VZ

ítkovský
j
a
d
o
prav

Den sv. Václava

Cena: 6 Kč

11 / 2021

Několik slov starosty města
Rád bych se v několika řádcích vrátil k nejvýznamnější události
minulého měsíce, a to k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Celostátní výsledky jsou již notoricky známé, ale
jak volili občané našeho města? Nejdříve bych se pozastavil nad
volební účastí, která byla v těchto volbách poměrně vysoká. K urnám
přišlo 56,41 % oprávněných voličů. Před čtyřmi lety to bylo 51,76 %.
Ovšem v krajských volbách v roce 2020 přišlo volit jen 27,21 % voličů
a v komunálních v roce 2018 41,16 % voličů. Z tohoto srovnání je
patrné, že o říjnové volby měli Vítkované opravdu zájem. Podrobnější
informace uvádíme na str. 4.
Další skutečností, jež v říjnu výrazně zasáhla do našich životů,
je prudký nárůst onemocnění covid-19. Musím dodat bohužel.
Moravskoslezský kraj patří mezi jeden z nejzasaženějších. V době
psaní tohoto článku byla zveřejněna další opatření, která zavádí vláda
v boji s touto nemocí. Nechci je hodnotit, to nechám na jiných. Co se
týká postoje k očkování, tak jsem jeho zastáncem a jsem přesvědčen
o jeho významu. Na druhou stranu chápu, že mnoho lidí má na
očkování zcela opačný názor. Obě skupiny mají právo se svobodně
rozhodnout, ale na místě je vzájemný respekt, věcná argumentace
a především slušnost, to by měl být standard. Každý musí zvážit
zodpovědnost za sebe, ale i za druhé, a tomu přizpůsobit rovněž své
chování na veřejnosti.
Důležitou změnou je pro mnohé z nás nový způsob třídění odpadů,
který se bude týkat nejen našich peněženek, ale ovlivňuje i prostředí,
ve kterém žijeme. Doufám, že společnými silami tuto změnu
zvládneme.
I přes nejednoduchou ekonomickou situaci, která dopadá v různé
míře na každého z nás, jsme se dokázali v průběhu léta v hojném
počtu scházet na různých akcích, namátkou Za plotem, mistrovství ve
štípání břidlice, na třech koncertech Dne města, na svatováclavském

dnu na Vikštejně… Zkrátka nepřišly ani děti – zvláště úspěšná byla
Pohádková stezka, ale i mnoho dalšího. Poutavé akce nabídly školy
i SVČ. Otevřeli jsme koupaliště, byť s jistými obavami.

Zajímavý program nabízí kino a knihovna, máme připraveny podzimní
a vánoční akce, o kterých informujeme na posledních stránkách
zpravodaje. Snad nám to zpřísňující se vládní opatření nezkomplikují!
A co si přát v těchto časech? Jistě pevné zdraví! To přeji nejenom
těm, již čtou tento článek, ale všem občanům našeho města.
Pavel Smolka

DO KRAJE PŘIJDOU DALŠÍ STAMILIONY NA VÝMĚNY KOTLŮ
Moravskoslezský kraj se připravuje na 4. kolo kotlíkových dotací. Kolik
peněz do kraje přijde, určí zájem občanů. Proto Moravskoslezský kraj
vyzývá všechny, kteří zatím topí v neekologickém kotli a chtějí dotaci
na ten modernější a úspornější, aby se už teď předběžně přihlásili,
aby mohl kraj ministerstvu zájem o dotace doložit. Ostré žádosti pak
bude krajský úřad přijímat na jaře příštího roku.
„Lidé mají už jen necelý rok na výměnu neekologických kotlů. Od
začátku září příštího roku bude totiž ze zákona zakázáno používat
kotle první a druhé emisní třídy. Pokud je někdo neodstaví, hrozí mu
pokuta až padesát tisíc korun, což je opravdu dost. Proto se už několik
let snažíme lidem s výměnou kotle pomoci. Za posledních sedm let
jsme v našem regionu schválili 22 tisíc žádostí o kotlíkovou dotaci.
Z toho už je vyměněno i proplaceno přes 80 procent kotlů, k proplacení
v tuto chvíli zbývá zhruba čtyři tisíce žádostí. Lokální topeniště jsou
jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší, takže prosím všechny,
kdo mají vlastní kotel, aby byli vůči životnímu prostředí i svým
sousedům ohleduplní a zkontrolovali si, zda topí správně a zda se
nařízená výměna neekologického kotle netýká právě jich,“ uvedl
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
Ministerstvo životního prostředí na další výměny kotlů rozdělí krajům
5 a půl miliardy korun. Kraje ovšem musí prokázat zájem občanů
o dotaci. „Prosím všechny, aby nám pomohli peníze na kotlíkové
dotace získat. Čím víc lidí se přihlásí, tím více peněz nám z Prahy
na nové kotle pošlou. Vyplnění osmi otázek v jednoduchém online
formuláři zabere jen pár minut a je nezávazné. Takže by se měli přihlásit
i ti, kteří se zatím ještě nerozhodli. Ostré žádosti začneme přijímat
až na jaře příštího roku. Podle odhadů máme šanci pokrýt dalších
deset tisíc žádostí, ale bez doložení zájmu o dotaci to nepůjde,“ řekl
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj
Jan Krkoška s tím, že formulář je dostupný na krajských stránkách
Lokální topeniště nebo přímo pod tímto odkazem.
Podmínky přidělení dotace nastavilo ministerstvo pro čtvrtou výzvu
přísněji než v předchozích kolech. Kromě tradičních podkladů,

jako jsou například fotky stávajícího kotle nebo jeho revize, bude
muset žadatel, až na stanovené výjimky, předložit i čisté příjmy
celé domácnosti za rok 2020. Rodiny s vyššími příjmy si o dotaci
na výměnu kotle budou moci žádat v rámci programu Nová zelená
úsporám, na kotlíkovou dotaci přes krajský úřad totiž nedosáhnou.
„Jen pro představu mohu uvést příklad. Domácnost složená ze dvou
dětí a dvou dospělých s celkovým čistým příjmem 56 tisíc korun by
dotaci dostala. Rád bych zdůraznil, že vyplnění online formuláře
k ničemu nezavazuje. Pokud si tedy někdo není jistý, zda nárok na
dotaci má nebo nemá, ať formulář raději vyplní,“ vysvětlil náměstek
hejtmana kraje Jan Krkoška.
Podle odhadů je v Moravskoslezském kraji ještě asi 25 tisíc kotlů,
které by měly být nahrazeny ekologickými zdroji. „Věřím, že se do
čtvrté a zřejmě už i poslední dotační výzvy přihlásí co nejvíce lidí.
Z předchozích kol máme signály, že mají naši občané o dotaci na
výměny kotlů zájem. Je skvělé, že se jim nejedná jen o úspory
a pohodlnější vytápění, ale myslí také na kvalitnější a čistější životní
prostředí. Náš kraj je v rámci republiky v čerpání kotlíkových dotací
nejaktivnější. Věřím, že si tento trend udržíme i nadále. Pomalu se
blíží začátek topné sezóny a s ní i hrozby opakovaných smogových
situací, což by mohlo k výměnám kotlů více motivovat,“ řekla radní
Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková
Crkvenjaš.
Pro Moravskoslezský kraj bylo doposud na kotlíkové dotace od státu
vyčleněno přes 2,58 miliardy korun. V prvním a druhém kole měl kraj
k dispozici 1,4 miliardy, za které se vyměnilo přes 12 tisíc kotlů. Ve
třetím kole kraj nakonec obdržel na výměny kotlů 1,18 miliardy, což
vystačí na dalších zhruba 10 tisíc výměn. Čtvrté kolo by se mělo v
Moravskoslezském kraji spustit na jaře 2022, stejně jako v předchozí
výzvě bude možné za dotaci pořídit tepelné čerpadlo, plynový
kondenzační kotel nebo kotel na biomasu.
zdroj: www.msk.cz

Městská policie v září 2021
Z přestupku nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR, spáchaného porušením povinnosti
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, je podezřelý 36letý
muž z Vítkova, který se 7. září v ranních hodinách pohyboval ve
vnitřním prostoru veřejně přístupné stavby při Komenského ulici
bez nasazené ochrany dýchacích cest. Jelikož nerespektoval výzev
a pokynů strážníka ve službě a odmítl součinnost při prokázání své
totožnosti, byl rovněž obviněn z přestupku neuposlechnutí výzvy
úřední osoby. Podezření z porušení právních norem byla postoupena
Krajské hygienické stanici v Ostravě a místně příslušnému správnímu
orgánu při MěÚ Vítkov. Muži v případě uznání viny hrozí pokuta za
nerespektování mimořádného opatření až do výše 3 000 000 Kč a za
neuposlechnutí výzvy úřední osoby pokuta až do výše 10 000 Kč
nebo 15 000 Kč, pokud se takového přestupku dopustil opakovaně.
Téhož dne po jedenácté hodině večerní strážníci provedli na žádost
majitele kontrolu objektu v chatovišti u přírodní nádrže „Balaton“,
jelikož bylo oznámeno narušení objektu. Důkladnou kontrolou objektu
nebylo zjištěno žádné fyzické narušení chaty, o čemž byl majitel, který
nebydlí ve Vítkově, vyrozuměn.

