dostavila hlídka MP Vítkov, která v tomto muži zjistila 24letého
občana z Budišova n/B. Ten byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky, avšak byl schopen normální verbální komunikace.
Při pokusu o poškození dvou zaparkovaných vozidel, zřejmě vlivem
deště, uklouzl a způsobil si poranění nohy. Muž odmítl nabídnutou
lékařskou pomoc a uvedl, že pojede domů taxíkem. Strážníci na
místě zjistili majitele zaparkovaných vozidel a bylo konstatováno,
že k žádné škodě na majetku nedošlo. Muž byl i přesto obviněn
z přestupku proti majetku, jelikož se o takové jednání pokusil, což
je podle zákona o některých přestupcích rovněž trestné. Pokud jej
správní orgán shledá vinným, hrozí muži pokuta až do výše 50.000
Kč a v případě opakovaného přestupku až do výše 70.000 Kč.

Příprava zimní údržby ve Vítkově a jeho místních částech
V zimě 2018/2019 bude na silnicích v majetku Moravskoslezského
kraje provádět zimní údržbu Správa silnic Moravskoslezského kraje,
cestmistrovství Vítkov. Na místních komunikacích budou zimní údržbu provádět Technické služby města Vítkova.
Dopravní důležitost silnic ve správě SSMSK, cestmistrovství Vítkov:
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov směr Větřkovice, Vítkov směr Melč přes Podhradí, Vítkov
směr Svatoňovice, Opavská ul., Komenského ul., Budišovská ul.,
Těchanovická ul., Švermova ul., Oderská ul.
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Vítkov – hranice k.ú. směr Odry, Vítkov – okružní – Wolkerova ul.
Vítkov – směr Klokočov, Klokočov průjezdná směr léčebna,Vítkov
směr Nové Těchanovice a Zálužné, Lhotka – Nové Těchanovice,
Vítkov směr Heřmanice, Vítkov směr Nové Vrbno, Prostřední Dvůr –
průtah (až na Veselku).
Dopravní důležitost silnic ve správě TS Vítkov, p.o.:
Vozovky I. pořadí dopravní důležitosti
Komunikace užívané veřejnou hromadnou dopravou, trasy pro hasičské a sanitní vozy a přístupy ke zdravotnickým zařízením. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po nástupu
do služby zimní pohotovosti nebo do 2 hodin po ukončení sněžení
(jmenovitě: příjezd k nemocnici z Opavské ul. k bráně, autobusové
nádraží celé, Husova, Dělnická, Lidická, Bezručova).
Vozovky II. pořadí dopravní důležitosti
Spojovací komunikace, které mají význam pro zásobování, dopravu
mezi podniky a provozovnami. Zmírnění závad ve sjízdnosti bude
provedeno do 4 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo

do 4 hodin po ukončení sněžení (jmenovitě: Vodní celá, Fučíkova,
Úvozní, Skřivánčí pole, Selská, Boženy Němcové, U nemocnice,
Lesní, Čermenská)
Vozovky III. pořadí dopravní důležitosti
Jsou ostatní místní komunikace, na nichž by zmírnění závad ve
sjízdnosti mělo být ukončeno do 8 hodin po nástupu do služby zimní pohotovosti nebo do 24 hodin po ukončení sněžení. Zimní údržba parkovišť je prováděna na základě objednávkového systému
(všechny místní komunikace neuvedené ve stupni důležitosti I. a II.)
Odklízení sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvýhodnější technologií zimní údržby. Sníh je nutno odstraňovat podle nutnosti dříve než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu
se začíná v době, kdy vrstva napadlého sněhu dosáhne 5 – 7 cm,
v místních částech 8 – 10 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování
sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na dopravně důležitých místních komunikacích se provádí v šíři dvou jízdních pruhů, na ostatních místních komunikacích v šíři minimálně jednoho jízdního pruhu,
na dopravně důležitých chodnících se odstraňování sněhu provádí
v šířce do 1,5 m, na ostatních chodnících v šířce do 1,2 m. S posypem komunikací se začíná až po přiměřeném odstranění sněhu
a ukončení sněžení.
Připomínky k zimní údržbě místních komunikací je možno podat:
Technické služby Vítkov
556 300 730
tsvitkov@tsvitkov.cz
Jelenice (zajišťuje ZD Dubina Větřkovice)
608 521 765
MěÚ Vítkov
556 312 242
putko@vitkov.info
SSMSK p. o. cestmistrovství Vítkov
556 300 392
cm.vitkov@ssmsk.cz
SSMSK p. o. Opava
553 734 857

Toulejte se s námi Vítkovskem
Vítkovské informační centrum vydalo za ﬁnanční podpory
Moravskoslezského kraje nový propagační materiál Církevní
památky na Vítkovsku.
Často je při vycházkách krajinou míjíme bez povšimnutí. Přesto
mnohé z nich mají svůj příběh a bohatou historii.
Ještě donedávna tvořilo náboženství významnou součást života
občanů i společnosti. Kostel, kaplička, boží muka nebo kříž v polích
byly nejen odrazem náboženského cítění, ale také dokladem vztahu
lidí k rodnému místu a touze zanechat v krajině svůj vlastní otisk.
Až budete míjet opuštěnou kapličku nebo kříž v lukách, zastavte se
a dotkněte se lidských příběhů s krajinou spojených.
Město Vítkov tyto malé skvosty v krajině zmapovalo a jejich historii
předkládá návštěvníkům Vítkovska v padesátistránkovém průvodci.
Kromě drobných sakrálních památek najdete v průvodci také historii
obou vítkovských kostelů, z nichž ten mladší slaví v letošním roce
sté výročí svého vysvěcení.
Součástí průvodce je také mapka se zákresem památek
a pohlednice.
Kromě uvedeného propagačního materiálu nechalo město z dotace
ještě přeložit nové webové stránky Informačního centra Vítkov
(https://turista.vitkov.info/), a to do dvou jazyků – angličtiny a polštiny.
Na všechny tyto aktivity získalo město dotaci od Moravskoslezského
kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních
center v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“ ve výši 70,38 % z
celkových skutečně vynaložených nákladů. Zbylou část nákladů
(cca 30 %) uhradilo město ze svého rozpočtu.

Projekt „Církevní památky na Vítkovsku“ je spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
2. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

14. listopadu 2018 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

Dotace ze SFDI přispěla k vyšší bezpečnosti chodců ve Vítkově
V letošním roce město uspělo se svou žádostí o dotaci u Státního
fondu dopravní infrastruktury, která mu byla přiznána ve výši 85 %
z uznatelných nákladů na akci „Výstavba chodníků a autobusové
zastávky ve Vítkově, ul. Budišovská“, jež má přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy v našem městě.
V březnu letošního roku bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V dubnu byla s vítěznou ﬁrmou – společností BERKASTAV s.r.o. - uzavřena smlouva o dílo na její realizaci. Koncem
května bylo stavební ﬁrmě předáno staveniště. Realizace proběhla
v letních měsících souběžně s rekonstrukcí silnice na Budišovské
ulici realizované Moravskoslezským krajem. Koncem září byla dokončená stavba předána městu a v říjnu byla zkolaudována stavebním úřadem.
Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost chodců a dopravy, a to vyřešením rizikovým míst v centru města. Prvním problémem, jenž
projekt vyřešil, byla zcela nevyhovující autobusová zastávka na náměstí, která byla komplikací pro všechny účastníky silničního provozu a nebyla navíc uzpůsobená osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace. Cestující vystupovali v tom lepším případě na
zpevněnou plochu u vozovky, nebo v tom horším případě přímo na
vozovku. Navíc neexistence autobusového zálivu na této zastávce
vedla k tomu, že autobus zastavoval přímo na silnici a výrazným
způsobem omezoval plynulost a bezpečnost silničního provozu na
dost frekventovaném úseku silnice. Tento problém byl vyřešen výstavbou nového bezbariérového autobusového zálivu a autobusové
zastávky poblíž náměstí. Nová zastávka byla posunuta asi o 170 m
od stávající zastávky směrem k prodejně Lidl.
Další velmi rizikovou oblastí, kterou projekt řešil a vyřešil, je frekventovaná pěší trasa vedoucí z náměstí k prodejně Lidl a na sídliště
v Budišovské ulici. Nový chodník vedoucí od náměstí končil kousek
za ním, dál již chyběl a chodci chodili přímo po silnici. Silniční provoz je v této lokalitě značný, obzvláště pak ve špičkových hodinách,
a existuje tedy vysoké riziko srážky chodce s vozidlem. Tento problém vyřešila výstavba bezbariérového chodníku navazujícího na
stávající chodník vedoucí z náměstí, který dále pokračuje k nové
autobusové zastávce a dál k přechodu pro chodce u Lidlu. Stávající
přechod pro chodce byl nově nasvětlen a osazen semaforem.
Vytvořila se tak jedna celistvá bezbariérová pěší trasa v centru našeho města přispívající k bezpečnosti chodců a dopravy.

