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Úvodník starosty
Vážení spoluobčané,
nejprve bych vám chtěl poděkovat za účast v komunálních volbách. Mé poděkování rovněž patří všem voličům, kteří se nám rozhodli důvěřovat a dali nám svůj hlas. Dále děkuji členům zastupitelstva, rady, členům výborů a komisí za jejich obětavou práci
pro naše město a místní části v minulém volebním období. V neposlední řadě bych chtěl také poděkovat dosavadnímu starostovi
Pavlu Smolkovi za jeho dlouholetou a poctivou práci pro občany
a rozvoj našeho města.
Pro nově zvolené zastupitele tímto začíná období práce pro naše
město a místní části.
Již v listopadu nás, kromě zasedání rady města v částečně obměněném složení, čeká také zasedání zastupitelstva, ve kterém
usedne mnoho nových tváří. Na prvním zasedání v novém složení
nás čeká zejména dořešení důležitých bodů z minulého volebního období, ale především bychom chtěli začít plnit cíle obsažené
v našem programovém prohlášení.
Jedna z našich základních vizí je komunikačně přiblížit město
občanům. Budeme se snažit, abyste měli v různých formách dostatek informací a získali tím přehled o všech zásadních plánech
a krocích města. Na oplátku bychom vás chtěli jako občany požádat, abyste se i vy podíleli na zlepšení celkového fungování našeho města svými podněty a zpětnou vazbou. Velmi bych si přál, aby
se nám v našem městě všem spokojeně žilo.

Je před námi složitá doba zapříčiněná covidem, válkou a energetickou krizí, která se dotkne každého z nás. V tomto volebním období nás tak čeká spousta výzev a nelehkých rozhodnutí. Věříme
však, že i s vaší pomoci toto nelehké období překonáme.
Jakub Cihlář
starosta města

Dotace města na II. pololetí roku 2022
Zastupitelstvo města Vítkova na svém zasedání 14. září 2022 schválilo následující individuální dotace:
ORGANIZACE

PROJEKTY

Dotace

Tělovýchovná jednota Vítkov

Provoz jednotlivých oddílů

111 400 Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami

Volnočasové aktivity členů ZO SPCCH Vítkov

19 700 Kč

Klub sportovní kynologie Vítkov – Klokočov

6. ročník oblastní výstavy německých ovčáků a bonitace

17 000 Kč

Smíšený pěvecký sbor Komenský, z. s.

Vybavení zkušebny sboru a pódiové ozvučení

32 000 Kč

Český kynologický svaz ZKO Vítkov

Zajištění ochrany majetku ZKO

13 900 Kč

Sovová Anežka

Provozování veřejného WC

6 000 Kč

CELKEM

200 000 Kč

pozvánka na ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VÍTKOVA
2. zasedání zastupitelstva se uskuteční

9. listopadu 2022 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání naleznete na úřední desce města
Vítkova, na webových stránkách města a v Mobilním
Rozhlasu 7 dnů před konáním zasedání. Jednání
zastupitelstva lze sledovat také online
www.vitkov.info

Nová kniha Petra Zahnaše
Dějiny jsou také přehlídkou osudů lidí, kteří se nevyznamenali
hrdinskými činy, nevynikali ani významnými vědeckými objevy či vytvářením uměleckých děl a už vůbec ne v konání dobra.
Právě naopak. Součástí lidské společnosti, vedle naprosté většiny slušných a poctivých lidí, jsou a vždy byli i takoví, kteří žili
na opačném konci spektra lidské společnosti. A nebylo jich málo.
A právě jim a těm, kdo se jejich neblahou činností zabývali, jsou
věnovány stránky knihy Slezský pitaval.
O prezentaci knihy ve Vítkově bude veřejnost informována
prostřednictvím městského rozhlasu, sociálních sítí a plakátků.

Městská policie v září 2022
Ke krádeži zboží v jedné z provozoven v Budišovské ulici byli přivoláni strážníci 5. září po sedmé hodině večerní. Na místě zjištěný 25letý muž z Vítkova se pokusil odcizit akumulátor v ceně
1 799 Kč. Při provádění úkonů na místě bylo v součinnosti s personálem prodejny a pomocí kamerových záznamů zjištěno, že
dotyčný muž 4. září rovněž odcizil akumulátor v hodnotě 799 Kč,
který vyňal z krabičky a schoval pod bundu, přičemž se mu podařilo z prodejny odejít. Strážníci po zadokumentování postoupili věc Polici ČR pro podezření z přečinu krádeže, jelikož dotyčný
muž byl v posledních 3 letech za stejný skutek trestán. V případě
uznáni viny mu hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta.
Z přestupku proti občanskému soužití se bude u správního orgánu zodpovídat 38letá žena z Opavy, jež se 12. září kolem půl čtvrté
odpoledne svým verbálně vulgárním projevem vůči úřednici na
místní pobočce Úřadu práce dopustila hrubého jednání. Hlídka
MP Vítkov, která byla na místo přivolána, situaci zklidnila a nevhodně se chovající ženu vyzvala k opuštění budovy. V případě
uznáni viny hrozí ženě pokuta až do výše 20 000 Kč, event. do
výše 30 000 Kč v případě opakovaného přestupku.
V dopoledních hodinách 15. září strážníci v součinnosti s Policií
ČR pátrali po 80leté ženě z Oder, která nedorazila na smluvené
místo, kde se měla sejít s přítelkyní, když společně houbařily
v lesích nad přírodní nádrží „Balaton“. Zhruba po hodině hledání
byla žena nalezena a v pořádku se s přítelkyní shledala.
Dne 23. září kolem jedné hodiny odpoledne se na služebnu dostavil muž, který uvedl, že v dopoledních hodinách seděl s kamarády poblíž kašny na nám. Jana Zajíce, kde nechal nedopatřením ležet peněženku s doklady, platebními kartami a částkou
cca 5 000 Kč v hotovosti. Strážníci pomocí kamerových záznamů
zjistili, že peněženku našel a přisvojil si neznámý muž ve věku 3035 let před jedenáctou hodinou dopolední. Totožnost uvedeného muže nebyla žádnému ze strážníků známa a zřejmě se jednalo
o muže, který nepochází z Vítkova. Věc si převzala Policie ČR, OO
Vítkov, jelikož se později ukázalo, že jednu z platebních karet dotyčný muž ještě před jejím zablokováním majitelem stačil použít
při platbě v jedné z prodejen ve Vítkově. Krátce po poledni následujícího dne si při příjezdu na nám. Jana Zajíce všiml strážník ve
službě muže, jenž seděl před jednou z provozoven a jehož oblečení podle určitých znaků odpovídalo oděvu, který měl na sobě
neznámý muž, když nalezl zmíněnou peněženku a ponechal si