Kolem půl osmé večer 14. září přijala MP Vítkov oznámení o výskytu
neznámé osoby, která se pohybuje na komínu v areálu nemocnice ve
Vítkově. Strážníci na místo dorazili do 5 minut, avšak neznámý muž
utekl do polí ve směru na Větřkovice a již se jej nepodařilo dohledat.
Těsně po půlnoci 18. září strážníci poskytli součinnost hlídce Policie
ČR při řešení fyzického napadání osob ve Vítkově, části Podhradí. Po
zklidnění situace si věc k dalšímu šetření převzala Policie ČR.
Téhož dne kolem šesté hodiny odpoledne byla hlídka MP Vítkov
přivolána na ubytovnu v Opavské ulici, kde došlo k fyzickému
napadení mezi dvěma spolubydlícími. Na místě bylo zjištěno, že
konflikt vznikl mezi 59letou ženou z Čermné ve Slezsku a 52letým
mužem z Vítkova, kteří byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky. Přivolaní strážníci na místě situaci zklidnili, a jelikož nikdo ze
zúčastněných osob nechtěl podávat žádný návrh na zahájení řešení
přestupku proti občanskému soužití, byla věc na místě vyřešena
pohovorem o dodržování pravidel slušného chování.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Provoz městského koupaliště v roce 2021
Městské koupaliště jsme otevřeli po roční pauze způsobené pandemií
covid-19 a v provozu bylo od 19. června do 1. září. V dubnu ještě
před zahájením sezóny byla vyrobena a instalována dle původního
projektu u dětského bazénku pergola. Poté proběhly následné práce:
úprava travnaté plochy, dosetí, hnojení, sečení travnatých ploch atd.
Dále byly obnoveny nátěry převlékacích kabinek a dřevěných štítů
budovy WC. Následovalo odzimování bazénu a jeho technologie,
byla vypuštěna zbývající voda z bazénu, která byla použita na
zavlažování travnaté plochy u koupaliště, byl vydezinfikován bazén,
provedena očista a oprava ochozu, sloupků a oplocení kolem něj. Po
napuštění bazénu bylo spuštěno chlorovací zařízení a provedena
revize chlorovny. Při její elektrorevizi bylo zjištěno, že došlo z důvodu
vlhkosti ve strojovně ke korozi rozvaděče a jeho elektrického
vybavení. Na základě zjištění revizního technika byly vyměněny
proudové stykače a další zasažené elektrosoučástky. V souvislosti
s touto závadou je nutné zakoupit do strojovny odvlhčovač vzduchu.
Po ukončení sezóny bylo u bazénku vybudováno dětské hřiště.
Přes všechny počáteční problémy s obsazením míst plavčíků se je
podařilo zajistit, složili úspěšně závěrečné zkoušky a mohli začít tuto
práci vykonávat.
Zdravotní ústav Ostrava prováděl v průběhu sezóny kontroly kvality
vody. Vzorky vždy odpovídaly normě. Krajská hygienická stanice
MSK rovněž neshledala žádné závady.

Městský bytový fond
Správa bytového fondu města Vítkova je příspěvkovou organizací,
zřízenou s platností od 1. ledna 1992. Hlavní činností organizace
je správa domovního fondu a správa majetku dle dispozic vlastníka
vč. uzavírání nájemních smluv. V rámci této činnosti zajišťujeme
správu bytů a nebytových prostor v majetku města. Součástí hlavní
činnosti je dále výroba tepelné energie a její rozvod dle energetického
zákona. V rámci doplňkové činnosti provádíme správu a údržbu 23
nemovitostí v majetku cizích osob, tedy zejména pro společenství
vlastníků jednotek a družstva.
Správa bytového fondu zajišťuje provoz a údržbu majetku dle příkazní
smlouvy – nájemních bytových a nebytových domů. Údržbu objektů
provádíme na základě plánu. Po dobu omezení z důvodu covid-19
jsme řešili pouze havarijní opravy a rekonstrukce volných bytů.
Realizace ostatních oprav jsme museli posunout až do letních měsíců.
V současné době spravujeme 343 bytů ve vlastnictví města. Jedná

Letošní sezóna měla celkem 75 dní, otevřeno bylo 51 dní a 24 dní
bylo zavřeno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
Nejvyšší návštěvnost byla 7. července - 380 osob.
Sezóna byla z hlediska klimatických podmínek podobná jako
v roce 2019, ale stále probíhající pandemie covid-19 a s ní spojená
omezení způsobily, že počet návštěvníků byl téměř o polovinu nižší,
což samozřejmě ovlivnilo výši tržeb.
rok

počet návštěvníků

tržba

2019

9 993

233 110 Kč

2021

5 594

174 190 Kč

Pro následující sezónu bychom rádi zkvalitnili provoz. Připravili
jsme řadu návrhů, ovšem jejich realizace se bude odvíjet nejen od
finančních možností města, ale hlavně od vývoje epidemiologické
situace.
Petr Franěk
ředitel TS Vítkov

se o 64 bytů o velikosti 1+1, 218 bytů 2+1, 58 bytů 3+1 a 3 byty 4+1.
Do září 2021 jsme provozovali 21 kotelen, které dodávají teplo a teplou
vodu do 77 objektů. V letošním roce bylo dokončeno přepojení
kotelny v Budišovské ulici 500 na centrální kotelnu ve Wolkerově
ulici, kde je od roku 2017 umístěna kogenerační jednotka, kterou
provozuje společnost E.ON. V roce 2019 byla další kogenerační
jednotka této společnosti umístěna v prostorách kotelny v Selské ulici.
Díky tepelné energii dodávané z této jednotky se nám daří snižovat
náklady na vyrobený gigajoul. Rekonstrukce kotelny v Oderské ulici
215 a vybudování topného kanálu k bytovému domu Švermova 249
umožnily zrušit další již zastaralou kotelnu a tím snížit náklady na
opravy, revize a provoz kotelen. Při zdražování elektrické energie
a plynu se SBF snaží hledat úspory hlavně ve snižování provozních
nákladů.
Zdeňka Nováková
ředitelka SBF Vítkov

VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTKOVA
Zastupitelstvo města Vítkova schválilo na svém zasedání
26. června 2016 zprávu o uplatňování územního plánu Vítkova za
období 2014-2018. Součástí zprávy o uplatňování byly pokyny pro
zpracování změny územního plánu.
Zastupitelstvo současně rozhodlo usnesením č. 305/6 o pořízení
Změny č. 2 územního plánu Vítkova zkráceným postupem.
Pro zpracování Změny č. 2 územního plánu Vítkova bylo na základě
výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
vybráno Urbanistické středisko Ostrava, a. s.
Návrh změny byl projednáván v době od prosince 2020 do
července 2021.
Změnou byly řešeny požadavky města a jednotlivé požadavky
fyzických a právnických osob.

Dne 8. září 2021 byla Změna č. 2 územního plánu Vítkova vydána
zastupitelstvem města usnesením č. 1149/21. Změna č. 2 včetně
úplného znění Územního plánu Vítkova po vydání Změny č. 2 nabyla
účinnosti dnem 21. října 2021.
Do územně plánovací dokumentace Vítkova a její dokladové části
je možné nahlédnout v Městském úřadě Vítkov, odbor výstavby,
územního plánování a životního prostředí, dveře č. 302, 3. nadzemní
podlaží, budova č. p. 7 na náměstí Jana Zajíce.
Grafická a textová část územního plánu bude v dohledné době
přístupná k nahlížení na webových stránkách města Vítkova a na
mapovém serveru Moravskoslezského kraje.

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

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VÍTKOVA
22. zasedání zastupitelstva se uskuteční

3. listopadu 2021 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.
Jednádní zastupitelstva lze sledovat také online.
Více informací na
https://www.vitkov.info/mestsky-urad/
zastupitelstvo-on-line/

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. - 9. října 2021
Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Vítkov
Okrsky
celkem

zpr.

8

8

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

4 623

2 608

56,41

2 608

2 589

99,27

100,00

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Vítkov
Strana
číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

120

4,63

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP
09

450

17,38

1

Strana zelených

19

0,73

2

Švýcarská demokracie

11

0,42

14

SENIOŘI 21

7

0,27

3

VOLNÝ blok

40

1,54

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

2

0,07

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

349

13,48

16

Koruna Česká (monarch.strana)

5

0,19

5

Česká str.sociálně demokrat.

118

4,55

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

229

8,84

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

18

Komunistická str. Čech a Moravy

131

5,05

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

62

2,39

20

ANO 2011

1014

39,16

9

Aliance pro budoucnost

1

0,03

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

8

0,30

Hnutí Prameny

4

0,15

22

Moravané

19

0,73

10

Obnovené česko - německé kontakty trvají déle než 25 let
Vítkovská delegace složená ze zástupců vedení města a letopisecké
komise ve dnech 18. a 19. září navštívila krajanské setkání
v německém Göppingenu. Byli jsme přítomni 75. výročí od vysídlení
našich krajanů z rodného Vítkova. Spolu s nimi jsme v sobotu
v parku Mörike u pamětní desky obětem vyhnání položili květiny
a pietně zavzpomínali na historické události. Slavností projevy
zazněly z německé i české strany, a to od předsedkyně krajanské
organizace paní Hannelore Anderl a vítkovského starosty pana Pavla
Smolky. Sváteční program vrcholil v neděli krajanskou konferencí, na
které nechyběly české i německé proslovy, vzpomínky na domovinu
i připomenutí prvních porevolučních cest do Vítkova.
Naše česká delegace svým složením i vstřícností německé partnery
překvapila. Původně se krajanský sjezd měl konat již v květnu 2020,
ale koronavirová krize všechny plány zhatila, a proto jsme se mohli
setkat až nyní. Navíc nás před odjezdem zaskočilo nepříjemné
zranění pana Pavla Kučerky, který se bohužel nemohl cesty zúčastnit.
V komorním počtu jsme se setkali nejen s již zmíněnou předsedkyní
paní Hannelore Anderl, ale také s čestnou předsedkyní našich krajanů
paní Hildegardou Losert, s předsedou opavské krajanské organizace
panem Andreasem Hengerem, posledními německými vítkovskými
rodáky i primátorem téměř šedesátitisícového Göppingenu panem
Alexandrem Maierem.
Vítkovská delegace byla velmi dobře připravena. Kdo zná paní Losert,
dobře ví, že miluje německé lidové písně a při sebemenší příležitosti
ráda zahraje na harmoniku. Nenechali jsme se zaskočit. Místostarosta
pan Šrubař vzal kytaru, zastupitel pan Váňa saxofon, paní Vernerová
zpěvník německých písní a při sobotním posezení došlo také na
hudební vystoupení naší delegace. Zazněly nejen německé, ale
také české písně, což krajany velmi mile potěšilo. Dokonce si údajná
poslední německá rodačka paní Wichová vyprosila skladbu Ave
Maria, kterou naši hudebníci přes noc secvičili a na nedělní konferenci
zahráli všem přítomným.
O tomto víkendovém setkání se vzpomínalo i na tragické události naší
společné historie a posléze se plynule navázalo na nové přátelské
vztahy s našimi krajany, které trvají více než 25 let. Sama paní Losert
vzpomíná na rok 1994, kdy vypravila první zájezdový autobus do již
demokratického Vítkova, aby se opět krajané mohli shledat se svým
starým domovem. Právě tehdy se také poprvé setkali s paní starostkou
Stanislavou Sukovou a paní Alžbětou Kubišovou, která až do svých
posledních dní udržovala čilé česko-německé kontakty. Od těchto dob