Projekt „Výstavba chodníků
a autobusové zastávky ve Vítkově,
ul. Budišovská“ byl spoluﬁnancován
z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury.

Stav před a po rekonstrukci.

Michaela Kaspříková

VII. Podzimní setkání rodinných příslušníků
a přátel v Domově vítkov
7. října se uskutečnilo již VII. Podzimní setkání rodinných příslušníků a přátel. Letos
jsme pro tuto událost zvolili téma, které je nám všem blízké, a to knihy. Knihy byly
vidět nejen v podzimní výzdobě, ale každý si mohl zkusit kreativně proměnit knihu,
jejíž život byl téměř u konce, v něco nového. V naší výtvarné dílničce jsme tak
mohli vidět knihy
proměněné například v ježčí
dámy se slušivou
podzimní
mašlí, nebo ježčí
pány s elegantní
čepicí. S knihami
také úzce souvisí
paměť, o níž
jsme se mohli mnohé dozvědět a kterou jsme si společně i potrénovali.
V neposlední řadě jsme nad knihami zavzpomínali.
Nad kronikami jsme se vrátili do dob minulých. Atmosféru celého dne doplnilo nádherné počasí, tradiční živá hudba v provedení cimbálové muziky,
výtečné pohoštění a všudypřítomná dobrá nálada.
Terapeutky

Ostravský oblastní vodovod:
60 let spolehlivých dodávek pitné vody pro region
20. prosince 1958 přitekla první vody z Úpravny vody Podhradí
do vodojemů v Ostravě – Krásném Poli, aby zajistila zásobování
dynamicky se rozvijícího ocelového srdce republiky
Před šedesáti lety byl zahájen provoz první části páteřního
výrobního a distribučního systému pro zásobování regionu pitnou
vodou. Do rozrůstající se Ostravy a dalších průmyslových měst kraje
bylo potřeba dopravit dostatečné množství pitné vody v odpovídající
kvalitě. To bylo impulsem pro vznik technicky unikátního systému,
který prošel od svého vzniku dynamickým rozvojem, modernizací
a technickým zkvalitňováním tak, aby v současnosti mohl zásobovat
pitnou vodou více než milion lidí v Moravskoslezském, ale
i Olomouckém kraji a příhraniční části Polska.
Ostravský oblastní vodovod se začal budovat v roce 1954, první
voda přitekla z úpravny vody v Podhradí u Vítkova do Ostravy o čtyři
roky později. Plán byl splněn těsně před koncem roku 1958. Za dobu
své existence systém vyrobil více než 4,5 miliardy kubíků pitné vody.
Délka vodovodní sítě je v současnosti 504 kilometrů převážně
ocelového potrubí. Tři úpravny vody systému (Vyšní Lhoty na
Frýdecko-Místecku, Nová Ves z Frýdlantu nad Ostravicí a Podhradí
u Vítkova) mají výrobní kapacitu 5350 litrů za sekundu a upravují
vodu z údolních nádrží v Beskydech a podhůří Jeseníků (Morávka,
Šance a kaskáda Slezská Harta - Kružberk) ve správě státního
podniku Povodí Odry.
Systém Ostravského oblastního vodovodu má dvě části: Kružberský
skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod.
„113 vodojemů systému má kapacitu téměř 303 tisíc kubíků pitné
vody. Centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem
kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy, což nám
umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy
s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost
a plynulost dodávek. Systém je také unikátní tím, že je až na výjimky
v podobě čerpání do vodojemů nad Čeladnou, Vítkovem nebo
Orlovou gravitační. To s sebou během výstavby přineslo řadu výzev
nejen pro projektanty, ale také zhotovitele,“ říká ředitel Ostravského
oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Společnost SmVaK Ostrava se rozhodla u příležitosti
významného výročí zpřístupnit veřejnosti Úpravnu vody
Podhradí.
„Ta otevře své brány 24. listopadu, protože si myslíme, že na
některé významné momenty bychom neměli zapomínat. To, co my
aktuálně považujeme za naprostou samozřejmost, před šedesáti lety
bylo významným posunem pro zvýšení kvality života v regionu. Lidé
v různých částech kraje získávali postupně přístup k vysoce kvalitní
vodě v dostatečném množství. To, co je pro nás nedílnou součástí
každodenního života o něm nepotřebujeme přemýšlet, může být
v některých nepříliš vzdálených částech světa zásadní problém.
I proto bychom si měli kvalitní vody a zdánlivě neomezenému
přístupu k ní vážit,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
Lidé, kteří mají zájem si největší úpravnu SmVaK Ostrava
prohlédnout, se musí registrovat na emailu katerina.bergerova@
smvak.cz, případně telefonním čísle 596 697 233 do 16. listopadu.

Kapacita je omezená, jedna skupina může mít maximálně dvacet
osob.
„Všechna zařízení budou v plném provozu, musíme zajistit
bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen
proces výroby pitné vody. Chtěl bych tedy všechny vyzvat, aby si
místo zarezervovali s dostatečným předstihem, protože kapacita je
omezená a zájem tyto možnosti většinou výrazně převyšuje,“ říká
Komínek.
Úpravna vody Podhradí je unikátním technickým dílem a příkladem
průmyslové technické architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara.
Dominantou nad vstupní částí je rozsáhlý reliéf národního umělce
Vincence Makovského z cyklu Voda v našem životě.
Zdrojem surové vody je údolní nádrž Kružberk a výše položená
Slezská Harta. Surová vody je transportována 6,7 kilometru dlouhou
tlakovou štolou, která byla ražena v náročných geologických
podmínkách v letech 1954-1958. Jde o největší úpravnu SmVaK
Ostrava s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu.
Zásobuje významnou část Moravskoslezského, ale také
Olomouckého kraje (Přerovsko). Za dobu své existence vyrobila
2,4 miliardy m3 pitné vody. V letech 2015-2016 prošla úpravna
významnou modernizací strojního a elektrotechnologického zařízení.

SVOZ BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÉHO
ODPADU 2018
Svoz bioodpadu - hnědé popelnice 240 l a hnědé
kontejnery 770 l - byl ve Vítkově a místních
částech ukončen 31. 10. 2018. Po tomto termínu
lze bioodpad ukládat do velkoobjemových
oranžových kontejnerů, které budou přistaveny
na obvyklých místech do 16. 11. 2018.

Úspěchy m l adý ch has i čů
Poslední červnový víkend zakončili mladí hasiči svou sezónu na
turistické základně v Klokočově. Dopoledne se konal malý branný
závod v areálu základny. Odpolední program byl spojen s Dnem
obce Klokočov. Mladí hasiči předvedli ukázky požárního útoku společně s hasiči z Budišova. Děti měly možnost vyzkoušet si jízdu na
povozu taženém koňmi apod., posléze proběhla ukázka vyproštění
osoby z auta, kterou připravilo SDH Vítkov. Přihlížející měli možnost
zkusit si práci s hydraulickými nůžkami apod. Večer děti opekly párky u ohně a později si zkusily i krátkou stezku odvahy. V neděli jsme
odměnili všechny účastníky zlatou medailí za celou sezónu.
Přestože nastalo období letních prázdnin, někteří členové nezaháleli. 7. července se Erik Ontkóc účastnil 13. ročníku TFA Hartaman,
pořádaného na Slezské Hartě. Jako 17letý byl zapsán v kategorii
„A“, tedy do 35 let. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 mužů v kategorii „A“, z toho dva mladší 18 let - Erik a Josef Šimeček. 11 mužů
nastoupilo v kategorii „B“, tedy nad 35 let. V této kategorii byl i mistr
světa v TFA z Polska Marcin Zdzieblo! Soutěžní disciplíny: roztažení
hadic B, hammerbox, přeskok bariéry, přesun ﬁguríny, pneumatika,
motání hadic B a výběh 332 schodů na přehradu. Náš Erik v tomto
závodu dosáhl času 11:25,30. Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Po prázdninách opět mladí hasiči započali svou soutěžní sezónu.
22. září se zúčastnili zahájení dalšího ročníku celoroční hry Plamen,
tentokrát v Březové. Soutěžilo se ve štafetě dvojic a požárním útoku.
Na tento závod jsme jeli pouze se staršími žáky, jelikož nám letos

v kategorii mladších žáků nezůstal dostatek dětí, které by měly se
soutěžením zkušenost. Po připočítání trestného času za přešlap ve
štafetě a po malé komplikaci s rozdělovačem při požárním útoku
vybojovali 3.místo.