ji, aniž by ji odevzdal jako nález. Při oslovení muže již bylo zcela
jasné, že se jedná právě o tuto osobu. Muže, v němž byl zjištěn
občan z Branky u Opavy, strážník ve službě zadržel a následně
předal Policii ČR k provedení dalšího opatření pro podezření ze
spáchání trestného činu proti měně a platebním prostředkům.
V případě, že bude muž soudem uznán vinným, hrozí mu odnětí
svobody na 1 rok až 5 let.
Při průjezdu komunikací Budišovská 23. září kolem deváté hodiny si večerní hlídka MP Vítkov všimla stop po smycích poblíž
centra města. Podle kamerových záznamů se podařilo zjistit, že
stopy po gumování vozovky má na svědomí řidič upraveného vozidla zn. Mazda, který se téhož dne krátce před osmou hodinou
večerní předváděl před skupinkou mládeže, když se během jízdy
dvakrát otočil smykem na místě. Ze svého počínání se bude muset 25letý občan Budišova n/B. zodpovídat u správního orgánu,
kam bude věc postoupena pro podezření ze spáchání přestupků
porušení povinnosti řidiče chovat se v silničním provozu ohleduplně a ukázněně a porušením povinnosti řidiče užít v provozu vozidlo, které splňuje stanovené technické podmínky, neboť použil
vozidlo podsvícené barevným led osvětlením. Za tyto přestupky
mu hrozí pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Prezentační akce a nábory v plném proudu
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Po „covidové“ odmlce, tedy po dvou letech se znovu obnovily tzv.
přehlídky středních škol. První taková akce se uskutečnila v Opavě na počátku října ve víceúčelové hale jako Veletrh povolání,
kde vystavovaly nejen jednotlivé školy, ale také firmy, nabízející
budoucím zájemců možnosti pracovního uplatnění.
Naše škola měla malý, leč vkusný stánek, ve kterém školu reprezentovali zástupci oborů Automechanik, Kuchař-číšník, Masér
a Kadeřník.
Jak je již zvykem, bylo kolem nás rušno. Zasloužili se o to žáci
svým milým přístupem, kterým si získávali zájemce, ale také
pedagogové, kteří zájemcům přátelsky a svědomitě líčili všechna pro a proti vzdělávání v naší škole.
Zástupkyně kuchařů, které se postaraly o velmi pěknou výzdobu
našeho stánku, rozdávaly perníčky, upečené ve vítkovské kuchyni, maséři zájemcům masírovali šíji, kadeřníci česali a krášlili ko-

lemjdoucí barevnými spreji a automechanici vysvětlovali výhody
studia, především poskytovaných stipendií.
Podobným způsobem probíhala Gemma, také prezentační akce
středních škol, v Novém Jičíně, kterou jsme navíc obohatili módní přehlídkou extravagantních účesů, jež měla mezi mladými obrovský úspěch.
Navíc se škola v tomto období účastní na spádových základních
školách, tedy od Frenštátu pod Radhoštěm až po Vítkov náborových třídních schůzek, jež jsou určeny žákům 9. tříd.
Tyto akce jsou náročné na organizaci, ale kromě získávání nových
studentů slouží také k navázání dobrých vztahů mezi školskými
subjekty, k vzájemné spolupráci a zviditelnění školy. Vyvrcholením těchto aktivit budou Dny otevřených dveří: 8. 12. 2022 a 9. 2.
2023.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Aktuality z oddělení vnějších vztahů a propagace
MĚSTO SENIORŮM
Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním finišuje
Projekt spolufinancovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje se
blíží do svého cíle. Na výstavu hub, jež v září přilákala na sto padesát návštěvníků, jsme navázali kurzem vaření z hub. Popravdě,
byl to kurz, na kterém se sliny jen sbíhaly. Každá z účastnic si vylosovala jeden recept, takže se ochutnávalo z deseti skvělých pokrmů. Za asistence zkušených kuchařů vznikaly pravé delikatesy.
Co byste řekli třeba na takové houbové krupoto s lesními houbami, hráškem, mrkví a majoránkou spolu s grilovaným pstruhem?
Nebo raději něco z italské kuchyně? Třeba risotto s liškami, smetanou a parmazánem? To všechno a dalších osm skvělých pokrmů se dámy v kurzu naučily. Takže až vás příště pozve babička na
oběd, nebuďte překvapeni, že jako předkrm bude paštička z drůbežích jater s tymiánem a žampióny a teprve pak přijde ta skvělá
kachnička, na kterou se vždycky tak těšíte.

V případě, že potřebujete ještě nějaké informace doplnit,
ozvěte se, prosím (Daniela Olbertová, tel. 556 312 253, e-mail:
olbertova@vitkov.info).

Fotografie z druhé lekce. Byl to krásný podzimní podvečer.
Tak neváhejte a přidejte se k nám. Těšíme se na vás!

Bezplatné právní poradenství pro seniory
Senioři (60+) mohou využívat bezplatného právního poradenství
(dědické, pracovní a občanské právo vč. rodinného, vlastnické
vztahy a změny vlastnictví…).
Na konzultaci je třeba se předem objednat.
Kontakty: Daniela Olbertová, tel. 556 312 253, e-mail:
olbertova@vitkov.info
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Tohle je ten skvělý vítkovský kuchařský senior-tým.

VÍTKOV V POHYBU
Deset tisíc kroků
Poděkování všem, kteří se do podzimní výzvy zapojili. V době uzávěrky (19. října) tohoto čísla jsme měli našlapáno téměř pět tisíc
kilometrů. Výsledky přineseme v prosincovém čísle zpravodaje.
Věřím, že do jarního kola nás vyšlápne minimálně jednou tolik.

Posilujeme imunitu – cvičíme
Čeká vás trošku netradiční soubor lekcí
Když bude hezké počasí, vyrazíme na kondiční vycházku. Takže,
kdo máte trekové hole nebo na nordic walking, vezměte si je s sebou.
Když bude pršet nebo bude opravdu nevlídné počasí, budeme
cvičit v sále městské knihovny. S sebou si vezměte karimatku,
nebo deku (na podlaze je koberec).
Rozpis jednotlivých lekcí, které nás do konce kurzu čekají:
Úterý – 8., 15., 29. listopadu a 13. prosince vždy v 15:30 hodin.
Pondělí – 21. listopadu a 5. prosince v 17:00 hodin.
Nemusíte absolvovat všechny lekce ani se předem přihlašovat.
Lektorka: Ladislava Sobolová
Sraz: vždy v knihovně

Daniela Olbertová
vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace

Udělejte si čas na hezkou podzimní procházku
S přechodem z letního času na „zimní“ se nám zkrátil den, a tedy
i čas pro naše venkovní sportovní aktivity. Budeme tedy asi víc
využívat kratších vycházek. Hezké trasy vedoucí přes Nýtek do
Annina Údolí a přes Podhradí zpět do Vítkova nebo do nedalekého
Klokočova spojeného s prohlídkou hřebčína ve Františkově Dvoře
určitě stojí za to.
Hezkým tipem je také vycházka na zříceninu hradu Vikštejn v rámci Memoriálu Jana Zajíce. Připravujeme jej pro vás již tradičně na
17. listopad, kdy si připomene Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studenstva.
Netřeba se vyhýbat ani procházkám po městě. Zkuste si někdy
zajít na druhý konec města a podívat se, co se tam změnilo, kde
vyrostly nové domy, kde přibyla nová lavička nebo vyrostla nová
zeleň.
Od začátku adventu se ve městě rozzáří vánoční výzdoba, rozsvítí
se vánoční strom, kašnu pokryje chvojí, rozzáří se anděl a rozezní
se příjemné sváteční tóny podtrhující pohodu adventu a blížících
se Vánoc.
Užijte si krásných listopadových vycházek, protože i tento měsíc
má svá kouzla.
Daniela Olbertová
vedoucí oddělení vnějších vztahů a propagace

odbor kultury informuje
Máme nové dárkové karty!

Den seniorů

Pozvěte své blízké do kina!
Darujte ji k výročím, Vánocům, jako svatební dar nebo jen tak
pro potěšení!