se nese naše přátelství, díky kterému byl opraven novogotický kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově nebo o obnovena pamětní
deska autorovi milostné poezie Waltheru von der Vogelweide na
Vikštejně. Takováto přátelství zasypávají příkopy minulosti, přinášejí
oboustranné odpuštění a pomáhají nám důstojně směřovat do
budoucna. Navíc utvářejí společný příběh našeho města, tedy toho
německého Wigstadtlu a dnešního českého Vítkova.
Radek Huška
kronikář města Vítkova

Památeční foto zástupců krajanských spolků a vítkovské delegace:
zleva v I. řadě předseda opavských krajanů Andreas Henger,
čestná předsedkyně krajanů Hildegard Losert, předsedkyně krajanů
Hannelore Anderl, v II. řadě zleva místostarosta Martin Šrubař, členka
letopisecké komise Eva Vernerová, radní Josef Prusek, ve III. řadě
zleva starosta Pavel Smolka, kronikář Radek Huška, zastupitel Leoš
Váňa a ve IV. řadě nahoře Christopf Anderl z krajanského spolku.
Foto: Josef Prusek

Zahájení ligy čtyř okrsků na nové hasičské dráze
Po covidové pauze začínáme opět s mladými hasiči soutěžit. Ligu čtyř
okrsků zahájilo SDH Vítkov 25. září již 6. ročníkem soutěže v požárním
sportu „O vítkovského Soptíka“. Letos se tato tradiční soutěž konala
poprvé na nově vybudovaném hasičském hřišti. Okolní terén ještě
není úplně finálně upraven, ale my jsme rádi, že můžeme konečně
trénovat ve svém zázemí. Na zahajovacím nástupu bylo znát, že
covid přinesl celkové oslabení. Sešly se pouze tři SDH - Vítkov, Jančí
a Leskovec. Soutěžili jsme ve třech kategoriích - mladší a starší žáci
a dorost. Celkem závodilo deset družstev. První proběhla štafeta
požárních dvojic a následovala královská disciplína požární útok.
Počasí nám přálo a všem se v závodě dařilo. Všechna družstva
byla po zásluze odměněna. Pěkné ceny do soutěže věnovala firma
Insportline, Štěpán Hutník, s. r. o., Stavebniny Lhotský, za což moc
děkujeme. Technicky a organizačně nám pomohla spolupráce se
SVČ Vítkov. Finančně podpořilo soutěž město Vítkov a rovněž dotace
z Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Druhou soutěží letošní ligy byla štafeta 4 x 60 m a štafeta CTIF na
400 m, která se konala v Lískovci, kde rovněž soutěžila družstva
z Vítkova, Jančí a Leskovce.
Po těchto dvou závodech je v ligové tabulce SDH Vítkov s mladšími
žáky na 3. místě, starší žáci jsou na 1. místě a dorost je také na 1.
místě.

Další soutěží, která nás čeká, jsou uzlové závody, jež uspořádá SDH
Vítkov v lednu 2022. Snad se sejdeme již ve větším počtu a doufáme,
že se naše liga opět rozroste o další soutěžní týmy.
Martina Krejčí
vedoucí mládeže SDH Vítkov

STOLETÍ PÁRY

Velkou zásluhu na stavbě železniční trati Suchdol-Budišov měl
starosta Dr. Karl Zimmer (v úřadu 1875-1881, 1882-1902), který svou
neutuchající snahu o připojení Vítkova k železniční síti dotáhl do
úspěšného konce. Ihned po odhlasování zákona o lokálních tratích
byla v Praze 8. května 1880 založena „Rakouská společnost místních
drah – Österreichische Lokaleisenbahn – Gesellschaft“, jejímž úkolem
bylo propojení měst a využití místního hospodářského potenciálu
(doly, cihelny, kamenolomy, cukrovary atd.) na hlavní linii „Severní
dráhy císaře Ferdinanda – Kaiser Ferdinands – Nordbahn“, tedy
z Vídně do Krakova. Již o rok později (1881) společnost získala
povolení technicky připravit projekt výstavby železnice na trase
Suchdol nad Odrou – Odry – Vítkov. 5. července 1882 se sešlo
vítkovské zastupitelstvo, aby realizace byla zajištěna po všech
stránkách. Z podnětu starosty Dr. Zimmera obec požádala rakouské
ministerstvo obchodu o finanční podporu 300 000 zlatých. Odpovědí
z Vídně byla studená sprcha: „Zamítnuto!“. Důvod: „V neprospěch
věci se zasazují osobní vlivy!“ Příčinou byl negativní postoj tehdejšího
vlivného oderského starosty Julia Gerlicha (v úřadu 1867–1897).
Odry řídil dlouhých třicet roků, k tomu vykonával ještě práci vrchního
poštmistra a velmi se obával, že postavením tratě přijde o příjmy
z převozu pošty do Suchdola.
Navzdory všem potížím se svých plánů starosta Dr. Zimmer
zarputile držel. Z jeho popudu se rozhodlo městské zastupitelstvo
4. června 1883 opět poslat žádost na ministerstvo obchodu do Vídně,
aby Severní dráha byla povinna v případě rozdělování nových koncesí
ze svých finančních prostředků postavit železniční trať ze Suchdolu
přes Odry do Vítkova. 21. března 1884 zastupitelstvo opakovaně
podalo žádost a zároveň vyslalo delegaci složenou ze starosty
Dr. Zimmera, zastupitelů Josefa Lichtblaua a Josefa Kabelly do
Vídně přímo k ministrovi obchodu, který se věnoval rozvoji dopravní
infrastruktury. Domů se naši představitelé vrátili s ujištěním, že když
Severní dráha získá novou koncesi, budou povinni naši lokální dráhu
postavit! Brzy nato se v Rakousku začalo diskutovat o zestátnění
Severní dráhy a zastupitelstvo zaslalo petici do říšského sněmu, aby
od zestátnění ustoupil.
27. listopadu 1884 zastupitelstvo přijalo usnesení: „V případě
uskutečnění výstavby dráhy město Vítkov poskytne Severní dráze
bezplatně odpovídající pozemky - 541 Qudratklaster (1 čtvereční sáh –
3.6 m²) v blízkosti obce na stavbu nádraží.“ Zastupitelé si pospíšili
a za rok 4. listopadu 1885 žádali na ředitelství Ferdinandovy Severní
dráhy neodkladné zahájení stavby dráhy. Tentokrát ze Suchdolu přes
Vítkov až do Budišova! Podobnou žádost opět odeslali 1. října 1886
na ministerstvo obchodu. Vláda ocenila snahu zainteresovaných
obcí a nejprve uzavřela dohodu se Severní drahou o stavbě dráhy
podle koncesionářských podmínek, a to pouze do Vítkova. Říšská
rada – Reichsrate - toto ujednání zamítla a vzešel požadavek trať
položit až do Budišova. Uvažovali racionálně, a tak koncese na
stavbu a provoz až do Budišova byla společnosti udělena. Padla tak
poslední překážka a na podzim 1890 byly práce zahájeny. Výstavba
trati postupovala velmi rychle vpřed. V Jakubčovicích nad Odrou se
muselo pomocí odstřelů udělat místo pro koleje a přeložilo se i řečiště
řeky Odry v délce 300 metrů. Údolím Čermenky trať stoupá necelých
20 promile a před Vítkovem dosahuje stoupání pozoruhodných 28
promile, což je na železnici maximum možného. V praxi to znamená
stoupání o 2,8 metrů na sto metrech. Celá železnice je dlouhá 40 km.
V září 1891 byly stavební práce dokončeny a městské zastupitelstvo
na mimořádném zasedání rozhodlo o průběhu slavnostního uvedení
trati do provozu.
Josef Ullrich zmiňuje ještě ostrou roztržku mezi představiteli tehdy
ještě samostatné Horní Vsi a vedením Vítkova o umístění nádraží.
Spor přijel řešit okresní hejtman Johann Liebischer, který se postavil
na stranu Dr. Zimmera a „Bahnhof“ získal Vítkov.
V ten týden panovalo nádherné počasí a již v předvečer 15. října 1891
slavnostní nálada ovládla celé město. Velký dojem udělalo osvícení