JUNIOR UNIVERZITA

V neděli 23. září proběhla v prostorách auly VŠB - TU Ostrava
slavnostní promoce malých absolventů projektu Junior univerzita –
vzdělávání mladých záchranářů. Junior univerzita simuluje průběh
studia na vysoké škole. Mezi absolventy byli i mladí hasiči z Vítkova - Vojtěch Vašátko, Samuel Ontkóc a David Kloss. Jsme rádi, že
o městě Vítkov je slyšet i v takových projektech, jako je právě Junior
univerzita. Věříme, že si to kluci náležitě užili a v životě zužitkují
nové informace, které během víkendových pobytů v hasičské škole
Jánské Koupele načerpali. Během studia se také podívali na řadu
zajímavých míst a v létě absolvovali týdenní kurz v hasičské škole.
Chlapcům gratulujeme!
Martina Krejčí, Monika Dratvová
vedoucí mládeže SDH Vítkov

O nejstarších dějinách
našeho města
Ve čtvrtek 18. října se uskutečnila přednáška s názvem Archeologické
nálezy a nejstarší dějiny Vítkova a jeho okolí, kterou přednesl dr.
Juchelka ze Slezského zemského muzea v Opavě. Návštěvníci si
zopakovali obecné členění pravěku na dobu kamennou, bronzovou
a železnou i s vývojovými stádii člověka. Dr. Juchelka upozornil na
důležitost takzvané jantarové stezky. Vysvětlil působení dob ledových
a popsal jejich vlivy na místní krajinu. Zmínil prolínání etnik i kultur
v prehistorických dobách, takže nejsme schopni přesně stanovit,
jací lidé oblast obydleli a jakým způsobem tady přesně působili.
Do oblasti Vítkovska lovci zacházeli kvůli divé zvěři, případně tu
hledali drahé kovy, které se na území Vítkovské vrchoviny hojně
vyskytovaly. V mladší době kamenné se v okolí Vítkova již s největší
pravděpodobností mohli pohybovat první zemědělci, kteří obdělávali
místní půdu, ale přesné nálezy obydlených sídlišť bohužel nemáme.
Před nedávnem občan Vítkova učinil nejvýznamnější nález
archeologického předmětu za posledních 50 let. Jedná se o
atypický meč typu Königsdorf, jehož výskyt na Vítkovsku není
dosud vysvětlen. Jde o velkou záhadu, kterou dosud archeologové
nevyřešili. Nyní si kladou otázky typu: Jak se tento meč na Vítkovsko
dostal? Odkud pochází? A nemohl být význam Vítkova v nejstarších
dějinách větší, než se dosud zdálo? Na všechny dohady odpoví

již probíhající archeologický výzkum a řada expertíz zkoumajících
původ materiálu meče a jeho složení. Tento nález zatraktivnil
oblast Vítkovska a otevřel řadu badatelských otázek, které ukazují,
že oblast našeho regionu je pro budoucí výzkumy velmi příznivá
a neprobádaná.
Radek Huška
pořadatel cyklu přednášek

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ MÁ VE VÍTKOVĚ ZELENOU
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Školní rok 2018/2019 je pro odborné vzdělávání
ve Vítkově opravdu zlomovým. Město se
rozhodlo podpořit Střední školu, Odry, přesněji,
její obory vyučované ve Vítkově (automechanik,
kuchař - číšník), a během letních prázdnin nabídlo škole možnost vyplácení stipendií nejlepším a vzděláníchtivým žákům.
Vítkov se tak stal jedním z měst Moravskoslezského kraje, která tímto způsobem motivují žáky
k lepším studijním výsledkům, slušnému chování, respektu k učitelům a v neposlední řadě také
k pravidelné docházce. Právě tyto ukazatele
jsou pro přidělování stipendií určující.
Stipendium má dvě složky: motivační a prospěchovou. Motivační stipendium bude poskytováno
ve výši 500 Kč za měsíc, bez ohledu na studijní
výsledky žáka, kritérii jsou: nulová neomluvená
absence a žádné větší kázeňské prohřešky. Žák
si tak může za půl roku přijít na 2 500 Kč. Prospěchové stipendium je naopak postaveno na

studijních výsledcích a bude vypláceno ve třech
úrovních ve výši 1 000 Kč, 2 000 Kč a 3000 Kč.
Na nejnižší částku mohou dosáhnout prakticky
všichni žáci. Stačí pravidelná docházka, žádná
nedostatečná a hodnocení v odborném výcviku
nejhůře známkou dobře. Zlatá střední cesta, tedy
získání částky 2 000 Kč za pololetí, je už trochu
obtížnější. Žák musí mít průměr na vysvědčení
do 2,4 a z praxe dvojku. Na nejvyšší položku pak
dosáhnou jen studenti s vyznamenáním.
Obě složky stipendia budou vypláceny pololetně
z dotace, čímž zastupitelé města Vítkova ukázali, že jim na vzdělávání opravdu záleží a budoucnost mladých lidí a středního školství ve městě
jim není lhostejná. Vedení školy, pedagogičtí
pracovníci i samotní žáci tento krok velmi ocenili a já osobně věřím, že je to začátek příjemné
spolupráce, která bude pokračovat i v příštích
letech.
Jana Kellnerová, ředitelka školy

ZŠ Vítkov, náměstí Jana Zajíce
CELOROČNÍ PROJEKT PRVNÍ TŘÍDY

Veverka čiperka, sedí v rudém kožíšku, ráda má jadérka ze šišek
a oříšků…. Tato říkanka bude provázet děti z prvního ročníku po
celý školní rok v projektové výuce, zaměřené na pozorování změn
v přírodě v souvislosti s ročním obdobím.
Ve středu 10. října vyrazily na první malý výlet za podzimem. Pod
smrkem nasbíraly veverce šišky, u cesty objevily jabloň, plnou krásně červených jablíček, šípkový keř, podzimní malované listy i suchou trávu. Cestou je provázela veverka čiperka a občas je trošku
pozlobila kmotřička lištička, která si myslela, že si ji děti s veverkou
spletou.
Viděly barevné i skoro holé stromy, zoraná pole, zežloutlou trávu,
kalnou vodu v potoce, nalezly velký trs hub. Na konci cesty vybraly
děti veverce pěkné místečko a naaranžovaly jí zde zásoby na celou
zimu.

ŠKOLNÍ PEVNOST BOYARD

Ve čtvrtek 27. září odemkly suterén naší školy Klíče od pevnosti
Boyard. Na žáky od první až do deváté třídy čekalo dobrodružství
takřka televizní. Vše bylo přichystáno skoro jako v pravém Boyardu: pevnost, indicie, strážci pevnosti, plocha s písmeny, pokladnice
s pokladem, otec Fura, Paklíč (opozdilce zavřel do vězení až do
konce hry), Félindra i s otočnou tygří hlavou a dokonce tři „tygři“
v režii člena ZKO Vítkov pana J. Menčíka – němečtí ovčáci Brita,
Betty a Cyrrus.
V různých místnostech „pevnosti“ byly připraveny např. lahve s „hnusem“, míče s písmeny, myší terárium, černý prolézací tunel, bludiště
a další překvapení.
Všechny skupiny musely splnit deset úkolů, za něž mohly získat indicie k uhádnutí závěrečného hesla. Heslo měla každá skupina jiné,
indicie byly označeny barvou podle barvy družstva. Samozřejmě,
pokud úkol nesplnily, indicii nezískaly, a mohly se ke konci hry pokusit uhádnout náhradní hádanku u otce Fura.
Pak už se na školním dvoře skládala hesla, otvírala brána k pokladu
a s napětím čekalo, zda se posype, nebo neposype. SYPALO SE!
A běhalo se v časovém limitu s pokladem „na váhu“.
Závěrem děkujeme ZKO Vítkov za psí herce v roli tygrů a našim
deváťákům za pomoc na stanovištích.
Tak bombastickou akci ještě naše škola nezažila. Myslíme, že se na
ni bude dlouho vzpomínat.