Mezinárodní den seniorů 1. říjen je věnován našim rodičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to
den, který připomíná známou pravdu, že bychom si měli uvědomit, s čím se musí potýkat senioři. V mládí si nikdo z nás nedokáže představit těžkosti vyššího věku a ani si nepřipouští, že jednou
zestárne…
Dárkovou kartu koupíte přímo v kině v otevírací době hodinu
před každou odpolední nebo večerní projekcí pro veřejnost
nebo v IC města.
Je vydávána v hodnotě • 300 Kč • 500 Kč • 800 Kč • 1000 Kč.
Po koupi je aktivní a lze ji čerpat 365 dnů ode dne jejího vydání.
Uplatníte ji pouze u nás v kině na nákup vstupenky na filmové představení. Lze ji kombinovat i s jiným způsobem placení,
např. s hotovostí, platební kartou. Zakoupené dárkové karty
se nevracejí ani nevyměňují.
Andrea Brijarová
vedoucí odboru kultury

Jirka Kolbaba v kině Panorama
Ve středu 19. října nás již potřetí navštívil fotograf, spisovatel
a cestovatel Jiří Kolbaba, tentokrát s cestopisnou diashow „Ukradená země“. Cestu z New Yorku na západ až k pobřeží Tichého
oceánu přes věhlasné národní parky, s návštěvou San Francisca –
„rodiště“ hippies, Los Angeles včetně Holywoodu i města hříchu
Las Vegas, které pan Kolbaba procestoval v roce 2012, nám barvitě popsal ve více jak dvouhodinovém představení. Nechyběla ani
soutěž o ceny a závěrečná autogramiáda.
František Smýkal
referent odboru kultury

A proto jsme v tento významný den uspořádali taneční a poslechové odpoledne pro seniory od polky až k rokenrolu. V úvodu
všechny přítomné přivítala paní tajemnice Ing. Šárka Petrtýlová
a potom následoval přednes básně v podání paní Karin Kopecké.
Senioři byli poté rozděleni do soutěžních týmů, aby mohli porovnat své znalosti ve vědomostním kvízu o ceny. Zlatým hřebem
akce bylo hudební vystoupení tanečního a swingového orchestru Zdeňka Pukovce. Slavné hity nám zazpívali Martin Frynta
a Lenka Krompolcová, pořadem provázel MUDr. Pavel Hanzelka,
který posluchače vtáhl svým vyprávěním do hudebního světa.
Pro každého hosta paní Vysloužilová nachystala občerstvení
a firma Callingway, s. r. o. seniorům věnovala balíček. Odměnou
nám bylo příjemně strávené odpoledne a už se všichni těšíme na
další ročník.
Andrea Brijarová
vedoucí odboru kultury

Senioři děkují za krásné odpoledne.
Účastníci setkání

Den sv. Václava na Vikštejně
Poutavé byly expozice měst, obcí a spolků. Představila se města Vítkov a Hradec nad Moravicí, Geopark Krajina břidlice, obec
Radkov a Opavské Slezsko. Bohatý byl také jarmark, kde jste
mohli ochutnávat i jen tak mlsat nějaké dobroty a posléze obdivovat rukodělné výrobky.

Pro milovníky podzimních výletů připravila Společnost Arcus Vítkov tradiční historickou slavnost k poctě svatého Václava - patrona české země.
Již poosmé se v tento den na hrad sjeli kumštýři, muzikanti, šermíři a jarmarečníci. Všichni v historickém šatu, takže iluze hradních oslav byla dokonalá… Úvod proběhl v režii známé kapely
Dobrozdání z Opavy. Poté následoval rytířský turnaj v podání Arcusu Vítkov a protože akce je určena rovněž dětem, musela přijít
také pohádka. Milovníci historie mohli zhlédnout vojenské ležení Klubu vojenské historie z Hradce Nad Moravicí, rytířský tábor
Burgmistrů z Ostravy a historickou katovnu. Kdo má rád starodávná a pomalu již mizející řemesla, mohl pozorovat hbité prsty
přadleny paní Holcrové, přivonět k tajemným směsím paní bylinkářky, o kousek dál vyhrával flašinetář či se razily mince a samozřejmě nemohlo chybět štípání břidlice. O prohlídku hradu se
postaral zkušený průvodce pan Skalík.

I přes nejistou předpověď nám počasí nakonec přálo, bylo pěkně a tak vše dopadlo výborně. Ostatně tisícovka návštěvníků
z nejrůznějších končin naší země to potvrdila. Již nyní plánujeme
Vikštejn 2023. Závěrečné poděkování patří všem, kteří se akce
zúčastnili, a obci Radkov za přípravu zázemí.
Pavel Vaňásek
Arcus Vítkov

Zahájení ligy čtyř okrsků v požárním sportu

Ligu čtyř okrsků 2022/23 zahájilo 24. září SDH Vítkov a SVČ Vítkov, a to již 7. ročníkem soutěže v požárním sportu „O vítkovského Soptíka“, která se konala na hasičském hřišti. Při zahajovacím
nástupu bylo znát, že covidové období, které přineslo celkové
sportovní oslabení, je pomalu na ústupu a oproti loňskému ročníku se sešel dvojnásobný počet družstev. S mladými hasiči z Vít-

kova přijela poměřit síly družstva z Jančí, Leskovce, Budišova nad
Budišovkou, Hrabství a po delší odmlce také družstvo z Kajlovce.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to mladší a starší žáci a dorost.
Celkově tedy závodilo 12 družstev. První proběhla štafeta požárních dvojic a následovala královská disciplína - požární útok.
Počasí v týdnu před závodem hrálo proti nám a tréninky byly
v chladném a deštivém období obtížné. V den soutěže se ale počasí umoudřilo a přišlo se na nás podívat i sluníčko. Krásné ceny
pro děti do soutěže věnovala firma InSPORTline, Štěpán Hutník, s. r. o., pálenice Olina Hušky, za což moc děkujeme. Technicky
a organizačně nám pomohla spolupráce se Střediskem volného
času Vítkov, finančně nás podpořilo rovněž město.
SDH Vítkov vybojovalo v mladší kategorii 2. místo v požárním útoku a 3. místo ve štafetě požárních dvojic. Starší žáci vyhráli štafetu požárních dvojic, ovšem v útoku zklamalo zapojení proudnice,
a tak na medaile nedosáhli. Dorostové družstvo v požárním útoku
zvítězilo.
Druhou soutěží letošní ligy byly štafeta 4 x 60 m a štafeta CTIF
na 400 m, která se konala v Jančí. Také tam soutěžila družstva
z Vítkova, Jančí, Leskovce, Budišova nad Budišovkou, Hrabství
a Kajlovce. Mladší žáci SDH Vítkov tuto štafetovou soutěž vyhráli
a starší žáci obsadili krásné druhé místo.
Další soutěží jsou uzlové závody, které uspořádá SDH Vítkov
v únoru 2023.
Martina Krejčí
vedoucí mládeže SDH Vítkov

pozorování částečného zatmění slunce
Slunce, snad první vyznávané božstvo, mělo po dlouhé věky podobu
ideálního disku na obloze. Dokonalý
zlatý disk, který přinášel teplo a světlo, bez kterého by existence složitého
života na Zemi byla takřka nemožná.
Význam Slunce si uvědomovali i naši
předkové. Představte si tedy, jak děsivé byly ty vzácné okamžiky, kdy
se jasný den v mžiku ponořil do tmy
a Slunce zmizelo z oblohy. Dnes už
víme, že tento jev nazývaný zatmění
Slunce, je „prostým“ přechodem Měsíce přes kotouč Slunce.
Zatmění Slunce nejsou v naší Sluneční soustavě ničím neobvyklým. Můžeme je vidět z Marsu, Jupiteru a všech planet, které mají své měsíce. Avšak zatmění Slunce,
pozorovatelné ze Země, je opravdovým unikátem možná i na
mezigalaktické úrovni. Díky naprosto neuvěřitelné náhodě, kdy
průměr Měsíce je 400x menší než průměr Slunce a vzdálenost
mezi Zemí a Měsícem je opět 400x menší než vzdálenost mezi
Zemí a Sluncem, tak se nám obě tělesa, Měsíc i Slunce, zdají být
na obloze stejně veliká. Uvědomme si, jak neobyčejné velikostní parametry Měsíc má a také, jaké obrovské štěstí má náš druh,
že může úplné zatmění pozorovat. Měsíc se totiž od Země velmi
pomalu vzdaluje. Za několik milionů let už nebude možné vidět
tak úchvatnou podívanou, jaká se nám může naskytnout v tomto
věku. Měsíc se v daleké budoucnosti bude na obloze jevit o trochu menší než Slunce, a tak bude docházet jen k tzv. prstencovým
zatměním, kdy okraj Slunce bude stále zářit a Měsíc jej již nezastíní. Vzácně se prstencová zatmění vyskytují i teď, a to tehdy, když
je při zatmění Měsíc na své eliptické oběžné dráze Zemi nejdál.
Při střední vzdálenosti od Země (cca 380 000 km) zakrývá Měsíc
kotouč Slunce dokonale a v případě, že máme štěstí pozorovat
zatmění z několika desítek kilometrů širokého pásu totality, kde
dochází k úplnému zatmění Slunce, tak můžeme na několik minut pozorovat rozlehlou sluneční atmosféru zvanou corona, nebo
erupce na povrchu Slunce normálně skryté za oslnivou září.
Díky tomu, že Měsíc takto Slunce zakryje, tak se na obloze objeví
i hvězdy. Právě díky hvězdám viditelným při zatmění mohl poprvé Albert Einstein experimentálně ověřil svou teorii relativity,