domů a vyvěšení vlajek. Městem prošel průvod složený z pěveckého
sboru, hasičského spolku a sdružení veteránů vybaveném
pochodněmi a doprovázeném městskou kapelou. Obyvatelé byli
dojati k slzám a po pamparádním průvodu se shromáždili na náměstí.
Na rynku již hrály kapely dvě – města a veteránů. Na závěr pěvecký
sbor z plných plic zazpíval „Die Nacht – Noc“ od Franze Schuberta
a občané plni dojmů ještě dlouho do noci korzovali po ulicích.
Na peróně se před desátou dopoledne shromáždilo obecní
zastupitelstvo, c. k. úředníci města, tři dříve jmenované spolky
a početné zástupy lidu. Když vlak tažený parní lokomotivou přijížděl
k nádraží, začala hrát kapela veteránů slavnostní pochod. Radost
to byla obrovská! Starosta Dr. Zimmer pronesl krátkou řeč. Pak
předal řediteli stavby a zástupci Severní dráhy panu Astovi jako
pozdrav od města věnec s nápisem „ŠKOLA A ŽELEZNICE JSOU
LOKOMOTIVOU NAŠEHO POKROKU!“. Ten také pronesl projev
o významu železnice a všichni se zaposlouchali do písně „Die Ehre
Gottes – Boží čest“ Ludwiga van Beethovena v podání pěveckého
sboru. Následně kapela spustila rázný marš a vlak opustil stanici.
V den tak významný pro město radostná nálada zanechala v lidech
pocit hrdosti a světovosti. Ve dvě hodiny odpoledne se v hotelu
Růže sešlo 60 významných aktérů výstavby trati. Mezi přítomnými
byli ctěný pan poslanec Dr. Prober a prezident Slezské obchodní
a živnostenské komory, císařský rada Dorasil. První přípitek na
počest jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. přednesl pan
starosta Dr. Zimmer. Taktéž pronesl záslužnou řeč k zástupci Severní
dráhy, panu řediteli Astovi. Ten ocenil vysokou angažovanost našeho
starosty a zastupitelstva. Během posezení se diskutovalo o nových
možnostech a významu dráhy pro město. Na závěr bylo vysloveno
uznání představitelům města za léta trvající snažení korunované
úspěchem.
V době, kdy projekt dráhy Suchdol – Budišov nabyl hmatatelné podoby,
vynořil se plán spojit Vítkov s Opavou úzkokolejnou tratí. U zastupitelů
vzbudil tento plán znepokojení, protože by ohrozil dostavbu trati do
Budišova. Zastupitelstvo vydalo 6. 2. 1890 prohlášení, že neuvažuje
o realizaci úzkokolejné dráhy do Opavy a případná stavba trati
s běžným rozchodem by závisela na dohodě mezi státem a Severní
dráhou, popřípadě Rakouskou společností místních drah. Celá věc
šla do ztracena. Slezská zemská vláda v roce 1894 poslala dotaz do
Vítkova, zda má město zájem o stavbu trati. Zastupitelstvo v obavě
z odlivu kupní síly a negativního dopadu na obchod a řemeslo úvahu
o železnici do Opavy smetlo ze stolu.
Dalšími milníky bylo přejmenování železniční stanice Vítkov na Vítkov –
Janské Koupele (Wigstadtl – Johannischbrunn) 1. května 1909. Po
skončení druhé světové války byl provoz obnoven 4. června 1945.
Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl, Vítkovsko
č. 11, 1961, Anton Rolleder, Dějiny města a soudního okresu Odry,
Troppauer Zeitung, 17. 10. 1891.

Rodina Hrabovských
Po osvobození se okresní město Vítkov začalo pomalu zalidňovat
českým obyvatelstvem. Někteří pobyli jen krátce, ale mnozí tu našli
nový domov a prožili celý svůj další život. Také jejich děti získaly ve
Vítkově pocit domova. První generace už není mezi námi a mezi námi
už není ani část těch obyvatel, kteří ve Vítkově prožili své dětství.
Chtěla bych dnes připomenout v našem seriálu rodinu, která ve
Vítkově zanechala svou stopu.
V oblasti sportu patří na jedno z předních míst rodina Hrabovských.
První tenisový oddíl tvořili příslušníci několika rodin, které tenisu
obětovaly veškerý svůj volný čas. Pan Jiří Hrabovský se po krátké
fotbalové kariéře stal tenistou tělem i duší. Štíhlý, vždy elegantně
oblečený, ale obětavě organizující brigády, každoroční jarní
přípravu kurtů, různá technická vylepšení. Byl vždy zdrojem dobré
nálady, měl suchý anglický humor a jeho průpovídky a citáty patřily
ke společenskému tenisovému životu, kořeněné navíc jemným
ostravským přízvukem. Vychoval několik generací mladých hráčů,
měl trpělivost, uměl to s nimi. Byl součástí vítkovského tenisu, dokud
mu to zdraví dovolovalo.

Se souhlasem jeho dcery Zdenky a na základě jejích vzpomínek bych
vás chtěla trochu podrobněji seznámit s jeho životem tak, jak jste ho
možná neznali.
Pan Jiří Hrabovský se narodil na samém konci listopadu 1914 – tedy
v době vypuknutí l. světové války jako nejmladší ze sedmi dětí. Jeho
maminka pocházela z velmi zámožné zemanské rodiny, byla to žena
vysoce vzdělaná a kultivovaná. Otec byl tak trochu bonviván, uměl
užívat života a díky bohatému věnu manželky postavil v OstravěBělé velký dům se zahradou a hospodářskými stavbami, především
s kovárnou, kde vyráběl a brousil hospodářské nože a nástroje, měl
dostatek zakázek a firma dobře prosperovala. Maminka starostlivě
pečovala o dům a vzorně udržovanou zahradu. Když bylo Jiřímu deset
let, zemřela maminka i dva sourozenci, zůstalo jen pět bratrů, kteří se
záhy museli starat sami o sebe. Neměli to v době hospodářské krize
30. let jednoduché, ale drželi při sobě, vzájemně si pomáhali a rodina
se ještě více rozrostla, když se otec znovu oženil. Nejstarší bratr Sláva
postupně převzal otcovo kovářské řemeslo a jejich rodinná firma
dále slušně prosperovala, všichni v ní nějakým způsobem pracovali.
Mladý Jiří se v Ostravě vyučil automechanikem, což se mu v celém
dalším životě bohatě vyplatilo. Uměl spravit nebo opravit snad cokoliv
na světě, vždy si se vším poradil. Druhý bratr Evžen vystudoval
v Praze vysokou školu ekonomickou, a protože ve firmě bylo nutné
vést účetnictví a administrativu, zasvětil do těchto odborných znalostí
i nejmladšího bratra Jiřího. To se ukázalo jako velmi prozíravé, protože
Evžena za odbojovou činnost gestapo na několik let uvěznilo a Jiří za
něj mohl vést účetní agendu firmy.
Po válce byl bratr Evžen jmenován národním správcem textilní
továrny Brokát (později Hedva) ve Vítkově a nabídl svému bratrovi
Jiřímu práci, protože kovárna rozrůstající rodinu již neuživila. Pan

Hrabovský nabídku přijal a stal se tak vítkovským občanem. V té
době se seznámil se svou budoucí manželkou slečnou Jiřinou. V říjnu
1946 uzavřeli sňatek a v domě v Bezručově ulici prožili společně
celých 57 let. V následujícím roce se rodina rozrostla o dceru Danu
a během dalších let přibyly ještě další dvě děti – syn Jiří a dcera
Zdenka. Pan Hrabovský velmi miloval svou rodinu, stejně jako rodina
milovala jeho. V zaměstnání se měl co ohánět, aby v poválečné době
uživil svou početnou rodinu. Teprve po odchodu bratra Evžena přijal
nabídku na kvalifikovanější, zodpovědnější místo a stal se závodním
mechanikem, navíc si na částečný úvazek přivydělával jako řidič.
Svou práci bral vždy zodpovědně, snažil se vše stoprocentně plnit
a vybudoval si u svých spolupracovníků i podřízených přirozenou
autoritu a respekt. Zajímal se o veřejný život ve Vítkově a byl zejména
aktivním sportovcem a také dlouholetým předsedou tenisového
oddílu. Až do vysokého věku, pokud mu to zdraví dovolovalo, úspěšně
a nezištně vedl tenisový kroužek dětí. Celý svůj pracovní život prožil
v Hedvě, kde zůstal na poloviční úvazek i v důchodu. Bohužel se dožil
i jejího smutného konce, kdy prováděl skartaci celé její mnohaleté
historie. V posledních letech o sebe s manželkou vzájemně pečovali
a žili pro svou rodinu, až Jiří 7. září 2003 v nedožitých 89 letech odešel
do tenisového nebe.
Eva Königová
za letopiseckou komisi

Strom života
Většina lidí se snaží strávit závěr života v domácím prostředí, ovšem
jen málokomu je to dopřáno. Změnit se to snaží tým našeho mobilního hospice.
Do Vítkova a přilehlých obcí dojíždíme za pacienty, kteří potřebují
hospicovou pomoc.