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21
VYSTOUPEJ NA SVŮJ VRCHOL
Tak jsme to společně dokázali. Překonali pohodlí a vyrazili do
přírody na kondiční vycházky, na posilovací stroje, vystoupali
jsme na Praděd a Lysou horu. Užili jsme si společné chvíle
při oslavě Dne seniorů, kde jsme se nejen skvěle pobavili, ale
i procvičili paměť, ochutnali regionální produkty a něco málo ze
zdravé kuchyně. Nechybělo ani vzdělávání formou přednášek.
O sportovních aktivitách jsme naše čtenáře informovali už od jara.
Teď bychom se s vámi rádi podělili o kulinářské zážitky.
Všude slyšíme zdravá a vyvážená strava, ideální ta regionální.
Odevšad na nás útočí tuky, cukry, kalorie… Tak jsme se rozhodli,
že i zdravému stravování se postavíme čelem. Mléko, sýry, jogurty,
tvaroh i máslo z klokočovské sýrárny byly tím správným startem
do dne plného zážitků – do oslav Dne seniorů. Ochutnali jsme
také netradiční pečivo – třeba takový nopálový chleba. Nopál je
rostlina kaktusovité čeledi Opuntia a pěstuje se převážně v Mexiku.
Díky vysokému obsahu vitamínů (A, B1, B2, B3, B5, B6, B12 a C)
a minerálů (vápník, hořčík, sodík, draslík a železo) je tou správnou
volbou pro zpestření jídelníčku.

Vyzkoušejte tatarák z červené řepy
Vařená červená řepa, olivový olej, cibule, česnek, rajčatová pasta,
worcesterová omáčka, sůl, pepř.
Řepu nastrouhejte na jemném struhadle, přidejte jemně nakrájenou
cibuli, česnek propasírovaný se solí, rajčatovou pastu, worcesterovou
omáčku, pepř a sůl dle chuti.
Vše řádně promíchejte. Servírujte na žitný chléb a ozdobte čerstvým
koprem a uzeným lososem.
Na internetu najdete mnoho drobných obměn. Zkoušejte
a ochutnávejte, protože červená řepa zpomaluje stárnutí pleti.

VÁNOČNÍ POZDRAV PRO AFRICKÉ DĚTI

Prodloužili jsme termín pro odevzdávání čtverců pro Afriku.
Své upletené čtverce můžete odevzdávat až do 23. listopadu. My je
pak do konce měsíce odešleme dětem do Afriky.
Projekt Čtverce pro Afriku je určen zejména těm ženám a dívkám,
které by rády pomohly potřebným dětem, ale nemohou si dovolit
věnovat jim peníze. Stačí umět aspoň trochu plést nebo háčkovat.
Pak je třeba vyhledat zbytky vlny, popřípadě vypárat staré svetry.
Účastnicí projektu může být každá žena, která zhotoví čtverec
o rozměru 20 x 20 cm jakékoliv barvy, popřípadě kombinace barev.
Rovněž vzor není rozhodující. Každý čtverec musí mít na konci asi
50 cm příze, která slouží ke konečnému zpracování.
Na obrázcích je vyfocen způsob ukončení.

Hlavní ochutnávku zdravého oběda pro nás připravili kuchaři
z restaurace Růže Mirek Kvasničák a Lucie Urbánková. Bohaté
tabuli vévodil avokádový krém s chilli, závitky z grilovaného lilku,
tatarák z červené řepy, jednohubky se pyšnily mrkvovou a rajčatovou
pomazánkou, špenátová roláda se sýrem a lososem přinesla na
slavnostní tabuli svěží zeleň. … a to není zdaleka všechno, co bylo
pro naše seniory připraveno.

Nutné je, aby byl čtverec hřejivý a nekousavý. Hotové čtverce se pak
posílají do Afriky, kde z nich dobrovolníci vytvářejí deky. Charitativní
projekt Knit a Square pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem
s AIDS v jižní Africe. Odhaduje se, že takových dětí je v Africe kolem
15 milionů, z toho v jižní Africe kolem 1,4 milionů.
Všichni víme, jak nepříjemné je, když nám je zima, ale jen málokdo
z nás zažil, co znamená cítit zimu celou noc, každou noc. …být k
tomu hladový a možná i nemocný.
Tyto malé děti leží např. na kousku linolea položeného rovnou na
hliněné zemi. Teď jsou už děti zabaleny v přikrývkách ze čtverců,
které přicházejí z celého světa.
A za chvíli dorazí už druhá zásilka z Vítkova. Děkujeme!
Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere necelou hodinu a může
pomoci zachránit dětský život. Tato aktivita už oslovila mnoho lidí v
různých zemích.
Pokud vás tato dobročinná akce osloví, budeme rádi. Do projektu
vstoupil i MěÚ ve Vítkově. Právě tam se budou hotové čtverce
shromažďovat. Úřad za ﬁnanční podpory Moravskoslezského kraje
zajistí jejich odeslání.
Termín sběru čtverců bude probíhat do 23. listopadu 2018.
Otevírací doba IC Vítkov
Pondělí, středa 8.00 – 11.30 hod.
12.00 – 17.00 hod.
Úterý
8.00 – 11.30 hod.
12.00 – 16.30 hod.
Čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30 hod.
12.00 – 16.00 hod.
Případné dotazy zodpoví Daniela Olbertová (tel. č. 737 238 728,
mail. adresa: olbertova@vitkov.info).

Tento den přímí účastníci projektu zakončili společnou večeří
spojenou s lekcí stolování a etikety.

Zdroj:https://upletctverec.wordpress.com (texty i fotograﬁe)

OD LISTOPADU NAJDETE SENIOR POINT I VE VÍTKOVĚ
Služby nabízené Senior Pointem jsou pro
všechny seniory zdarma:
• Poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů,
• Sociální poradenství,
• Bezpečnost a prevence,
• Přístup na internet,
• Informační materiály.
Na každém Senior Pointu jsou informační materiály partnerů a místní nabídka společenských a kulturních akcí
(např. přednášky, výlety…). Většinu materiálů si mohou návštěvníci odnést, část informačních brožur je pouze v
omezeném množství a jsou jen k nahlédnutí.
Kontaktní údaje
Kancelář Senior Pointu je umístěna v kulturním domě (vchod z Dělnické ulice)
Otevírací doba: každý pátek od 7.00 do 15.00 hod.
Telefon: 770 179 689, e-mail: vitkov@seniorpointy.cz

KRÁTCE Z KULTURY PODĚKOVÁNÍ

Pojďte oprášit historii

S příchodem podzimu byla ukončena i letní aktivita „Pojďte oprášit
historii“. Ocenění za největší počet fotograﬁí navštívených míst
získal pan Václav Koutný.

Rádi bychom vyjádřili upřímné poděkování paní Mgr. Dáše
Duškové za dlouhodobou obětavou práci kronikářky našeho
města. Jen ti, kteří si v naší kronice alespoň občas zalistovali,
vědí, jak obtížná a zároveň záslužná práce to je, občas ovšem
nedoceněná… Ale nedovedeme si bez těchto svědectví
o našich časech svůj život představit a chceme je ponechat
příštím generacím jako jeden z pramenů poznání minulosti,
tak jako to činili naši předkové. Dnes tyto dokumenty snad jen
z piety a úcty k řeckému jazyku stále ještě nazýváme kronikami,
byť k jejich tvorbě využíváme té nejmodernější techniky.
Zároveň vám představujeme nového kronikáře Bc. Radka
Hušku, kterému přejeme, aby se mu práce dařila.
Marie Mikulíková

DEN PRO KATKU
9. listopadu 2018 od 14.00 hodin v Kulturním
domě Vítkov
Vystoupí:
15.00 hodin
Pepíno Prcek (cukrová vata, balonky, malování na obličej)

SVĚTLUŠKA v knihovně

Město Vítkov se prostřednictvím Městské knihovny ve Vítkově již
popáté připojilo do pořádání 16. ročníku celorepublikové sbírky
„V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Tato sbírka, jejímž cílem je pomáhat
dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením, probíhala
v knihovně po celý měsíc září a vybraná částka 2.515 Kč byla
zaslána na konto Světluška, z něhož jsou pořizovány speciální
pomůcky pro slabozraké a nevidomé. Všem, kteří akci zakoupením
sbírkového předmětu podpořili, děkujeme.