ZUŠ Vítkov vás srdečně zve na

podzimní koncert
a výstavu
úterý 22. 11. v 17:00 hodin v koncertním sále školy

kdy změřil změny poloh hvězd, jejichž
světelné paprsky byly silnou gravitací
Slunce ohnuty podle časoprostorového zakřivení.
Na našem území bylo možné pozorovat úplné zatmění Slunce naposledy
12. 5. 1706 za vlády Josefa I. Habsburského. Nejbližší příští zatmění Slunce
u nás nastane 7. 10. 2135. Jak je vidět,
tak úplné zatmění Slunce pozorovaná
z jednoho místa na Zemi jsou velmi
vzácná. Pokud za nějakým úplným
zatměním chcete vyrazit, tak nejdříve za půl roku do Indonésie. Částečné zatmění, tedy mimo pás totality,
je mnohem častější. Opakuje se zhruba každé tři roky. To, které
jsme pozorovali 25. 10. 2022, zakrylo přibližně 40% Slunce. I pouhým okem lze vnímat, že Slunce potemní. Při zastínění můžeme
v dalekohledu díky vysokému kontrastu jasně sledovat terénní
nerovnosti na Měsíci, které normálně nejsou tak dobře vidět.
Doufám, že jste měli možnost toto zatmění pozorovat s námi ze
zahrady městské knihovny, nebo sami. Pokud ne, tak nezoufejte a podívejte se na celý průběh tohoto jevu na tomto odkaze
https://youtu.be/qud5oG3XH-o.
David Machač

Sváteční koncert
SPS Komenský
s Albertem Černým
Smíšený pěvecký sbor Komenský vás všechny zve na sváteční
koncert, který pro vás připravujeme na neděli 27. listopadu. Hostem bude Albert Černý, zpěvák a kytarista, frontman kapely Lake
Malawi. Součástí koncertu bude i křest nového CD k 50. výročí
vzniku sboru Komenský, které natáčíme ve spolupráci s Českým
rozhlasem v Ostravě. Koncert pro vás společně s naším hostem
zazpíváme dvakrát, v 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Budišově nad Budišovkou a v 19 hodin v kostele Nanebevzetí
Panny Marie ve Vítkově. Vstupenky na oba koncerty budou připraveny v předprodeji on-line a na vybraných prodejních místech, termín i forma předprodeje budou včas oznámeny. Srdečně
vás zveme, koncertem vyvrcholí oslavy 50 let vzniku sboru!

Četli jsme v Domově Vítkov

3. října se v rámci Týdne sociálních služeb vydalo 16 žáků z 3. až
5. ročníků do Domova Vítkov, kde tamním uživatelům předčítáním zpestřili pondělní dopoledne. Malí čtenáři se společně s vychovatelkami školní družiny rozdělili na čtyři skupiny a postupně
se s četbou vystřídali ve všech odděleních. Texty, které si děti
v hodinách českého jazyka se svými učitelkami nacvičily, udělaly všem přítomným velkou radost. Klienti poslouchali příběhy se
zaujetím a po samotném čtení si s dětmi také o pohádkách a četbě hezky popovídali. Na rozloučenou předali naši čtenáři posluchačům malé dárečky, které vyráběli ve školní družině.

13. října se tak žáci naší školy včetně pedagogického sboru snažili
co možná nejméně používat technologie ve vyučovacím procesu
či při volnočasových aktivitách ve školní družině a školním klubu.
V klubu se tak počítačová učebna uzamkla a děti si vyzkoušely,
jak si hráli jejich rodiče a prarodiče. Skákali gumu, hráli školku
s míčem, vybíjenou, deskové hry, kuličky a jiné.
14. října se uskutečnilo ve školní družině a školním klubu soutěžní odpoledne s podtitulem „Zpátky do minulosti“. I tady jsme
se v jednotlivých soutěžních disciplínách snažili vrátit o několik
let zpět. Děti si společně se svými prarodiči mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jak se stáčí závin, měli za úkol poznat léčivé bylinky,
pověsit prádlo, uhodnout předměty, které se kdysi používaly,
nebo si navzájem vysvětlit význam českých přísloví. Na všechny
nakonec čekaly krásné ceny a celé zábavné odpoledne skončilo
ke spokojenosti všech soutěžících.

15. října čekal děti nelehký úkol. Měly se pokusit zapojit do projektu své rodinné příslušníky. A tak výzva „Den bez technologií“
přinesla fotografie a vyprávění dětí, jak společně s rodiči umývali ručně nádobí, jak šli k babičce na návštěvu pěšky, jak si večer
místo sledování televize hráli hry, nebo jak dobrovolně umístili
mobilní telefony na skříň.
Projekt 72 hodin nakonec splnil očekávání. Zjistili jsme, že to bez
technologií jde, ale stojí to mnoho úsilí a odříkání.
Karína Kopecká

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz

72 hodin – den babiček a dědečků „Zpátky do
minulosti“
Naše škola se již po deváté zapojila do projektu 72 hodin. Jedná
se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. V letošním roce jsme
přijali výzvu „72 hodin bez technologií“.

Provozní doba:
Po
9:00 - 16:00 hodin
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Středisko volného času Vítkov
Obsadili jsme 3. místo!

Snow film fest
Další ročník Snow film festu proběhl 25. října v kině Panorama.
Ten, kdo přišel, mohl sptřit ty nejlepší zimní filmy z celého světa
i z domácí produkce. Ledové řeky, zasněžené hory, čerstvý prašan
a nespoutaná zimní krajina během šestí filmů. Akce byla pořádána ve spolupráci s odborem kultury.

Lezení na lezecké zdi v Opavě
11. října vítkovští horolezci navštívili lezeckou zeď v malé tělocvičně zemědělské školy v Opavě. Prostředí bylo pohodové s domáckou atmosférou. Výška zdi je cca 5 metrů, což je pro děti postačující. Bonusem je rozmanitost lezecké zdi. Účast našich horolezců
byla velkolepá. Na místě se sešlo celkem 21 horolezců - dětí i rodičů.