V polovině října nás navštívili představitelé města Vítkova - starosta
pan Ing. Pavel Smolka a místostarosta pan Mgr. Martin Šrubař.
Seznámili se s provozem hospice, činností ve zdravotních a sociálních službách a poradenstvím, které hospic poskytuje především
v domácím prostředí za součinnosti rodiny. Služby poskytujeme
v kterémkoliv čase, o sobotách, nedělích, svátcích…
Jsme tu pro všechny, kteří chtějí zůstat doma ve svém, se svými
blízkými.
Nebojte se na nás obrátit, nebudete na to sami, pomůžeme vám.
Ladislav Blahuta
Strom života
tel. 533 038 016

Janička a Martin

Když jsem počátkem června poprvé navštívila v rámci psychoterapeutické podpory našeho pacienta Martina, netušila jsem ani já, ani
on, jak důležité okamžiky jeho života spolu prožijeme.
Martin, 45 let, byl propuštěn domů z nemocnice s tím, že mu zbývá
několik týdnů života. Málokdy se setkáte s člověkem, který svoji prognózu přijme s tak neobyčejnou pokorou.
Nechtělo se mu odejít, ale jak sám říkal, osud nepřemůžeme. Začali
jsme si povídat o tom, co by ještě chtěl v čase, který mu zbývá,
prožít… Neměl už žádná velká přání ani cíle, říkal, že co potřeboval,
to si zařídil, a že čas, který mu zbývá, chce prožít v klidu a doma se
svou přítelkyní Janičkou. Potom se mi svěřil, že na červenec naplánovali malou svatbu, jíž by se chtěl dožít.
Protože jsem věděla, že jeho stav se rychle zhoršuje, řekla jsem
mu, že v té době už na svatbu nebude mít sílu a ať s přítelkyní zváží
dřívější termín, pokud si svatbu chtějí užít podle svých představ.
Byl vděčný za to, že jsem s ním hovořila já i mí kolegové z týmu mobilního hospice otevřeně. Vnímal ohromné ulehčení oproti nemocnici, kde všichni mluvili v náznacích, jako by ho nechtěli zranit, ale cítil,
že oni vědí… Požádal mě o to, abych pravý stav věcí - tedy to, že
jeho čas je už velmi krátký, sdělila jeho tatínkovi, se kterým bydlel ve
společném domě, a příležitostně to také zmínila jeho bratrovi.
Šla jsem za tatínkem ihned. Zaklepala jsem na dveře v druhé části
domečku, představila se a požádala ho, zda by si na mě neudělal
chvíli čas. Je smutné sdělovat rodiči, že jeho syn, i když dospělý,
umírá.

S Martinem jsme se setkali asi třikrát a byla to pro mne nezapomenutelná setkání. Mluvili jsme o tom, co je v životě důležité, jak rád by
začal žít nový život s Janičkou a co by ještě rád stihl, i když věděl,
že už nestihne.
Když jsem přijela ve čtvrtek v podvečer, týden po přijetí do našeho
mobilního hospice, bylo mi na první pohled jasné, že Martinův čas
se naplnil. Protože mě Martin od počátku prosil o to, abych s ním
mluvila otevřeně a nic neskrývala, řekla jsem mu, že podle mých
zkušeností mu zbývá jen pár hodin nebo dní. Řekl jen: „Tak už…“
Před pár dny mi sdělil přání oženit se s Janičkou. Otevřel oči, které
měl už únavou většinou zavřené, a s úsměvem na tváři potvrdil své
přání. Šla jsem na zahradu za jeho přítelkyní Janou a zeptala se jí,
co na to říká. Těšila se na ten okamžik stejně jako Martin, ale měla
trošku pochybnosti, zda je takového kroku Martin ještě schopen…
A pak se roztočil dvouhodinový kolotoč. Nejprve sehnat paní starostku (je na pohřbu…, už tam není…, odešla ke včelínu…, kde je
včelín? někde v lese…, hodinová rallye po přilehlých kopcích a loukách…, hurá, našla jsem paní starostku). Za druhé sehnat matrikářku… z města…, obec nemá svoji. Zjistit, kde bydlí, zajet k ní, vysvětlit jí naléhavost a výjimečnost situace, odvézt ji na úřad…, přivézt na
místo obřadu…, sehnat fotografa, na prstýnky posloužilo luční kvítí,
které se dá splést, sehnat svědky…, to budou zaměstnanci hospice…, pomoci uvázat svatebnímu otci kravatu…, obléknout ženicha
do oblíbené košile… a za zvuků písní Jarka Nohavici se mohlo začít.
Pár milých vět paní starostky a už je tady otázka, zda si berete zde
přítomnou snoubenku dobrovolně… Martin zvedá hlavu, narovnává
celé tělo, aby tomuto okamžiku dodal na důstojnosti, podívá se na
Janu a hlasitě řekne: „ANO!“…, stejně tak nevěsta…, prstýnky…,
první polibek a Nohavica zpívá dál, jako by se nic nestalo. Otevíráme nealko šampaňské a povídáme si.
Loučíme se se všemi, Martin dostává od zdravotníka svoji večerní
analgetickou injekci a s úsměvem na tváři usíná po boku teď už své
manželky Jany.
Následující ráno přijíždí zdravotník Lukáš s ranní infuzí… Já přijíždím po desáté hodině s krabicí domácích svatebních koláčků, ukážu
je ženichovi s poznámkou, že bez nich by to nebyla pořádná svatba,
pouštím Jarka Nohavicu a odcházím s manželkou vařit čaj a kávu,
tatínek sedí u Martina… Začíná těžce dýchat, jsme u něj všichni,
Janička mu šeptá do ucha to, co mu ještě potřebuje říct, od nás ví,
že sluch je poslední smysl, který odchází dlouhých nebo krátkých
20 minut. A Martin odchází na druhý břeh… Snad šťastný, že si stihl
splnit svůj poslední velký sen… A určitě jich tady nechal ještě hodně
nesplněných.
Sedíme na posteli kolem nedýchajícího Martina, tatínek i Jana pláčou, ale po chvíli přichází úleva ve smutku, že Martinovi skončilo
utrpení způsobené nemocí, a hlavně velký vděk za to, že Martin
mohl poslední týdny strávit doma ve své posteli, na místě, které měl
tolik rád, a hlavně mezi těmi, které měl tak rád a oni měli rádi jeho.
Po čtrnácti dnech se scházíme u Martina na terase, jen nejbližší
rodina a pár přátel. Kopeme na zahradě mělkou jámu v místě, odkud je nádherný výhled a do ní postupně všichni vsypáváme popel
z Martinovy urny. Poté dovnitř vkládáme stromek ginkgo-biloba, to
vše za doprovodu Nohavicových písní… Nejbližší vkládají ke kořenům vzpomínky na Martina, děti obrázky, autíčko… a zasypáváme
kořeny, které brzy prorostou hlínou. Posedáváme kolem stromu na
trávě a začíná vzpomínání na Martina - jak s bráchou řádili, když byli
malí, jak dováděl se synovcem, jak kreslil vzkazy na skicák s Ondrou, jak s Janičkou cestovali a co ještě plánovali. Celé odpoledne je
plné láskyplných vzpomínek, vděčnosti a pokory.
Protože se rodíme a žijeme a umíráme a každý z nás má jen určitý
vyměřený čas, je jen na nás, jak ho využijeme.
Díky, že jsem mohla jít malou chvíli s Martinem na jeho poslední
cestě. Naučila jsem se mnohému.
Andrea Radomská

TJ Vítkov – tenisový oddíl

Členové tenisového oddílu pořádají každoročně na konci sezóny
turnaj pro členy oddílu i pro nově příchozí zájemce o tenis.
V loňském roce byl tento turnaj pojatý jako retro, hrálo se s historickými
dřevěnými raketami, jež se podařilo zapůjčit od hráčů, kteří pamatují
dobu, kdy se s nimi hrávalo.

V letošním roce se tenisté sešli 18. září. Hrály se čtyřhry. Přípravu
turnaje, materiální zabezpečení a občerstvení si zajistili a hradili
účastníci ze svých prostředků. Na ceny přispěli majitelé dvou
významných firem, které působí na Vítkovsku. Rozlosování dvojic
i samotný turnaj probíhaly v přátelské atmosféře, ovšem i přesto
se odehrávaly na kurtech nekompromisní souboje, umocněné tím,
že se hrálo pouze na jeden set systémem „každý s každým“. Sedm
dvojic tak urputně bojovalo o každý fiftýn, nikdo však raketou neházel,
rozhodčímu nenadával (protože tam nebyl) a po hře se soupeři
přátelsky pozdravili, jak je v tenisu pravidlem.
Z celého turnaje vyšla vítězně dvojice Milan Snášel s Dagmar
Musilovou, druhé místo obsadili František Koch se synem Davidem
a třetí příčka patřila Jiřímu Hrabovskému s Jiřím Váňou. Závěrečné
hodnocení bylo opět v přátelském duchu, a jak už to bývá,
s přibývajícím časem se probíraly varianty ve smyslu – jak by to
dopadlo, kdyby… ale jak je známo, na kdyby se nehraje.
Členové oddílu se zúčastňují i dalších turnajů, pořádaných jinými
oddíly. Jedním z významných turnajů, který pořádá tenisový klub
Opava v Jaselské ulici, je memoriál Jiřího Matějů, kde mohou ve
čtyřhrách startovat dvojice, u nichž součet věku přesáhne sto let.
V roce 2019 obsadila dvojice Jiří Hrabovský a Milan Snášel druhé
místo a v roce 2020 turnaj tato dvojice ovládla a zvítězila.
V okresní soutěži hráčů nad padesát let si vedou velmi dobře členové
oddílu: Jiří Hrabovský, František Koch, Jiří Váňa a Roman Schober.
Z dosud odehraných šesti utkání vyhráli pět a jen z jednoho utkání
odešli poraženi.
Miroslav Snášel

Nemocnice AGEL Nový Jičín
Mám v těle protilátky na
covid-19? Dárci krve to
mohou zjistit zdarma

Nový benefit v průběhu října nabízí dárcům
transfuzní oddělení Nemocnice AGEL Nový
Jičín. Každý, kdo přijde darovat plnou krev,
červené krvinky či plazmu, se bude moci
zdarma otestovat na přítomnost protilátek
na covid-19, konkrétně třídy IgG.
„Test dárcům prozradí, jestli v minulosti
s virem přišli do kontaktu a zda mají proti této nemoci protilátky. Pokud ano, tak
i množství protilátek. Stejný benefit platí i pro dárce plazmy, podmínkou jsou
2 odběry plazmy do konce roku, přičemž
první odběr plazmy proběhl v říjnu. Výsledek bude dárcům zasílán na email do
10 dnů od odběru,” říká k aktuální novince Ing. Markéta Matušů, vedoucí provozu
transfuzního oddělení Nemocnice AGEL
Nový Jičín.