Půjčovní doba knihovny v době vánočních
svátků
27. prosince 2018 (čtvrtek)
28. prosince 2018 (pátek)
31. prosince 2018 (pondělí)

9:30 – 11:30 12:00 – 18:00
zavřeno
zavřeno

16.00 hodin
Ukázka výcviku služebních psů Policie ČR (likvidace
výtržností, zadržení pachatele...)
17.00 hodin
Revival Karel Gott (Honza Mlčoch)
Revival Elvis Presley (Jakub Štýbar)
Revival Michal David (Jakub Štýbar)
Odpolednem bude provázet Jirka Basta
Veškerý výtěžek bude věnován Katce Janečkové na
zakoupení invalidního vozíku.
Čeká na vás plno jiných překvapení pro děti a dospělé.
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno.

Budišovská 908, 749 01 Vítkov
Telefon: 556 301 301, 602 748 782, Fax: 556 301 301, E-mail: hutnikstepan@email.cz
Facebook: https://www.facebook.com/stepanhutnik, Web: www.stepan-hutnik.cz, www.hutnik.lassa.cz

PRODEJ ZIMNÍCH PNEU
sezona 2018 / 2019

pneu

cena s DPH

pneu

cena s DPH

165/65 R 14 W442 79T Hankook

1 223 Kč

195/65 R 15 91T Polaris 5 zimní Barum

1 160 Kč

165/70 R 13 79T SW40 Kingstar

770 Kč

195/65 R 15 SW40 91T Kingstar

1 002 Kč

165/70 R 13 Polaris 5 79T Barum zimní

891 Kč

195/65 R 15 Altimax Winter 3 91T General

1 169 Kč

874 Kč

165/70 R 13 Winter 79T Saetta

195/65 R 15 IceBlazerAlpine 91T Sailun

1 136 Kč

165/70 R 14 Polaris 5 81T Barum

1 012 Kč

195/65 R 15 Snoways 3 95H XL Lassa

1 384 Kč

165/70 R 14 AltimaxWinter 3 81T GeneralTire

1 038 Kč

195/65 R 15 WR D3 91T Nokian

1 326 Kč

165/70 R 14 AltimaxWinter+ 81T General

1 043 Kč

195/70 R 15C Eurovan Winter 2 104R General

1 722 Kč

165/80 R 13 Polaris 3 83T Barum

985 Kč

175/65 R 13 W442 80T Hankook

1 194 Kč

195/75 R 16 C EurovanWinter 2 107/105R
GeneralTire

1 914 Kč

175/65 R 14 Polaris 5 82T Barum

1 039 Kč

205/55 R 16 91T W452 Hankook

1 773 Kč

175/65 R 14 Snoways 3 82T Lassa

1 106 Kč

205/55 R 16 Altimax Winter 3 91T General

1 372 Kč

175/65 R 15 Snoways 3 84T Lassa

1 430 Kč

205/55 R 16 Eskimo HP 2 91H Sava

1 591 Kč

175/70 R 14 Polaris 3 84T Barum

1 107 Kč

205/55 R 16 IceBlazerAlpine 91H Sailun

1 223 Kč

175/70 R 14 Snoways II 84T Lassa

1 287 Kč

205/55 R 16 Polaris 5 91T Barum

1 338 Kč

175/70 R 14 Winter 84T Saetta

1 053 Kč

205/55 R 16 Snoways 3 91H Lassa

1 522 Kč

185/55 R 15 Winter 82T Saetta

1 291 Kč

205/55 R 16 SW40 94T XL Kingstar

1 187 Kč

185/60 R 14 82T Polaris 5 Barum

1 094 Kč

205/55 R 16 WR D4 91T Nokian

2 114 Kč

185/60 R 14 Snoways 3 82H Lassa

1 188 Kč

205/60 R 16 WR D4 92H Nokian

2 286 Kč

215/55 R 16 WR 93H Nordman

2 276 Kč

185/60 R 14 SW40 82T Kingstar

934 Kč

185/60 R 15 Altimax Winter 3 88T XL General

1 260 Kč

215/55 R 16 WR A3 97H XL Nokian

3 036 Kč

185/60 R 15 Snoways 3 88T XL Lassa

1 301 Kč

215/55 R 17 WR D4 98H XL Nokian

3 549 Kč

185/65 R 14 Eskimo S3+ 86T Sava

1 227 Kč

225/45 R 17 91H WR D4 Nokian

3 313 Kč

185/65 R 14 Snoways 3 86T Lassa

1 291 Kč

225/45 R 17 Eskimo HP2 91H FP M+S Sava

2 035 Kč

185/65 R 15 Snoways 3 88T Lassa

1 241 Kč

225/45 R 17 Snoways 3 91H Lassa

2 333 Kč

185/65 R 15 SW40 88T Kingstar

1 016 Kč

225/45 R 17 W320 94H XL Hankook

2 885 Kč

195/55 R 15 AltimaxWinter 3 85H GeneralTire

1 439 Kč

225/45 R 17 Winter 91H Saetta

1 684 Kč

195/55 R 15 Polaris 5 85H Barum

1 471 Kč

225/55 R 16 DW510E 95H Dayton

1 832 Kč

195/55 R 15 Winter 85H Saetta

1 238 Kč

225/75 R 16C WR C3 121R Nokian

3 879 Kč

195/60 R 15 88H Snoways 3 Lassa

1 383 Kč

235/65 R 16C WR C3 121/119R Nokian

3 982 Kč

195/60 R 15 Polaris 5 88T Barum

1 309 Kč

255/35 R 20 SP WS 3D 97V Dunlop

7 112 Kč

Zimní pneu můžete
také zakoupit
v našem obchodě
AUTOSHOP
Švermova 249
749 01 Vítkov

Ceny platné pouze do vyprodání zásob

Advent a čas vánoční 2018
1. prosince
8.00 hod.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
Kulturní dům Vítkov

www.vitkov.info

1. prosince
16.00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

www.vitkov.info

2. prosince
14.00 hod.

VÁNOČNÍ DÍLNA S ROZSVÍCENÍM STROMKU
Sokolovna Klokočov

https://www.facebook.com/
groups/1618762168352963/

3. prosince
18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT – PETR BENDE A SMÍŠENÝ
PĚVECKÝ SBOR KOMENSKÝ VÍTKOV
Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

www.vitkov.info

5. prosince
16.30 hod.

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Městská knihovna Vítkov

www.vitkov.info

6. prosince
16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

www.vitkov.info

6. prosince
16.00 hod.

ČERTOVSKÉ HRÁTKY
Základní škola, náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

Hry a soutěže pro děti v bývalých krytech CO
www.vimejaknato.estranky.cz

7. prosince
16.00 hod.

VÝROBA PERNÍKOVÝCH STROMŮ
Středisko volného času ve Vítkově

www.svc-vitkov.cz

9. prosince
13.00 hod.

VÁNOČNÍ JARMARK
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

www.vitkov.info

9. prosince
15.00 hod.

POSÍLÁME PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Středisko volného času ve Vítkově

www.svc-vitkov.cz

12. prosince
10.00 hod.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

www.vimejaknato.estranky.cz

14. prosince
17.00 hod.

VÁNOČNÍ ČAS
Kulturní dům Vítkov

Vánoce s Jů a Hele
www.vitkov.info

14. – 15. prosince
začátek v 18.00 hod.

VÁNOČNÍ VÍKENDOVKA
Středisko volného času ve Vítkově

www.svc-vitkov.cz

18. prosince
17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Kulturní dům Vítkov

www.zus-vitkov.cz

26. prosince
18.00 hod.

JE TO CHŮZE PO TOM SVĚTĚ
Kostel sv. Ondřeje v Klokočově

Koncert skupiny Desperádo
https://www.facebook.com/
groups/1618762168352963/

27. prosince
17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve Vítkově

Folkové rodinné trio Marian & ÚLETY z Velkých
Bílovic
www.vitkov.info

28. prosince
18.00 hod.

RELAXAČNÍ PODVEČER
Městská knihovna Vítkov

www.vitkov.info

31. prosince
16.00 hod.