V únoru t. r. začal studentský klub PADLA s natáčením soutěžního snímku do celorepublikové soutěže Antifetfest, což je festival amatérských filmů o rizikovém chování. Pro letošní ročník
soutěže jsme zpracovali snímek s názvem „…Bez pomoci“, který
pojednával o tématu deprese. Postoupili jsme do celostátního
kola a byli jsme pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků do kina
Lucerna v Praze. Kvůli velké konkurenci jsme ani nečekali, že se
umístíme na stupních vítězů. Ale vyšlo to! Obsadili jsme krásné
3. místo v kategorii středních škol. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na vytvoření filmu podíleli, hlavně ovšem Martině Jochcové za ztvárnění hlavní role, Ondrovi Ječmenkovi za pomoc
s produkcí a Danovi Cábovi za práci s kamerou. Snímek můžete
zhlédnout na facebooku SVČ Vítkov, p. o.
David Jurosz, režisér
Studentský klub PADLA

Drakiáda
Letošní drakiáda se uskutečnila netradičně již koncem září. Vítr
byl poněkud nevyzpytatelný, ve městě se nehnul lístek. Naštěstí
na poli na druhém Paveláku to foukalo. Úderem třetí hodiny odpolední se začali scházet děti, rodiče, ale i prarodiče a kamarádi.
Zahájili jsme soutěž “Který drak vyletí až do oblak!” a už známe
jejího vítěze. Odborná porota měla těžké hodnocení, protože dost
draků létalo vysoko. Nicméně vyhrál opět Daneček D. a jeho sestra Sofinka D. a my jim ještě jednou moc gratulujeme. Všem vám
moc děkujeme za účast a budeme se těšit na další rok.
Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

Půjčovní doba Městské
knihovny ve Vítkově v době
vánočních svátků
27. prosince (úterý)
28. prosince (středa)
29. prosince (čtvrtek)
30. prosince (pátek)

zavřeno
zavřeno
9.30 – 11.30 a 12.00 – 18.00 hod.
zavřeno

PRODEJ ZIMNÍCH
PNEUMATIK 2022
Rozměr pneumatik

Cena
s DPH

155/70 R13 Lassa Snoways 3 75T

1 270 Kč

155/70 R13 Sailun Ice Blazer Alpine+ 75T

1 160 Kč

175/70 R13 Lassa Iceways 2 82T

1 490 Kč

175/70 R13 Lassa Snoways 3 82T

1 470 Kč

175/70 R13 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82T

1 340 Kč

185/60 R14 Lassa Snoways 4 82H

1 524 Kč

185/60 R14 Lassa Iceways 2 82T

1 672 Kč

185/60 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82T

1 420 Kč

165/65 R14 Nokian WR Snowproof 79T

1 855 Kč

165/65 R14 Lassa Snoways 3 79T

1 479 Kč

165/65 R14 Hankook W442 79T

1 410 Kč

165/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 79T

1 241 Kč

175/65 R14 Lassa Snoways 4 82T

1 433 Kč

175/65 R14 SailunIce Blazer Alpine+ 82T

1 310 Kč

185/65 R14 Lassa Snoways 4 86T

1 593 Kč

185/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 86H

1 405 Kč

165/70 R14 Lassa Snoways 4 85TXL

1 397 Kč

165/70 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 81T

1 273 Kč

175/70 R14 Kingstar SW40 84T

1 544 Kč

175/70 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 84T

1 372 Kč

185/60 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 84T

1 444 Kč

185/60 R15 Sava Eskimo S3+ 84T

1 448 Kč

185/60 R15 Lassa Snoways 4 84 T

1 623 Kč

185/60 R15 Nokian WR Snowproof 88 T

1 850 Kč

185/65 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 88H

1 496 Kč

185/65 R15 Hankook W462 Winter icept 88 T

1 430 Kč

185/65 R15 Lassa Snoways 4 88 T XL

1 579 Kč

195/65 R15 Nokian WR Snowproof 91 T

1 660 Kč

195/65 R15 Hankook W462 Winter icept 91 T

1 410 Kč

195/65 R15 Sava Eskimo S3+ 91 T

1 433 Kč

195/65 R15 Lassa Snoways 4 91H

1 530 Kč

195/65 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 91 T

1 420 Kč

215/65 R15 Snoways Era 96H

2 057 Kč

195/55 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 87H

1 453 Kč

195/55 R16 Lassa Snoways 4 87H

2 029 Kč

205/55 R16 Sava Eskimo S3+ 91H

1 750 Kč

205/55 R16 Bridgestone Blizzak LM0005 91 T

2 330 Kč

205/55 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 91H

1 490 Kč

205/55 R16 Hankook W462 Winter icept 91H

2 000 Kč

205/55 R16 Lassa Snoways 4 91H

1 872 Kč

205/55 R16 Nokian WR Snowproof 91H

2 443 Kč

205/55 R16 Nokian WR Snowproof 91 T

2 360 Kč

205/60 R16 Sava Eskimo HP2 92H

1 990 Kč

215/55 R16 Sava Eskimo HP2 93H

2 010 Kč

215/60 R16 Lassa Snoways 4 99H XL

2 375 Kč

215/60 R16 Hankook W320 Winter icept evo2 99H XL

2 490 Kč

215/60 R16 Sailun Ice Blazzer Alpine+ 99H XL

1 890 Kč

215/60 R16 Sava Eskimo HP2 XL 99H

2 260 Kč

225/45 R17 Sailun Ice Blazer Alpine EVO 94 V

1 790 Kč

225/45 R17 Sava Eskimo HP2 91H

2 040 Kč

225/45 R17 Hankook W462 Winter icept 91H

2 560 Kč

225/45 R17 Lassa Snoways 4 94 V XL

2 500 Kč

225/50 R17 Lassa Snoways 4 98 V XL

2 760 Kč

225/55 R17 Lassa Snoways 4 101 V XL

3 030 Kč

225/55 R17 Nokian WR Snowproof 101 V XL

3 755 Kč

225/40 R18 Lassa Snoways 4 92 V XL

2 770 Kč

225/45 R18 Sailun Ice Blazzer Alpine EVO 95 V XL

1 975 Kč

225/40 R18 Hankook W330 Winter icept evo3 92 V XL

3 036 Kč

215/70 R15 C Lassa Wintus 2 109/107R

2 620 Kč

215/65 R16 C Lassa Wintus 2 109R

2 780 Kč

225/65 R16 C Lassa Wintus 2 112/110R

3 230 Kč

235/65 R16 C General Tire EurovanWinter 2 115R

2 890 Kč

235/65 R16 C Lassa Wintus 2 121R

3 800 Kč

225/75 R16 C Lassa Wintus 2 121R

3 370 Kč

Do vyprodaní zásob, zakoupíte ve firmě:
Štěpán Hutník auto-pneu centrum s.r.o.
Budišovská 908, Vítkov
Tel: 602 105 205, 602 748 782

Do Vítkova cesta dlouhá…

Dopravní obslužnost Vítkovska jako oblasti odlehlé (nejen zeměpisně, ale často i z hlediska zájmu důležitých institucí…) řeší
město průběžně, i když má víceméně poradní hlas, zásadní rozhodnutí se totiž dělají jinde. Město se podílí na financování autobusové dopravy, kraj dofinancovává železniční dopravu. Právě
té se věnuje ve svém příspěvku Ing. P. Smolka, fotografii pořídili
studenti gymnázia A. Karlík a P. Kývala, kteří se dlouhodobě zabývají děním na železnici. A pokud vídáte při tratích nebo na nádražích osoby pobíhající sem a tam a užuž to vypadá, že je i s kamerou či mobilem smete vlak, tak to jsou oni…, baví je prostě
„šocení“.
„Naším koníčkem je tzv. šocení, což je natáčení vlaků na
různých úsecích tratí v ČR. Také máme rádi listování jízdním řádem, samotné cestování vlakem a hlavně rádi popularizujeme železnici ve Vítkově. Situace s omezením
spojů do Budišova n. B. nás mrzí, nicméně chápeme, že
vzhledem k současné situaci je provoz autobusů poháněných CNG ekonomicky výhodnější než provoz „motoráků“ na naftu. Doufáme však, že kvalita cestování
zůstane zachována nejméně v takovém stavu, v jakém
je dnes, a že četnost spojení mezi Suchdolem n. O. a Budišovem n. B. zůstane stejná, byť, bohužel, s přestupem
na autobus ve Vítkově.
Adam Karlík, Petr Kývala