Novinka pro dárce krve.
Plnou krev mohou darovat
i ve čtvrtek

Ve snaze zvýšit dostupnost termínů, vyhovět požadavkům dár-ců
a pokrýt výpadky krevních zásob ve zdravotnických zařízeních přidává transfuzní oddělení Nemocnice AGEL v Novém Jičíně další odběrový den pro dárce plné krve. Nově tak lze darovat plnou krev každý
čtvrtek v čase od 6:30 do 10:30 hodin.
„Nejen v novojičínské nemocnici i nadále přetrvává z důvodu ob-

novení operativy nedostatek plné krve,
kterou nelze synteticky vyrobit a jediná
cesta, jak ji získat, je přímo od lidských
dárců,” říká Ing. Markéta Matušů, vedoucí provozu transfuzního oddělení
Nemocnice AGEL Nový Jičín s tím, že
zájemci o dárcovství krve se mohou objednat online během chvilky pomocí registračního portálu na webové adrese
https://rezervace.nnj.agel.cz, nebo telefonicky na čísle 556 773 471.
Darovat krev může každý zdravý občan
České republiky ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů.
Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také
lékařské vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení
a uplatnit si nárok odpočtu ze základu
daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za
každý absolvovaný odběr.
Transfuzní oddělení Nemocnice AGEL
Nový Jičín je komplexní transfuzní farmakologické zařízení, je nositelem rakouské
licence pro odběr lidské plazmy pro zpracování frakcionací na krevní deriváty pro
státy Evropské unie. I když se kvalifikuje jako odběrové středisko bez
konečného zpracování, počtem odběrů se blíží fakultním transfuzním
zařízením.
Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče a špičkovým
Komplexním onkologickým centrem. Do její spádové oblasti patří na
170 000 obyvatel.

Česko-polskou spolupráci
jsme zaměřili na odpady

Město Vítkov společně s partnerským městem Kalety zahájilo
v loňském roce první aktivity projektu Kudy tudy na odpady.
Nainstalovali jsme v obou základních školách nádoby na tříděný
odpad a žáci sledují, jak se úspěšně třídí. Pořídili jsme maskota, který
nás na našich akcích provází, a vyrobili jsme vzdělávací kvarteto
a propagační placku.
Proběhl online seminář pro zástupce samospráv, zpracovatele
odpadů a zájemce o tuto problematiku z řad veřejnosti. Navážeme na
něj dalším online setkáním 9. listopadu od 9:00 hodin. Máte-li zájem,
přihlaste se na e-mail olbertova@vitkov.info a bude vám zaslán odkaz
pro připojení k přednášce.
6. listopadu si budeme povídat o třídění v koupelně a 11. listopadu
podpoříme třídění na běžecké akci v Kaletách. Na obě akce se můžete
hlásit prostřednictvím IC Vítkov nebo na e-mail olbertova@vitkov.info.
Více informací naleznete na webu města www.vitkov.info.
V říjnu jsme absolvovali společně s polským partnerem tři aktivity, ze
kterých vám přinášíme krátkou fotoreportáž.

VÍTKOVSKO – IDEÁLNÍ MÍSTO
PRO RODINNOU TURISTIKU

I v letošním roce se městu podařilo získat dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na propagaci Vítkovska. Zaměřili jsme se
na propagaci našeho města a jeho okolí jako místa ideálního pro
rodinnou turistiku s cílem motivovat mladé rodiny s dětmi a prarodiče
s vnoučaty k návštěvě naší oblasti.
Ze získané krajské dotace město vydalo omalovánku s pastelkami,
kvarteto a pexeso.
Krásné obrázky do naší omalovánky nakreslila místní malířka – paní
Naděžda Obadalová a věříme, že děti zaujmou a budou je s chutí
a rády vymalovávat.
Kvarteto obsahuje 32 fotografií nejzajímavějších turistických cílů na
Vítkovsku a zadní strana každé karty je potištěna znakem města,
logem kraje a průvodci – postavičkami Ájou a Pájou.
Na kartičkách pexesa najdou děti fotografie významných památek,
zajímavých staveb a turistických cílů na Vítkovsku (např. kostely,
kaple, kino, hrob Jana Zajíce, sochy, významné stromy, údolí
Moravice, Vikštejn a další).
Na pořízení těchto propagačních materiálů získalo město v rámci
dotačního programu „Podpora turistických informačních center
v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ dotaci ve výši 63 tis. Kč (80 %
nákladů). Zbylou část nákladů ve výši 16 tis. Kč (20 % nákladů)
uhradilo město ze svého rozpočtu.
Věříme, že nové propagační materiály osloví děti i dospělé a hravou
formou upozorní na zajímavá místa ve Vítkově a okolí, která určitě
stojí za návštěvu.

Pohádková stezka

Den seniorů

Všechny pohádkové bytosti nám důvěrně pošeptaly, že se jim ve
Vítkově líbilo a že příští rok v létě na vás budou zase čekat v městském
parku.

Od roku 1991, kdy byl Valným shromážděním OSN stanoven 1. říjen
Mezinárodním dnem seniorů, slaví lidé po celém světě tento svátek.
Byli jsme velmi rádi, že více než stovka seniorů přijala pozvání města
a rozhodla se oslavit tento den společně v kulturním domě.
V úvodní části poděkoval starosta města čtrnácti seniorům za
dlouholetou dobrovolnickou práci a předal všem malý dáreček
a kytičku.

Pro všechny děti, jimž se líbila naše Pohádková stezka, která vedla
od kulturního domu do parku, kde na ně čekal medvěd, loupežník,
skřítek, víla, pejsek s kočičkou a další pohádkové bytosti, mám
dobrou zprávu.

Po oficiálním zahájení se otevřel prostor pro zábavu a program jsme
zakončili vystoupením Honzy Mlčocha, který si písněmi Karla Gotta
získal srdce všech přítomných dam.

Den sv. Václava na hradě Vikštejn

Asi není vhodnějšího místa, kde oslavit svátek patronačeské země než na hradě. A právě v areálu pozůstatků památného hradu Vikštejn Společnost Arcus Vítkov, z. s. již posedmé připomínku tohoto svátku zorganizovala. 28. září je Den
české státnosti, proč tedy o státním svátku nezajít na hrad?
Hradní slavnost byla letos velkolepá a návštěvnost opravdu vysoká,
odhadčinil přes tisíc návštěvníků všech věkových kategorií. A bylo
co vidět. Velké hradní nádvoří bylo rozděleno na tři části. Jedna tře-

tina, ta u věže, náležela kulturní produkci, kde bylo možno zhlédnout
rytířský a pážecí turnaj, Loupežnickou pohádku v podání Arcusu
a katovnu s programem o právu hrdelním. Ve střední části se prezentovala města, obce a spolky. Expozici připravilo i naše město
a děti si mohly omalovat srdíčko z břidlice nebo roztočit velké kolo
štěstí. Hradec nad Moravicí nabídl flašinetáře, ražbu mincí a vojenské ležení klubu vojenské historie. Atraktivní expozici i s ukázkou
štípání břidlice připravil spolek Krajina břidlice, spolek měst Budišov
n. B., Odry a Vítkov. Tady rovněž roztáčela kolovrátek paní Holcrová
z Přerova a Arcus připravil dětem pohádkové puzzle. Nutno ještě
podotknout, že jsme na hlavním pódiu pokřtili knihu pana Petra Zahnaše a Marie Zegzulkové „Pověsti a vyprávění od řeky Moravice“.
Pan Pavel Skalík přichystal tradiční prohlídku hradu. V předním sektoru nádvoří se konal jarmark. Diváci se tak mohli občerstvit u paní
Vysloužilové, vypít pivo z pivovaru Vikštejn, připít si medovinou či
ochutnat cukroví od paní Pohlodkové. Lákadlem pro návštěvníky
byly štramberské uši, turecký med, skvělá káva z pojízdné kavárny
a stánek s floristikou. Velké poděkování patří obci Radkov za vzornou přípravu hradu, zapůjčení domečku s elektřinou a WC, ustavení
laviček a stolů a za úklid po akci.
Letošní ročník historické slavnosti se opravdu vydařil a již nyní
chystáme osmý ročník, který plánujeme přesně na sv. Václava dne
28. září 2022.
Pokud se chcete podívat na krátké video, klikněte na odkaz
http://m.youtube.com
Pavel Vaňásek
Arcus Vítkov

Zprávy z krajského zastupitelstva
V úterý 12. října proběhlo 8. jednání sociálního výboru zastupitelstva MSK, kde byly vyhlášeny dva dotační tituly pro rok 2022: Program na podporu neinvestičních aktivit v oblasti prevence kriminality
a Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků
sociálního vyloučení v MSK.
Ve středu 13. října se konalo 7. zasedání kulturního výboru. Vybrali
jsme návrhy na cenu hejtmana pro hendikepované umělce a vyhlásili Program na obnovu památek nadregionálního významu, jenž je
tentokrát dvouletý, a žadatel může získat až 5 milionů korun. V závěru jsme schvalovali individuální žádosti, např. pro operní soubor
Slezského divadla v Opavě.
Rovněž ve středu se uskutečnilo 6. jednání výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost. Delegovali jsme tři členy výboru do
pracovní skupiny pro výběr pedagogických pracovníků, kteří budou
oceněni ke Dni učitelů v březnu roku 2022.