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

Koncert a ohňostroj k ukončení roku
www.vitkov.info

OD 5. 11. 2018 ZAHAJUJEME VAŘENÍ OBĚDŮ PRO VEŘEJNOST
CENA OBĚDA: 65 Kč

Bližší informace podá: vedoucí stravovacího provozu p. Knotková, tel.: 556 312 060 (069),
nebo p. Klevarová, tel.: 556 312 063
www.domov-vitkov.cz (služby DpS a DzR - stravování pro veřejnost)

EVROPSKÝ DEN
JAZYKŮ 2018
Nedílnou součástí každého školního roku se na naší škole se stala
připomínka Evropského dne jazyků,
který připadá na 26. září. Každý z vyučujících cizích jazyků připravil
na tento den do svých hodin speciální aktivity přizpůsobené věku
a zájmu jednotlivých tříd. V ruštině u starších studentů se jednalo o kulinární přehlídku, diskusi o problémech současného světa
a prezentaci navštívených míst. Mladší ročníky hrály ruské kvarteto
a diskutovaly o možnostech cestování do zahraničí. V německých
skupinách rovněž zaujaly prezentace o místech v německy mluvících zemích, s nimiž se studenti seznámili o prázdninách. Protože

Trojanowský, 6. A), III. kategorie - 3. místo (Natálie Hrubá, 2. G),
1. místo (Anna Mužíková, 3. G).
V kategorii „pěvecká skupina do osmi členů“ (Ondřej Ječmenek - 8.
A, Zdeňka Drimajová, Apolena Halamíčková, Vojtěch Jakubík, Anna
Mužíková - 3. G, Dominika Veselá, Eliška Halamíčková a Natálie
Vavrošová - 5. G) jsme s tříhlasou písní získali krásné 2. místo hned
za Základní školou Ilji Hurníka, která má rozšířenou výuku hudební
výchovy.
Vystoupení dětí z ostatních škol bylo nejen krásným uměleckým
zážitkem, ale také inspirací pro nás. V umění jde totiž spíše než
o soupeření o vzájemné sdílení. Gratulujeme všem dětem, které nás
skvěle reprezentovaly, ať už získaly ocenění nebo ho získají příště.
Helena Kozlová

DEN ČINU 2018/2019
Tradiční environmentálně-zábavný projekt Den činu navštívilo
ve dnech 10. a 11. října přes 200 dětí z místních i okolních
mateřských škol. Organizační tým připravil pro děti nejrůznějších
věkových kategorií bohatý program. Předškoláci si prověřili své
znalosti a dovednosti v pohybových, smyslových, vědomostních
a koordinačních soutěžích.

angličtina je jazykem povinným pro všechny, tak byla škála aktivit
ještě pestřejší: mladší žáci si rozvíjeli jazyk i fantazii při pohybových
aktivitách a soutěži o evropských zemích – podle fotek poznávali
evropské země, přiřazovali k nim příslušné vlajky a poslechem se
snažili poznat řeč daného jazyka. Nejlepší týmy byly odměněny.
Gymnazisté se zdokonalovali v popisu obrázků a rozvoji fantazie,
vyzkoušeli si zodpovědět originální otázky z kvízů populárních v anglických hospodách a luštili šifrovačku spojenou s anglickými reáliemi. Zábavné hodiny žáky nadchly a vyučující měli dobrý pocit ze
skvělé atmosféry.
Jana Ambrožová

ÚSPĚCH NAŠICH DĚTÍ V PĚVECKÉ
A VÝTVARNÉ SOUTĚŽI
Nezisková organizace Eurotopia pořádá každoročně pro žáky
Moravskoslezského kraje uměleckou soutěž, která se letos
uskutečnila 16. října v krásných prostorách kostela sv. Václava
v Opavě, kde se konají koncerty a výstavy. Soutěž je určena dětem
od 6 do 15 let. Ve výtvarné části tvořily na téma „Jak se dělá radost“
ve třech věkových kategoriích. Téma pěvecké části je volné, děti
mohou soutěžit navíc také v duetech a v kategorii „pěvecká skupina
do osmi členů“.
Naše děti z Vítkova byly v letošním ročníku velmi úspěšné jak ve
výtvarné, tak v pěvecké části. Ve výtvarné části se umístily takto:
I. kategorie - 3. místo (Veronika Glubišová, 2. B), II. kategorie - 2.
místo (Veronika Adamcová, 1. G) a III. kategorie - 1. místo (Nela
Soﬁe Thammová, 7. C). V pěvecké části bodovaly v sólových
vystoupeních takto: I. kategorie - 3. místo (Nina Šromotová, 3. B),
II. kategorie - 3. místo (Michaela Danielová, 5. A), 1. místo (Michal

Hlavním cílem soutěžního klání bylo podpořit v dětech kladný vztah
k přírodě a životnímu prostředí.
Barbora Marešová

BLUDIŠTĚ
V úterý 16. října a ve středu 17. října 2018 odjelo 42 žáků devátých
ročníků a kvarty do televizního studia České televize v Ostravě
na natáčení soutěžního zábavného pořadu s názvem Bludiště.
Čtyřčlenný tým ve složení Luděk Kozák (9. A), Dominik Mader (9.
B), Ondřej Moravec (9. C) a Adam Faldýn (4. G) se svého nelehkého
úkolu zhostil se ctí.
Kluci z našeho soutěžního družstva s názvem Komeňáci museli
prokázat nemalé sportovní nadání ve fyzicky velmi náročných
disciplínách. Osobní zkušenosti či odborné znalosti někdy také
s trochou štěstí zúročili ve vědomostních částech soutěže, při
odpovědích na videoukázky a při hledání závěrečné tajenky pomocí
získaných indicií.
Nutno je také vyzdvihnout atmosféru a sportovní chování jejich
spolužáků - fanoušků po celou dobu soutěže.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ
No a jak to všechno dopadlo? Naši Komeňáci předvedli, že se ani
v labyrintu soutěže Bludiště neztratí, ale další podrobnosti a výsledky
se dozvíte při sledování pořadu Bludiště v televizi ve dnech 17.
listopadu, 24. listopadu a 1. prosince tohoto roku.
Petra Bartoschová

NEJ Z KRÁLOVSKÉ ANGLIE
POZNÁVACÍ ZÁJEZD 8. – 13. 10. 2018

Na přelomu září a října bylo vybudováno na zahradě MŠ Vítkov,
Opavská ul. nové 3D hřiště. Z nevzhledného betonového dvora tak
vzniklo nové hřiště s pryžovou dopadovou plochou. Pestrobarevné
hřiště se skládá ze dvou částí. První část tvoří průlezky z pryžového
granulátu - šnek, slon se skluzavkou, krab, palisáda, hřiby a boule
k rozvíjení obratnosti a pohybových dovedností dětí. V druhé části je
vybudováno dopravní hřiště pro jízdu na odrážedlech, koloběžkách
či kolech. Na nové hřiště přispělo město Vítkov částkou 700 000 Kč,
zbývající část ﬁnancovala mateřská škola z rezervního fondu.
Miluše Špoková, ředitelka školy

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Základní umělecká škola Vítkov
a SRPŠ při ZUŠ Vítkov
vás zvou na

PODZIMNÍ KONCERT
ŽÁKŮ

ZUŠ KARLA DITTERSE VIDNAVA
A ZUŠ VÍTKOV
A VÝSTAVU PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ VÍTKOV
27. 11. 2018 v 17.00 hod.
v koncertním sále ZUŠ Vítkov
Vstupné dobrovolné
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Autobusy
vyjedou
navzdory
sporům o
vítěze tendrů
Krajští radní vybrali dopravce,
kteří budou půl roku zajišťovat veřejnou autobusovou
dopravu na Bílovecku, Frýdecko-Místecku, Hlučínsku,
Opavsku a Vítkovsku. Vykryjí
v těchto oblastech mezidobí
mezi odchodem stávajících
a nástupem nových dopravců
vzešlých z veřejných tendrů.
Vybírat ve veřejných soutěžích autobusové dopravce,
kteří budou lidi vozit do práce, do školy či k lékaři, začal
Moravskoslezský kraj před
čtyřmi lety. V roce 2014 podepsal první smlouvu s akciovou
společností ČSAD Vsetín,
zajišťující veřejnou autobusovou dopravu na Jablunkovsku
a Třinecku.
„Postupně jsme vysoutěžili
další oblasti tak, aby všude,
kde dopravcům končí letos
smlouva, byla zajištěna autobusová doprava na základě
nových kritérií. Ta mimo jiné
zahrnovala požadavek ekologického provozu a využití
moderních technologií. Na
Bílovecku,
Frýdecko-Místecku, Hlučínsku, Opavsku
a Vítkovsku se však s vítězi
tendrů nepodařila podepsat
smlouva tak, aby mohli začít
jezdit už od 9. prosince, ale až
příští rok v červnu Proto jsme
oslovili dopravce s žádostí,
aby ‚pokryli‘ toto mezidobí.
V každé oblasti se s nabídkou
přihlásil minimálně jeden,“
uvedl náměstek hejtmana pro
dopravu a chytrý region Jakub
Unucka.
Krajští radní 9. 10. rozhodli, že
na Bílovecku bude veřejnou
dopravu na přechodnou dobu
zajišťovat společnost ARRIVA. Na Hlučínsku se tato společnost o jednu linku podělí
s ČSAD Karviná. Na Opavsku
a Vítkovsku bude veřejné autobusy provozovat společnost
TQM,
Frýdecko-Místecko
zajistí ČSAD Frýdek-Místek
a ARRIVA, která se tu postará
o dvě autobusové linky.
„Od června 2019 pak linky
převezmou vítězové tendrů.
Výjimkou je Hlučínsko, kde
nám antimonopolní úřad zrušil výběrové řízení. Rozklad
nepodáme, vyhlásíme znovu
výběrové řízení, nový dopravce by tu mohl začít jezdit