Ještě ke změnám v jízdních řádech
Veřejná doprava prochází neustálými změnami, ne
vždy ku prospěchu věci, tak, jak tomu je ostatně v celé
společnosti. Tak už v průběhu jara se začaly objevovat
neověřené „zprávy“ o omezování či rušení některých
spojů na železniční trati č. 276 Suchdol nad Odrou –
Budišov nad Budišovkou, a to zvláště mezi Vítkovem a
Budišovem nad Budišovkou. Poté, co byl zveřejněn návrh
nového jízdního řádu, začaly probíhat četné neformální
diskuse a na 1. červenec svolali zástupci ODIS, s.r.o. do
Budišova první jednání, kterého jsem se zúčastnil spolu s
budišovským starostou a zástupci uvedené společnosti.
Byli jsme informováni o tom, že na základě vyhodnocení
počtu cestujících připravují zrušení některých nejméně
využívaných spojů. Podle jejich sdělení se však většina
spojů nahradí autobusovou dopravou, posléze bylo
upřesněno, že se počítá s tím, že autobusy budou zajíždět
až k vítkovskému nádraží. Jinak to ovšem bude v Odrách,
kde není u železničního nádraží autobusová zastávka,
takže se bude muset přecházet na autobusové nádraží
a opačně. Pouze při výlukách mohou autobusy zajíždět
k nádraží. Předpokládáme, že případné problémy budou

dispečeři operativně řešit... Pečlivě jsme sledovali všechny změny
s tím, že našim zájmem a prioritou bylo a je nesnižovat četnost
dopravního spojení. S tímto požadavkem jsme vystupovali na
všech jednáních. Nejen v této složité době by mělo být i zájmem
našeho kraje, ve kterém dlouhodobě klesá počet obyvatel, aby
zvláště v jeho okrajových částech mohli občané dojíždět za prací,
k lékaři, žáci a studenti do škol... V letní sezóně přijíždějí turisté,
výletníci, takže vlak v průměru není tak málo obsazený, jak by se
na první pohled mohlo zdát... Každopádně je ovšem hlavně na
nás, místních obyvatelích, abychom vlakové spojení využívali,
jinak dojde k razantním omezením.
Nový tzv. kombinovaný jízdní řád začne platit od prosince. Je to
kompromis, obslužnost je zajištěna, dokonce jsou v pracovních
dnech odpoledne dva spoje navíc v obou směrech, takže
návaznost na spojení do Prahy, Brna a Ostravy bude posílena.
Zároveň se nám může zkrátit čekací doba na vlak do Vítkova, byť
máme na suchdolském nádraží příjemnou kavárničku... Ještě
připomínáme, že jízdenky na návazný RegioJet a Leo Express lze
zakoupit v informačním centru našeho městského úřadu.
Kombinovaný jízdní řád je zkušební a my budeme rádi, když nám
sdělíte případné připomínky, event. je můžete poslat přímo
na krajský úřad. Doufáme, že navrhované optimalizační kroky
nebudou znamenat žádná citelná omezení pro naše obyvatele.
Pavel Smolka

Dnes fotografuje Tomáš Koldušek
Vážení čtenáři, nastává čas podzimního zklidnění a my se opět vracíme k našemu volnému cyklu, v němž představujeme naše spoluobčany, které možná pravidelně potkáváte a třeba ani netušíte, jak zajímaví jsou to lidé, čím se zabývají, co umí a o čem přemýšlejí…
Snad někde napozorována nečeká nová doba covidová, neboť na zimu chystáme kolektivní výstavu prací místních fotografů a jedním z nich bude právě pan Tomáš Koldušek, jehož zádumčivé krajiny přijměte jako pozvánku na tuto akci. Rádi mu dáváme slovo.

„Jak jsem se vlastně dostal k tak krásnému koníčku, jako je fotografování? Zásluhu má na tom určitě můj dědeček, který byl fotograf.
Já jsem se mu jako malý rád díval přes rameno, jak fotografuje nebo vyvolává fotky. Sám jsem se tomuto koníčku začal věnovat až
mnohem později, zhruba před dvaceti lety, kdy jsem si pořídil první zrcadlovku. A protože volný čas rád trávím procházkami v přírodě,
tak jsem našel zalíbení v krajinářské fotografii. Fotky nijak neupravuji, nemám rád nepřirozené, stylizované fotografie, naopak se
snažím zachytit scénu tak, jak ji skutečně vidím“.

TROPPAUER ZEITUNG – část II.

Baron Zawisch se správcem Straussem zveřejnili 26. června 1848
v novinách článek, kterým vyvraceli údajné lži, které se o nich na
Vítkovsku šířily. Představitelé města uveřejnili odpověď ve stejných novinách.
„Reagujeme na lživé vyjádření vítkovské vrchnosti v Troppauer
Zeitung, že obyvatelé města rozšiřují nepravdivé informace o zámeckém správci Straussovi, který údajně o letošních Velikonocích
odvezl 30 000 zlatých a dalších 18 000 zlatých převedl neoprávněně na vrchnost. Také „důvěryhodné“ tvrzení o 3 454 zl. a 47 ¼
kr. v pokladně je velmi zavádějící. Na tato sdělení s „veškerou
uctivostí“ odpovídáme: Vítkovská vrchnost a úřadující správce
Strauss se svými neověřenými pomlouvačnými řečmi pouze otravují ovzduší. Lidem není jedno, jak o nich místní zámecké autority
mluví a jejich dezinformace poškozují dobré vztahy mezi lidmi.
Místo transparentního zveřejnění stavu pokladny a účetnictví zlí
a pomlouvační lidé široko daleko rozšiřují o Vítkovanech lživé výmysly. Na tomhle by se vrchnost neměla podílet, a to z několika
důvodů. Za prvé - i šíření fám stojí nemalé peníze a je zarážející,
že v současných neklidných časech je někdo schopen takhle utrácet. Za druhé - vítkovští občané jsou nuceni se za takové situace
bránit, s čímž jsou rovněž finanční výdaje. Za třetí - jak v nedávné
době hospodařila s penězi vítkovská vrchnost, když nemůže důvěryhodně vysvětlit svou správu věcí veřejných? Milá veřejnosti!
Nyní se skutečně nachází v hotovosti 3 454 zl. a 47 ¼ kr. v pokladně, ale 26. dubna tam jistě všechny peníze nebyly, neboť 2 800
zlatých bylo nalezeno na podlaze pod senem. Tuto informaci již
dříve chtělo vítkovské obecní představenstvo dokonce před c.k.
krajskou úřední komisí dát ve známost, ale je naprosto zarážející,
že nikdo to nechce vědět a nevěří se nám nyní a ani snad do konce
světa věřit nebude.“
Toto vše vedlo k následujícím událostem. Správce Strauss o Velikonocích, když se mu donesly zvěsti o lidovém povstání, odnesl celou hotovost z kanceláře úřadu do svého obývacího pokoje.
Peníze, které se měly podle předpisu nacházet v železné truhle,
schoval pod postel. Po několika dnech je vzal baron Zawisch ze
správcova pokoje a v přítomnosti vítkovského obecního představenstva uložil zpět do železné truhly. Dále tvrdil, že Strauss je ve
všech věcech velmi akorátní, ačkoli vůbec nemohl prokázat, zda
nějaké peníze chybí. 29. dubna měl krajský komisař Klinger v úmyslu provést kontrolu pokladny, ale bylo mu to panem baronem
znemožněno. Proč nebylo možno do kasy nahlédnout a ujistit se,
že je vše v nejlepším pořádku? Proč místo zachování důvěry v osobu pana barona Zawische se dotyčný dopustil násilného chování
a nakonec podal protest? Copak se nemohl upřímně přiznat, že
ještě další peníze jsou pod senem? Nikoliv! Nechtěl zpochybnit
„úřední“ postup nepřítomného „úřadujícího“ správce Strausse!
Po několika týdnech přijel na kontrolu krajský komisař Krzenowsky a když otevírali pokladnu, náhle se jako blesk z čistého
nebe objevil samotný správce Strauss jako „deus ex machina“,
v rukách držel druhou truhlici a sdělil šokovaným přítomným
s naprostým klidem neviňátka, že ležela schovaná pod senem!!!
Charakter, který nalezl a vrátil peníze! Historka se senem je úplně
naivní a k smíchu…
Zámecké intriky tak byly zčásti objasněny. V první, oficiální, kase
bylo 654 zl. a 47 ¼ kr. a v druhé, vonící senem, bylo 2 800 zl. Každý
si myslí, že správce je všeho schopen a hodlá dosáhnout i se zámeckým pánem pro sebe prospěchu. Nová ústava nedovoluje ta-