Další informace se týkaly rekonstrukce majetku v oblasti školství.
V letošním roce byla proinvestována rekordní částka – více než 700
milionů korun. Na závěr jsme byli informováni o programu Excelence základních a středních škol, který sloužil k podpoře žákovských
soutěží a pedagogů, již se jim věnovali, a v němž získávalo naše
gymnázium významné částky. Za každého žáka umístěného na
předních místech vybraných celostátních a krajských soutěží, vyhlašovaných především ministerstvem školství, dostala škola předem určené částky. Ovšem v současné době MŠMT tento projekt
již nepodporuje, což je vzhledem ke složité epidemiologické situaci
pochopitelné.
Alena Grosová
zastupitelka MSK

První výjezdy v novém školním roce
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Třetí rok projektu Pojďme na inkluzi společně, registrační
číslo CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/16_039/0011726, začal návštěvami
zajímavých akcí. Kadeřníci a maséři vyrazili do Prahy a kuchařičíšníci a automechanici do Olomouce.
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili 8. října exkurzí 3. ročníků
oborů kadeřník a rekondiční a sportovní masér na akci FOR
BEAUTY, což je veletrh kosmetiky, kadeřnictví a nehtového
designu. Veletrh byl zaměřen na vlasovou kosmetiku, péči
o tělo, manikúru a pedikúru. Součástí byly rovněž odborné
semináře, workshopy a přednášky. Žáci měli možnost zakoupit
si profesionální přípravky a pomůcky, jež mohou dále využít
v odborném výcviku. Všechny zaujala soutěž „Make-up“ – finále
mistrovství ČR v líčení, kde profesionální kosmetičky a vizážisté
ukázali, co umí.
Žáci hodnotili tento veletrh velmi pozitivně, program je nadchl
nejen proto, že se mohli seznámit s celebritami jako je Tomáš
Arsov, ale získané zkušenosti a podněty uplatní i v praktickém
vyučování. Druhou říjnovou exkurzí byla návštěva podzimní
Flory Olomouc 14. října. Letošní rok byl vyhlášen Mezinárodním
rokem ovoce a zeleniny, takže výstava byla zaměřena na
jejich význam pro člověka, jejich zdravé pěstování, prezentaci
a kulinářské zajímavosti. Součástí akce byl také festival
gastronomie a nápojů OLIMA 2021, který pořádala Asociace
kuchařů a cukrářů ČR. Žáky velmi zaujala pódiová soutěž
kuchařů, kde mohli zhlédnout přípravu pokrmů na čas dle
přesného zadání. Výstavu obohatila také prezentace středních
odborných škol Olomouckého kraje, atraktivní byly také expozice
podzimních hub, včelích produktů a tradičních i netradičních
pochoutek.
Žákům se festival velmi líbil a bezesporu bude pro ně přínosem
nejen pro jejich další vzdělávání, ale také přispěje k jejich
všeobecnému přehledu.Tyto exkurze jsou zaměřeny na vhodný
výběr povolání, uplatnění na trhu práce a na motivaci ke
vzdělání.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Lovci perel - odměny
pro nejzdatnější
čtenáře
Ve středu 13. října proběhlo v sále městské knihovny slavnostní předání
cen výhercům dětské čtenářské soutěže Lovci perel.
Vzhledem k nepříznivým okolnostem, které v loňském roce panovaly,
jsme vyhodnocovali hned dva ročníky soutěže: za školní rok 2019/2020
a 2020/2021.
Přestože situace, která si vyžádala omezení či dokonce úplné uzavření
knihovny, jistě neblaze ovlivnila podmínky čtení, naši malí čtenáři se
nenechali odradit.
Zasloužené poděkování patří také rodičům všech zúčastněných dětí,
protože je především na nich, aby děti od útlého věku ke čtení vedli,
podporovali a společně knihovnu navštěvovali.
Právě byl zahájen další ročník soutěže a my se v říjnu příštího roku můžeme opět těšit na setkání s nejzdatnějšími čtenáři. Ceny jim bude
předávat Petr Nazarov, cestovatel a autor několika knih.

Půjčovní doba MěK ve Vítkově v době vánočních svátků (27. – 31. 12. 2021)

27. prosince 2021 (pondělí)		
28. prosince 2021 (úterý)		
29. prosince 2021 (středa)		
30. prosince 2021 (čtvrtek)		
31. prosince 2021 (pátek)		

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

Barevné deskohraní

Ve středu 6. října se uskutečnil velký turnaj v deskových hrách pod
názvem „Barevné deskohraní“. Naše pozvání přijali soutěžící ze ZŠ
Větřkovice, ZŠ Vítkov, nám. Jana Zajíce, SVČ Vítkov a samozřejmě
nechyběli ani zástupci naší školy. Všechny účastníky včetně jejich
pedagogického doprovodu čekala tři stanoviště, na nichž si prověřili
jak vzájemnou spolupráci, tak logické myšlení, zručnost a taktiku.
Seznámili se s hrou Krycí jména, Drop it, Quoridor, Piškvorky 3D
a Dr. Heureka. Celé dopoledne provázela soutěžící dobrá nálada
a touha po co nejlepším umístění. Po napínavém klání následovalo
slavnostní vyhodnocení. Předávání diplomů a cen se ujal pan ředitel
Mgr. Miroslav Bučánek. První místo obsadil tým domácích, tedy žáci
naší školy. Druhé místo patřilo soutěžícím ze SVČ Vítkov, třetí místo
putovalo hned na dvě školy, Základní školu Větřkovice a Základní
školu Vítkov, náměstí Jana Zajíce. Všechny děti vybojovaly pro své
školy krásné ceny - karetní a deskové hry.
Karína Kopecká a Andrea Brijarová

Týden mexické kuchyně
a v listopadu zabIjačkové hody!

Školní jídelna pravidelně zpestřuje jídelníček svých strávníků jídly
typickými pro nejrůznější části světa. Nesledujeme dnes až přehnaný
kulinářský boom, ale děláme to tak už dávno – jsme přece školní
jídelna, která má i obohacovat poznání! Třeba právě mexická
kuchyně, ta je charakteristická řadou vůní, koření, barev a exotické
chuti. Přestože si každý pod tímto pojmem představí především
velmi pálivá jídla, mexická kuchyně je díky spojení původní indiánské
kuchyně a silných evropských vlivů velice pestrá a proměnlivá a stále
se vyvíjí. V současné době většina mexických jídel pochází z oblasti
Nového Mexika, Texasu, Arizony a jižní Kalifornie.
Hlavní surovinou je cukrová kukuřice, ze které se připravuje hladká
a hrubá mouka, která slouží například jako základ na tenoučké
kukuřičné placky. Typická je pro mexickou kuchyni také zelenina,
exotické ovoce a hlavně luštěniny – fazole a sója. Nezbytným
pomocníkem každého kuchaře je pak cibule, česnek a chilli. Typickými
pokrmy jsou tortillas – kukuřičné placky, které se podávají ke každému
jídlu, a fajitas – jemné marinované grilované maso s opraženou
čerstvou zeleninou.
Mexickou kuchyni jsme v různých variacích připravovali v naší školní
jídelně od 4. do 8. října a tohle je náš mexický jídelníček:

Pondělí - mrkvová polévka, mexické fazole s kuřecím masem
a zeleninou, chléb rüsti,
Úterý - bramborová polévka, mexické karbanátky, bramborová kaše,
salát,
Středa - kmínová polévka s kapáním, mexická kuřecí játra, dušená
rýže,
Čtvrtek - rýžová polévka, mexické burrito s tortillou,
Pátek - vývar s masem a nudlemi, mexická pánev s vepřovým masem,
kuskus.
Věříme, že všem strávníkům, kteří se rozhodli tato námi připravená
jídla vyzkoušet, chutnalo.
Stejně tak rádi pro vás chystáme jídla typická pro naše kraje podle

leckdy pozapomenutých receptů. Zimní měsíce jsou pak tradičně
spojené se zabijačkou. Ta měla zajistit po většinu dalšího roku chutné
domácí sádlo a dostatečnou zásobu masa. Domácí zabijačka patřila
mezi staré lidové slavnosti a obvykle se konala v období od listopadu
do března. Byla to také významná kulturní událost, při které se
scházela celá rodina, příbuzní a známí.
Proto i my pro vás v listopadu připravíme tradiční zabijačkové hody,
při kterých ochutnáte klasické speciality jako jitrnicovou polévku,
zabijačkový smažák, jitrničky, jelítka, vepřové kolínko s chlebem,
křenem a hořčicí a další speciality.
Dobrou chuť přejí
zaměstnanci jídelny

Projektový den mimo školu – NENÍ
ZOO JAKO ZOO

Dlouho jsme si se žáky slibovali návštěvu některé ze zoologických
zahrad. Nakonec jsme si vybrali tu ostravskou, kam jsme se vypravili
také díky projektu „Úspěšně v základním vzdělávání II“ (CZ.02. 3.
X/0.0/20_080/0017300) realizovaného v rámci Operačního programu
pro výzkum, vývoj a vzdělávání.
Náš projektový den jsme nazvali „Není ZOO jako ZOO“. Chtěli jsme
navázat na probrané učivo (z doby distanční výuky) o obratlovcích,
ekosystémech a ochraně ohrožených druhů. Zoologická zahrada se
také velmi aktivně zapojuje do repatriačních projektů, mezinárodních
in situ projektů a kampaní EAZA (Evropské asociace evropských
zahrad a akvárií). O významu zoologických zahrad jsme si vyprávěli
v hodinách přírodopisu. Velmi zajímavé byly diskuse o pytláctví,
trofejním lovu a obchodování se suvenýry.
Vybrali jsme si dva výukové programy: Sloní život, který probíhal
v jejich pavilónu a výběhu, a Šelmy. Oba programy byly velmi poutavé,
plné nových informací. Děti se mohly ptát přímo ošetřovatelů na jejich
práci a svěřence. Myslím, že si každý našel to své a všichni jsme
prožili velmi příjemný den.
Radmila Šťastná

Projektový den ve výuce

V závěru prvního měsíce letošního školního roku jsme žákům devátých
ročníků zpestřili jejich výuku díky projektu „Úspěšně v základním
vzdělávání II“ (CZ.02. 3. X/0.0/0.0/20_080/0017300) realizovaného
v rámci Operačního programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání.
V pondělí 27. září jsme uspořádali najednou 6 projektových aktivit.