příští rok v září, spíše později.
Čekáme také na osud Opavska
a Vítkovska. Tamní dopravce,
společnost TQM napadl u Úřadu pro hospodářskou soutěž
i smlouvu s vítězem tendru
v této oblasti - ČSAD Vsetín.
Začalo správní řízení, výsledek
ještě nemáme,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.
Zdůraznil, že se ale určitě nestane, že by autobusy nevyjely
a lidé marně čekali na zastávce.
„Zcela jistě na tu zastávku nějaké autobusy přijedou, byť to
nebudou autobusy nové, ale ty,
které tam doposud jezdily,“ řekl
náměstek hejtmana.
„Díky tendrům jsme na následujících deset let zajistili dopravce,
kteří pasažérům nabídnou komfortní jízdu a budou vylepšovat
doplňkové služby a cenovou
nabídku. Dlouhodobé kontrakty uzavřené na základě tendrů
jsou výhodné pro všechny. Cestování autobusy je dostupnější
i pro lidi s omezenou možností
pohybu. Nyní se soustředíme
na to, aby se veřejná doprava
v kraji zjednodušila a zrychlila. To znamená na optimalizaci jízdních řádů, aby autobusy
jezdily tam, kam lidé potřebují
a v čase, kdy potřebují. Aby spoje na sebe navazovaly, ideálně
aby byly propojeny s železniční dopravou,“ dodal náměstek
hejtmana Jakub Unucka.
AUTOBUSOVÍ DOPRAVCI VYBRANÍ VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI:
Vítkovsko a Opavsko: Uzavřena
smlouva, provoz od 06/2019,
ČSAD Vsetín.
(TQM podán návrh na UOHS na
uložení zákazu plnění smlouvy.)
Zdroj. www.msk.cz
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DRAKIÁDA U PAVELÁKU
Každoročně připravujeme pro rodiče s dětmi drakiádu u Paveláku.
Počasí bylo příznivé, svítilo sluníčko a byl dobrý vítr. Odpoledne se
pomalu začaly sjíždět rodinné týmy a drakiáda mohla začít. Každý si
našel vhodné místo na louce a začal se připravovat na závody. Rodinné
týmy se snažily, aby jim drak vzlétl, což se nakonec všem povedlo.
Za chvíli se obloha zaplnila pestrobarevnými třepotavými draky, byl to
moc hezký pohled. Bylo obtížné určit, kteří draci lítají nejlépe a nejvýše,
ale nakonec se přece jen ukázaly rozdíly. První místo získali Tobiáš
Zdráhal a Alena Králová, na druhém místě byly Barbora Lichovníková
a Barunka Sedlaříková a třetí místo obsadili Karel Kubík a Štěpán
Janeček. Po zásluze byli všichni malí soutěžící odměněni sladkou
drobností a doufáme, že nám bude v příštím roce počasí opět přát
a děti si budou moci vyzkoušet své kouzelné draky.
Květuše Skurková
pedagog volného času

XXXTFNQFSMFYDPNDT
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Box ve městě a okolí
ODDÍL BOXU VE VÍTKOVĚ
V sobotu 20. října proběhlo v místním kulturním domě krajské kolo
ligy, kterého se zúčastnilo 11 oddílů.
Náš oddíl zastupovali Daniel Slepánek, Martin Michálek, Tobias
a Denis Drgovi a Daniel Krátký. Všichni naši borci si zaslouží velkou
pochvalu a poděkování za reprezentaci města.
Oddíl usiluje o to, aby navázal na úspěchy z minulých dob, kdy byli
ve Vítkově odchováni několikanásobní mistři republiky, ﬁnalisté mistrovství ČR a dlouhodobí reprezentanti ČR. Vítkov byl vždy spojen
s boxem, ať už to bylo za doby trenéra Břetislava Tvarůžka, Ivana
Deszkáse a Ivana Víchy, kteří trénovali mládež na učilišti Vítkov B
- Podhradí a později ve Vítkově pod vedením trenéra Ivana Deszkáse.

V minulých číslech jsme se s vámi podělili o radost z natáčení dokumentu „Boxerky z Klokočova“, který vysílala Česká televize. Tento
dokument ostravského studia ČT si odnesl první místo v soutěžní
kategorii Děti a sport z letošního mezinárodního festivalu sportovních ﬁlmů v Liberci. Autorkou námětu je Tereza Reková. Vítězové
jednotlivých kategorií jsou každoročně vysíláni na mezinárodní festival Sport Movies & Tv., kde se představí vítězové šestnácti národních festivalů. Dokument Boxerky z Klokočova tak míří do italského
Milána.
Šárka Petrtýlová
TJ Klokočov
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás podporují: našemu městu,
řediteli ZŠaG Vítkov p. M. Bučánkovi za poskytnutí prostor tělocvičny, p. R. Košťálovi, p. I. Dvořákovi z Fy Bail, p. K. Jakubíkovi,
p. MUDr. Antonínové, všem rodičům naší mládeže, nepostradatelnému hlasateli Romanu Nevrlovi a rozhodčím za jejich zodpovědnou práci.
Poděkování patří také našim trenérům Ivanu Deszkásovi a Kamilu
Řehulkovi za náročnou práci v oddíle.
Zájemci o box jsou u nás vítáni. Trénujeme 3x týdně (po, st, pá)
v malé tělocvičně ZŠaG Vítkov.
Ivan Deszkás
předseda oddílu a trenér II. třídy

MLADÍ KLOKOČOVŠTÍ BOXEŘI OPĚT
ÚSPĚŠNÍ
Při vyslovení slova Klokočov se vybaví nejen nejvýše položený bod
Oderských vrchů Horka, koně a slezský norik, ale také box.
V posledních letech začíná trenérská činnost Petra Hlavny nést
ovoce, a to ve zvýšeném zájmu mládeže o tento sport, ale i řadou
úspěchů. Zásluha patří již zkušené 14leté Elišce Cihlářové, která 29.
září v Krnově na přeboru Moravskoslezského kraje porazila Nathalii
Axmannovou. O týden později získala v polském Jastrembie 1. místo v utkání s polskou reprezentantkou z Akademie boxu Dominikou
Wnuk 2:1 na body. Do třetice byl i úspěšný přebor Moravskoslezského kraje v Opavě, kde vyhrála bez boje. V Opavě reprezentoval
i 13letý Václav Stec, který vyhrál 3:0 na body. Oběma patří velká
gratulace za reprezentaci naší místní části. Přejeme i nadále vítězství, ovšem nevadí, pokud přijdou i nějaké prohry, protože ty ke
sportu patří a formují přístup k životu. Důležité je, že mládež má
zájem sportovat.

BLAHOPŘÁNÍ
Je tomu už 40 let, co úspěšný klarinetista Karel Dohnal začínal
na tehdejší LŠU (dnes ZUŠ) ve Vítkově poznávat svět hudby,
kde pod vedením obětavých pedagogů se seznamoval s ﬂétničkou a trubkou, aby mu nakonec učaroval klarinet.
Své listopadové 45. narozeniny završuje úspěšnými koncerty
v Essenu, dále v Dusseldorfu, v Krakově, v Gyoru, v lotyšské
Rize, oblíbeném Bielsku Bialej i jinde ve světě.
Karel rád vzpomíná na své kamarády z vítkovské dechovky,
na krásná prázdninová
soustředění
i na studentské koncertování ve Vítkově
a v Budišově. Někteří z pamětníků si
na něj možná vzpomenou.
Rodiče v Budišově
sledují jeho aktivity a přejí mu, aby
i v dalších letech byl
úspěšný jako v jubilejním roce 2018.
Karel Dohnal st.
Rovněž naše město
se připojuje ke gratulaci a přeje Karlu
Dohnalovi
hodně
zdraví a tvůrčích sil.