kové chytračení a je nepřijatelné se vítkovským občanům vysmívat a zneužívat právo proti nim. Lidé ztratili důvěru a v nadsázce
viděli situaci takto - vítkovská vrchnost a správce tak činí proto,
že místo aby si namáhali hlavu prosazováním spravedlnosti, sedí
raději v pivnici a zpívají si písničku:
JEN CO SLUNCE ZALEZE
A TMAVÁ NOC VŠE ZAHALÍ
NAŠE HŘÍCHY NEZNAJ MEZE
NEBOJME SE ÚSKALÍ!
Pavel Kučerka
Zdroj: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl, s. 319-321

náš hrad je zpět!
Žádný návrat do starých časů není jen tak… První myšlenka byla
vyslovena spíše v žertu jako reakce na ono obligátní:“ Tady chcíp’
pes, tu se nic neděje…“ Ani si nevzpomínám na okolnosti, ale rozhodně dlouho před covidem, to se to vtipkovalo… a tehdy pan Pavel Vaňásek prohlásil, že by opravil hrad na nádraží! Jo, Vikštejn,
sice ruinu, má už propachtovaný a zachtělo se mu dalšího hradu.
Ale pro takové investice doba ještě nenazrála…
Netušil ovšem, že tahle myšlenka si bude v tichosti žít vlastním
životem. Našli se nadšenci, co prohledávali stará alba (viz foto),
poptávali se pamětníků, přeposílali nákresy… Ovládla je jakási
nostalgie a z těch vzpomínek už není cesty zpět. Tam jsme si kdysi
hrávali, dováděli a najednou jste v zajetí starých časů! Naše snění,
ono to fakt bylo jen tříbení fantazie, najednou zastínil covid, první
vlna, pak druhá…, ale letos na jaře jsme si řekli, že i dnešní děti si
zaslouží pořádný hrad.
Ovšem naše první kroky k jeho záchraně či spíše obnově vážně
připomínaly urputnou cestu prince za Šípkovou Růženkou! Bez
motorové pily Martina Brijara a všemožného nářadí se přes husté
náletové dřeviny a zdivočelý přerostlý břečťan nebylo možné proklestit, ale nejvíc zvládly šikovné ruce. Po čase se zjevily zubožené
trosky hradu, pár poházených kostek a kousek drolícího se cimbuří. Po několika brigádách hradní návrší prohlédlo a nastoupil
zednický mistr pan Karel Jakubík a ten umí i hrad! Zbývalo vyčistit
okolí od hlubokých kořenů, což už naše ruce nezmohly, tak pomohl ochotný traktorista pan Jakub Tlach. Hrad přece potřebuje

reprezentativní zeleň, a tak paní Jana Vranešicová založila skalku
radost pohledět.
Vážíme si toho, že nám nikdo neodmítl pomoc a všem těm bezejmenným děkujeme, ovšem rádi připomínáme vstřícnost vedení
městské policie a technických služeb.
Marie Mikulíková
+ „akční“ výbor - Andrea Brijarová a František Putko
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Středa 2. 11. od 20:00 hodin
varieté krhut
Originální show muzikanta, textaře a baviče Jiřího Krhuta. Můžete se těšit na mozaiku stand-upů, skečů a scénických písniček inspirovaných svérázným životem nejen z Ostravy a okolí.
Předprodej vstupenek zahájen na www.kulturavitkov.cz nebo
v Informačním centru Vítkov. Vstupenky možno zakoupit i na
místě hodinu před představením. Prodej občerstvení zajištěn.
Sledujte náš facebookový profil Kultura Vítkov. Vstupné: 300 Kč
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 3. 11. v 8:30 hodin
Rozvíjíme podnikání v česko-polském příhraničí
Sál městského úřadu ve Vítkově
Pátek 4. 11. v 16:30 hodin
Spolu
Po rozchodu s přítelem se Tereza vrací domů ke své mámě
a bratru Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém
těle, aniž by tu tušila, že tenhle návrat navždy změní její život.
Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu
nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před
ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma
měla myslet víc na sebe… a taky na ni.
Drama. Režie: David Laňka, Martin Müller
Hrají: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Václav Kopta
👨 Přístupné ⏰ 117 min. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov - Klub Panorama
Pátek 4. 11. v 19:00 hodin
Banger
Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat.

Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger. Navíc
se s ním rozchází jeho holka a chce jí dokázat, že na to má. Tahle
noc je pro změnu jako dělaná.
Drama / Komedie. Režie: Adam Sedlák
Hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová, Sergei Barracuda, Jan Révai
👨 15+ ⏰ 105 min. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 6. 11. v 10:00 hodin
Šoumen krokodýl
Když se rodina Primmů přestěhuje do New Yorku, jejich syn Josh
se snaží zvyknout si na novou školu i přátele. Vše se změní od
okamžiku, kdy Josh objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který
miluje koupele, kaviár a dobrou hudbu – v podkroví jejich nového domova. Chlapec a krokodýl se velmi rychle spřátelí.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Muzikál. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 107 min. Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 11. 11. v 16:30 hodin
Pouť za Poustevníčkem
Lampiónový průvod
Vstupné: 10 Kč za dítě
Sraz u městské knihovny
Pátek 11. 11. v 19:00 hodin
Black Panther: Wakanda nechť žije
Královna Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye a Dora Milaje bojují
o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy o smrti krále T’Chally. Zatímco se
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obyvatelé Wakandy snaží přijmout svou další kapitolu, hrdinové se musí spojit a s pomocí Nakii a Everetta Rosse vytvořit nový
svět pro království Wakanda.
Akční / Dobrodružný / Sci-fi. Země původu: USA
🕶 3D 👨  12+ ⏰ 161 min. Český dabing. Vstupné: 150 Kč
Black Panther vás osobně uvítá před promítáním filmu.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 12. 11. od 16:00 hodin
Rocková párty
Rocková párty vám ve vítkovském kulturním domě nabídne:
Vstup do sálu - 16:00 hodin
16:30 - 17:40 - System of a Dawn Tribute (Ostrava)
18:10 - 19:20 - HC3 (Odry)
20:00 - 21:30 - Second End (Hodonín)
22:00 - 02:00 - B.TON (Dolní Benešov)
Vstupné: 200 Kč
Předprodej vstupenek v IC Vítkov a na www.kulturavitkov.cz.
Občerstvení zajištěno!
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 17. 11. v 9:30 hodin
Memoriál Jana Zajíce
- Pietní vzpomínka u hrobu Jana Zajíce
- Vycházka údolím Moravice ke zřícenině hradu Vikštejn
Městský hřbitov ve Vítkově
Čtvrtek 17. 11. v 19:00 hodin
Grand Prix
Filmová komedie vypráví příběh dvou bratranců Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), jejichž snem je dostat se na
závody Formule 1.
Komedie / Road Movie. Režie: Jan Prušinovský
Hrají: Kryštof Hádek, Robin Ferro, Štěpán Kozub, Anna Kameníková, Miroslav Donutil
👨 Přístupný ⏰ 107 min. Vstupné: 140 Kč
Před promítáním výstava automodelů.
Kino Panorama Vítkov
Pátek 18. 11. od 19:00 hodin
Duo Jamaha
Milujeme muziku, veľmi si vážime všetkých fanúšikov, a preto
hovoríme: „Prídeme zahrať všade tam, kde potrebujú hudbu
a zábavu“.
Prodej občerstvení zajištěn. Předprodej vstupenek na www.
kulturavitkov.cz nebo v informačním centru. Vstupenky si je
možné zakoupit také hodinu před představením na místě.
Vstupné: 200 Kč
Kulturní dům Vítkov
Sobota 19. 11. od 8:00 hodin
Národní liga boxu
Sjezd účastníků od 8:00 hodin, následují lékařské prohlídky
a vážení. Začátek v 10:00 hodin.
Vstupné: 30 Kč
Velká tělocvična ZŠG Vítkov
Neděle 20. 11. v 10:00 hodin
Princezna zakletá v čase 2
Mladá alchymistka Amélie (Eliška Křenková) získává zakázanou
kouzelnou moc: dokáže částečně ovlivňovat tok času. Zneužívání nových schopností ji však rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak setkává s Amélií z minulosti, která ji od té chvíle