SLAVNOSTNÍ
KONCERT SPS
KOMENSKÝ

V zaplněném vítkovském kostele Nanebevzetí Panny
Marie zazněly 13. října 2018 hlasy nadšených zpěváků
DPS Skřivánek ze Suchdolu nad Odrou, SPS z Bílovce
a SPS Komenský z Vítkova. Výběrem známých písní,
především českých skladatelů (Zdeněk Lukáš, Antonín
Tučapský, Otmar Mácha, Josef Zajíček a další), připomněli zpěváci nejenom významné výročí - 100 let vzniku
ČSR - ale i 100 let od vysvěcení vítkovského chrámu.
Oblíbená píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku v podání 95 zpěváků byla důstojnou tečkou celého slavnostního
podvečera.
Marie Čurdová
Foto: Josef Prusek (vč. fotograﬁe na str. 1)

BRILIANTOVÁ
SVATBA
Málokdo má takové štěstí, aby prožil se
svým partnerem dlouhých 70 let. Manželům
Albínovi a Boženě Cihlářovým z Vítkova
se to podařilo. Dne 6. 11. 2018 oslaví svou
briliantovou svatbu. Poznali se krátce po
válce v r. 1947 v Hospodářském družstvu,
kde oba v té době pracovali. Sňatek uzavřeli
6.11.1948 v kostele v Březové. Celé své
manželství prožili ve Vítkově, kde se jim
také narodily dvě děti. Později si postavili
rodinný dům, ve kterém stále bydlí. I ve svém
pokročilém věku jsou stále soběstační a s
pomocí dětí a vnoučat prožívají spokojené
stáří.

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 11.
14.30 hod.

KLUB ČTENÁŘŮ
Určeno všem čtenářům knihovny.
Knihovna Vítkov.

2. 11.
16.30 hod.

POUŤ ZA POUSTEVNÍČKEM
Pochod se světýlky.
Účast nutno potvrdit v knihovně.
Vstupné: 10 Kč/dítě
Start od knihovny ve Vítkově.

3. 11.
17.30 hod.

POCHOD SVĚTLUŠEK
Sraz na zahradě Střediska volného času Vítkov.
Budeme hledat pohádkové postavičky v parku
a plnit úkoly. Za splnění úkolů dostanou děti
sladkou odměnu. Teple se oblečte. S sebou
lampiónek. Za deštivého počasí je akce zrušena.

6. 11.
8.00 – 16.00 h.

RADNICE KE 100 LETŮM
ČESKOSLOVENSKA
Budovy č. 7 a 4 na náměstí Jana Zajíce.
Zavzpomínejte s námi na otevření zrekonstruované
budovy vítkovské radnice před 15 lety a na to,
jaké to asi bylo před 100 lety.

8. 11.
17.00 hod.

PROFESOROVA LÁSKA
Příjemný podvečer plný písniček, poezie, tance
a humorného vyprávění.
Kulturní dům Vítkov.
Vstupné: 50 Kč (Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov)

9. 11.
15.00 hod.

DEN PRO KATKU
Kulturní dům Vítkov.

10. 11.
14.30 hod.

SLUHA SVÉHO PÁNA
Divadelní soubor Quo Vadis při SVČ Vítkov vás
zve na divadelní představení.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vrchy.

13. 11.
8.00 - 17.00 h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme žáky 9. ročníků a jejich rodiče
Základní škola a gymnázium Vítkov.

13. 11.
SOUTĚŽ VÍTKOVSKÝ BOYARD
14.00 - 16.30 h. Zveme žáky 9. ročníků a jejich rodiče
Základní škola a gymnázium Vítkov.

KALENDÁŘ AKCÍ
16. 11.
16.00 hod.

KURZ VAŘENÍ – WORKSHOP PIZZA
Nauč se základní recepty. Experimentuj v kuchyni.
Nauč se svá oblíbená jídla. Kurz vaření je určen
pro všechny od 9 – 99 let, kteří mají chuť naučit
se, jak se dělá základní těsto na domácí pizzu.
Nutné se přihlásit ve SVČ Vítkov, nebo telefonicky
na čísle: 732 607 373 Cena kurzu: 25 Kč. V ceně
jsou zahrnuty ingredience na těsto + na pizzu
(šunka, sýr, rajčatová omáčka) a energie. Pokud
máte rádi pizzu s dalšími ingrediencemi, doneste
si je podle chuti.

28. 11.
18.00 hod.

VLIV EMOCÍ NA VZNIK NEMOCÍ
Přednáška Klubu zdraví, přednáší Roman Uhrin
Kulturní dům Vítkov.

1. 12.
8.00 hod.

DÍLNA TRADIČNÍCH ŘEMESEL – VÁNOCE
Výroba adventních a vánoční dekorací pro váš
krásný domov.
Kulturní dům Vítkov.

1. 12.
16.00 hod.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Jana Zajíce.

17. 11.
9.30 hod.

MEMORIÁL JANA ZAJÍCE
Vzpomínka u hrobu Jana Zajíce a pochod údolím
Moravice ke zřícenině hradu Vikštejn.
Městský hřbitov.

3. 12.

18. 11.

ŠÍPY ROBINA HOODA
Turnaj v lukostřelbě pro rodiče s dětmi, který
proběhne v tělocvičně sokolovny ve Vítkově.
Harmonogram: 14.00-14.30 hod. volný trénink,
14.30-15.30 turnaj. Soutěžíme ve smíšených
dvojicích dítě + rodič. Rozhodne celkový počet
bodů. Vítěz dostane ocenění Vítkovský Robin
Hood. Ostatní získají účastnický list. Přezůvky s
sebou. Přijďte si zkusit střílet z luku!

VÁNOČNÍ KONCERT
Petr Bende a Smíšený pěvecký sbor Komenský
Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov
od 1. 11.
Novogotický farní kostel ve Vítkově.

5. 12.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – BEZ ČERTA
Knihovna Vítkov.

6. 12.
16.00 hod.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Náměstí Jana Zajíce.

28. 12.

RELAXAČNÍ PODVEČER
Knihovna Vítkov.

23. 11.
14.00

FLORBALOVÝ TURNAJ
Hala ZŠaG Vítkov. Kategorie žáci 8 -10 let. Všichni
hráči i fanoušci jsou vítání.
Pořádá SVČ Vítkov.

23. 11.
19.00 hod.

NA OSTRO
Originální komedie s originální zápletkou.
Vstupné: 250 a 200 Kč
Kulturní dům Vítkov.

24. 11.
13. 00 hod.

AGENTURA ŠPIONŮ I.
Tajní agenti mohou být všude kolem nás – pracují
pro organizace, školy, společnosti i soukromé
osoby. Shání tajné informace, vyhledávají a řeší
zapeklité úkoly. Pokud se chceš stát agentem a
myslíš si, že máš vše, co je k tomu potřeba, musíš
se přihlásit k naší zpravodajské agentuře. Akce
je pro děti ve věku od 7 – 12 let. Můžete se
přihlásit ve SVČ Vítkov nebo na telefonním čísle:
732 607 373

27. 11.
17.00 hod.

PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ Karla Ditterse Vidnava a ZUŠ Vítkov
Výstava prací žáků ZUŠ Vítkov
Koncertní sál ZUŠ Vítkov.

28. 11.
17.30 hod.

NOVÝ ZÉLAND
Cestopisná přednáška Petra Nazarova.
Vstupné: 30 Kč
Knihovna Vítkov.

SVČ připravuje:
7. 12.
Výroba perníkových stromečků
9. 12.
Posílání vzkazů Ježíškovi
14. – 15. 12.
Vánoční víkendovka se spaním
Program NZDM - listopad
Klienti 6 – 13 let
5. 11.
Dušičky – památka zesnulých, povídání
6. 11.
Hudební zkušebna
12. 11. Halloween – výroba masek, dlabání dýní
13. 11. Filmové odpoledne – Slavíci v kleci
19. 11. Zájmové a neformální vzdělávání
20. 11. Hudební zkušebna
26. 11. Dílnička - výrobky z listí
27. 11. Herní odpoledne
Klienti 14 – 26 let
1. 11.
Památka zesnulých – povídání
7. 11.
Prevence drog – ﬁlmový dokument (česká granada)
8. 11.
Hudební zkušebna
14. 11. Neformální vzdělávání a rekvaliﬁkace
15. 11. Hudební zkušebna
21. 11. Filmové odpoledne – Nebezpečné myšlenky
22. 11. Herní odpoledne
28. 11. Den romského jazyka
29. 11. Hudební zkušebna

Uzávěrka příštího čísla je 19
19.. l i s t o p a d u 2018 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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