provází na každém kroku. Z dávno zapomenutých temnot času
navíc povstává nová hrozba, alchymista nazývaný Pán run (Ján
Jackuliak), jenž touží získat vládu nad veškerou magií v Oberonu.
Pohádka / Fantasy / Komedie
👨 Přístupný ⏰ 135 min. Vstupné: 130 Kč
Kdo přijde převlečený za princeznu nebo prince, získá sladkou odměnu!
Kino Panorama Vítkov
Úterý 22. 11.
Lezení pro rodiče s dětmi
Máte jedinečnou možnost vyzkoušet si lezení na umělé lezecké
zdi společně se svými dětmi nebo i sami. Lezecká zeď má několik obtížností, takže tu nejlehčí vyleze každý průměrný jedinec.
Můžete vidět svoje děti, jak umí jistit i jak jsou zdatné v lezení.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov
Malá tělocvična ZŠG Vítkov
Úterý 22. 11. v 17:00 hodin
Guatemala a Mexiko
Cestopisná beseda Jirky a Aleny Márových
Vstupné: 50 Kč
Městská knihovna Vítkov
Úterý 22. 11. v 17:00 hodin
podzimní koncert a výstava
Koncertní sál ZUŠ Vítkov
Čtvrtek 24. 11. ve 14:00 hodin
Zdravé neznamená drahé. Jezme dobře i v neklidné
době
Beseda pro seniory (60+) s úspěšnou autorkou čtyř kuchařských
knih, z nichž každá se stala bestsellerem, Karolínou Ponocnou
Kamberskou, kterou znáte také z pořadu TV Prima „Karolína,
domácí kuchařka“.
Na přednášku je nutné se předem přihlásit prostřednictvím IC
Vítkov. Vstup zdarma – projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Městská knihovna Vítkov
Čtvrtek 24. 11. v 16:00 hodin
Triky štíhlých gurmánek
Beseda s úspěšnou autorkou čtyř kuchařských knih, z nichž každá se stala bestsellerem, Karolínou Ponocnou Kamberskou,
kterou znáte také z pořadu TV Prima „Karolína, domácí kuchařka“.
Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov nebo rezervačního systému www.kulturavitkov.cz
Městská knihovna Vítkov
Čtvrtek 24. 11. v 16:30 hodin
Black Adam
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen všemocnou mocí egyptských bohů - a stejně rychle uvězněn - je Black Adam (Dwayne
Johnson) vysvobozen ze svého pozemského hrobu a připraven
rozpoutat v moderním světě svou jedinečnou formu spravedlnosti.
Akční / Sci-fi
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Země původu: USA
👨 12+ ⏰ 125 min. Titulky. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 24. 11. v 19:00 hodin
Fabelmanovi
Mladý muž Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), který vyrůstá
v Arizoně po 2. světové válce, objeví zdrcující rodinné tajemství a zkoumá, jak mu síla filmů může pomoci poznat pravdu.
Drama. Země původu: USA
Režie: Steven Spielberg
👨 12+ ⏰ 151 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 25. 11. v 19:00 hodin
Vánoční příběh
Originální snímek plný nečekaných situací, emocí, dojemných chvil, ale i zábavy, odkrývá rodinné vztahy u Skálů, kde
„vládne“ známá herečka Skálová v podání Jiřiny Bohdalové.
Její syn ztvárněný Karlem Rodenem řeší svoji prostořekost
a přítelkyni. Komedie
👨 12+ ⏰ 118 min. Vstupné: 140 Kč
V ceně lístku ochutnávka vánočního cukroví.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 26. 11. od 14:00 hodin
Vánoční trhy a rozsvícení stromu
Úplný program akce naleznete na straně č. 11.
Náměstí Jana Zajíce Vítkov
Neděle 27. 11. v 10:00 hodin
Divnosvět
Celovečerní snímek Divnosvět představuje legendární průzkumnickou rodinu Cladových, kteří se snaží proletět skrz
neprobádaný, zrádný a především divný svět. Doprovází je
barvitá posádka obří vzducholodi, rošťácký tvor přezdívaný
Flek a třínohý pes. Společně musí čelit nejen neznámému
prostředí, ale i mnoha prapodivným a všežravým tvorům.
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Sci-fi / Rodinný. Země původu: USA
🕶 3D 👨Přístupný ⏰ 99 min. Český dabing
Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 27. 11.
Putování za Ježíškem I.
Blíží se doba Vánoc a nejen děti, ale i dospělí se těší na Ježíška. Každou adventní neděli se vydáme za betlémskou
hvězdou, která nás nakonec dovede až k Ježíškovi. Vždy bude

připravena trasa s úkoly a mapou, která vás provede širokým
okolím. V cíli vás bude čekat betlémská hvězda, která pomáhala putovat i třem králům, s hvězdou se vyfoť a pošli nám
fotografii na e-mail: steschnerova@svc-vitkov.cz. Pět nejlepších hledačů bude odměněno dárkem. Pro bližší informace sledujte naše webové a facebookové stránky.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov
Neděle 27. 11.
Závody v lezení v Opavě (3. liga ČHS)
Přijeďte se podívat na závody na lezecké zdi v Opavě. Děti
z horolezeckého kroužku SVČ Vítkov se tohoto závodu zúčastní také a bude to pro ně první taková zkušenost. V době
uzavěrky Vítkovského zpravodaje ještě neznáme přesný čas
zahájení závodů. Tento údaj zveřejníme na FB SVČ Vítkov.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov
Malá tělocvična Masarykovy střední zemědělské školy
Opava
Čtvrtek 1. 12. od 16:30 hodin
RUSKO OČIMA ZAHRANIČNÍHO REPORTÉRA PODRUHÉ
S novinářem Miroslavem Karasem nejen o Rusku
Spolek Inventum zve na pokračování besedy s novinářem
a reportérem Miroslavem Karasem, současným ředitelem
Televizního studia Ostrava, před tím letitým zahraničním
zpravodajem České televize v Polsku a v Rusku. Pro velký zájem veřejnosti akce naváže na říjnové setkání s tímto
uznávaným novinářem. I tentokrát se bude hovořit zejména
o současné situaci v Rusku a na Ukrajině, o Polsku a dalších
tématech, která souvisí s prací novináře...
Délka: 90 minut
Vstupné: dobrovolné
Kulturní dům v Heřmanicích u Oder
Sobota 3. 12. od 15:00 hodin
Bláznivé Vánoce s Mimoni
Zábavný program pro děti, který obsahuje animační show s kamarádem
Wikim a velkými maskoty Mimoňů,
tématické kulisy, soutěže, tancování a spousto další zábavy. Bublinková
minidiskotéka a focení s Mimoni. Děti
tančí na oblíbené písničky a čeká je super zábava s bublinkovou show a mnoho dalších překvapení při soutěžích.
Vstupné: 100 Kč.
Prodej vstupenek na místě.
Prodej občerstvení zajištěn.
Kulturní dům Vítkov
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