Do naší školy jsme pozvali lektory – odborníky z oboru včelařství,
brašnářství, lesnictví, aranžování květin, 3D tisku a robotiky. Žáci
s odborníky strávili příjemný den. Mohli ochutnat různé druhy včelího
medu, vyrobit si svíčky z vosku, naaranžovat si sušenou kytici či
ozdobit podzimní vřesy. Vyzkoušeli si opracování kůže i šití kůže
sedlářským stehem, vyrobili si vlastní koženou klíčenku, do které
si vyrazili iniciály speciální raznicí. Seznámili se s nezastupitelnou
rolí lesnictví v ochraně životního prostředí v rámci environmentální
výchovy. Byli zasvěceni do tajů robotiky, stavby i programování
robotů, práce se stavebnicemi a mikročipy. V počítačové učebně se
naučili základy jedné z nejpopulárnějších technologií - 3D tisku, který
zábavnou formou rozvíjí kreativitu i technické myšlení.
Žáci si tak mohli prakticky vyzkoušet jednotlivé činnosti, seznámit se
s tradičními řemesly i s moderními technologiemi.
Jana Kravčíková

Vzpomínáme na paní
Mgr. Pavlu Veselou

učitelku

Paní učitelka Pavla Veselá se narodila 8. 1. 1942 a opustila nás
21. 10. 2021 ve věku nedožitých 80 let. Svou pedagogickou činnost
zahájila ve velmi mladém věku, bylo jí necelých 18 let. Působila jako
pedagog ve vítkovském školství téměř 40 let.
Patřila mezi starou dobrou generaci pedagogů, pro které bylo
vzdělávání žáků posláním. Vyučovala matematice, fyzice a chemii,
což jsou předměty náročné na logické myšlení a představivost.
Dokázala velmi obtížné učivo podat selským rozumem a její praktické
příklady ze života při vysvětlování fyzikálních a chemických jevů si
zapamatovaly celé generace žáků. Působila také dlouhá léta jako
výchovná poradkyně, uměla velmi dobře odhadnout schopnosti žáků
a doporučit jim pro ně vhodné studijní obory. V roli třídní učitelky byla
vždy „mámou“ pro své žáky.

Pavla Veselá byla velmi
pracovitá
a
šetrná
žena. Velkou zálibou
jí byla její stále plodící
a rozkvetlá zahrada,
na její přísady rajčat
a paprik čekali na jaře
nedočkavě
kolegové,
sousedé i kamarádi.
Byla také výbornou
kuchařkou a hospodyní,
dokázala
zužitkovat
ze své zahrady téměř
všechno. Plné špajzy
domácích
kompotů,
marmelád, šťáv, moštů
a ománkového vína
pak
navštěvovaly
kolegyně a Pavla jim
s radostí své výrobky
rozdávala.
Nikdy
neodmítla člověka, který
potřeboval pomoc, měla velké srdce.
Ráda se pohybovala ve společnosti, byla zábavná a měla velký smysl
pro legraci. A nemůžeme zapomenout také na to, že byla vynikající
hráčkou mariáše. S jakou radostí a lehkostí často porážela své
kamarády, si jen těžko může nezúčastněný představit.
Rádi jsme se s ní setkávali i v době, kdy si užívala zaslouženého
důchodového věku. Měli jsme ji velice rádi, bude nám chybět a vždy
na ni budeme rádi vzpomínat.
kolegové

Vodojem v Nových Těchanovicích kompletně zmodernizován
Původní zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových pro
okrajové části Vítkova byl kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému
stavu nahrazen novou akumulací pitné vody, kterou využívají
obyvatelé Nových Těchanovic a Lhotky u Vítkova. Náklady dosáhly
šesti milionů korun.
Stavba nového vodojemu v Nových Těchanovicích u Vítkova začala
loni v létě, dokončena byla během těchto letních prázdnin. „Původní
vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků vyplynulo,
že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování u konce.
Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační komory byly
v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část venkovních i vnitřních
částí objektů nebo trubního vystrojení. S ohledem na současnou
spotřebu v místě byl také vodojem s 250 metry krychlovými kapacitně
předimenzován. Proto jsme se rozhodli ho odstranit a vybudovat
nový, který bude plně odpovídat současným požadavkům na provoz
tohoto typu vodárenského objektu. Nový komplex má dvě komory,
každá má objem 25 metrů krychlových,“ říká ředitel vodovodů SmVaK
Ostrava Milan Koníř.
Stavba v Nových Těchanovicích je kromě technického provedení
zajímavá také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem
KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu
modernizovaných vodojemů, která byla uvedena v život právě
u těchto staveb. Cílem je postupně sjednotit podobu typově
podobných vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně
objekt zakomponovat do krajiny. „Na novém konceptu jsme pracovali
intenzivně řadu měsíců, než jsme sladili technické a funkční parametry
s těmi vizuálními. Naším cílem je, aby byly modernizované objekty
odpovídajícím způsobem vhodně zakomponovány do okolní krajiny.
Proto jsme se například rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu –
zimolez Henryův – která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě. Volili

jsme také odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou
přírodě blízké unifikace vzhledu našich objektů chceme pokračovat
u všech rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky
a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde daná
budova stojí. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se
příroda zazelená. Letos prozatím vidíme, že se popínavým rostlinám
na začátku jejich životního cyklu u našich objektů daří,“ říká generální
ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Středisko volného času Vítkov
FOND MALÝCH PROJEKTŮ

JSME DOSPĚLÍ, UMÍME SI JEŠTĚ HRÁT?

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlásil v lednu 2021 7. výzvu na
předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014 – 2020.
Středisko volného času Vítkov společně s kolegy ze studentského parlamentu ve Vrbovém napsali projekt „Jsme dospělí, umíme si ještě hrát?“
aneb „Zpět na tábor“. Žádost o dotaci byla podpořena i ze strany Města Vítkov, což je důležité pro předfinancování celého projektu. Cílem
projektu je výměna zkušeností s prací s mládeží kdysi a dnes, propagace volnočasových míst a činností regionů v česko-slovenském příhraničí.
Našemu projektu bylo přiděleno číslo CZ/FMP/11 b/061, prošel hodnotícím procesem a byl podpořen. Celkové oprávněné náklady projektu
činí 22.995,96 €. Počátkem října již proběhlo první setkání 25 pedagogů a pracovníků s mládeží na naší Turistické základně v Klokočově. Do
projektu se postupně zapojí v rámci dalších dvou víkendových akcí a dvou pobytových táborů celkem 245 osob z Vítkova a Vrbového.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

DRAKIÁDA

První neděli v říjnu proběhla již tradiční drakiáda. Počasí nám přálo,
krásně svítilo slunce a hlavně hodně foukal vítr. Na louce u druhého
Paveláku se nás v letošním roce sešlo opravdu hodně, zaregistrovali
jsme rekordní počet dětí - 42, které soutěžily o to, čí drak vyletí až do
oblak. Odborná porota měla těžké rozhodování, protože draci létali
jako splašení, nicméně vyhrál Daneček D. a my mu ještě jednou moc
gratulujeme. Všem vám moc děkujeme za účast a budeme se těšit
další rok.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 10. října pořádal Český rybářský svaz MO Vítkov poslední
sezonní závody mládeže v LRU plavaná na vodní nádrži Koupaliště
v Budišově nad Budišovkou. Akce se účastnilo 13 mladých rybářů do
15 let a 3 vedoucí kroužků ČRS MO Vítkov.
Za Vítkov soutěžili 3 mladí rybáři, za Budišov nad Budišovkou 7
a za Leskovec nad Moravicí 3. Po mrazivém ránu se k radosti všech
neděle proměnila ve slunný den a mladým rybářům se podařilo chytit
krásné ryby. Pro všechny účastníky bylo v průběhu dne nachystáno
malé občerstvení a teplý čaj, který přišel všem vhod.
Děti rybářského kroužku MS Vítkov obsadily 1. a 3. místo. Všechny
děti si odnesly zajímavé a pěkné ceny, které byly připraveny pro
každého účastníka.
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům za poskytnutí hodnotných
cen, rodičům, pořadatelům a SVČ Vítkov za krásné diplomy.
Martina Janečková, vedoucí rybářského kroužku SVČ Vítkov
a vedoucí mládeže ČRS MO Vítkov
Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

Poděkování
městu Vítkov
Vítkovští senioři se mohli zúčastnit semináře, ve kterém jim byla
přiblížena problematika obsluhy chytrého telefonu.
Seminář proběhl ve dvou fázích a divili byste se, tak jako my
přítomní, co se všechno dá zvládnout v mobilu.
Mladým lidem jde vše snáze, ale my starší se stále musíme
něčemu učit.
Děkujeme nejen městu Vítkov, ale také dvěma lektorům
z Nadace Vodafone, kteří měli s námi dost trpělivosti a mnohému
nás naučili. Dostali jsme rovněž „Digitální odyseu“, což je dobrý
průvodce pro používání chytrého telefonu.
Marie Kristková

Aktuality ze šachového oddílu TJ Vítkov
Letní měsíce letošního roku byly ve znamení postupného probouzení
aktivit našeho šachového oddílu.
Jakmile to dovolila hygienická opatření, obnovili jsme pravidelné
středeční tréninky, zejména ve venkovních prostorách restaurace
„U Berana“, kde je naše dlouholeté oddílové působiště a místo
soutěžních utkání našich družstev.

Překvapili nás svým zájmem nejmladší členové našeho oddílu - žáci
vítkovských škol, a proto se účastníme šachových turnajů a vytvořili
jsme pro ně i třetí družstvo „Vítkov C“.
Pod dohledem naší členky paní Anny Dudové jsme zajistili účast
našich mladých hráčů na 9. ročníku otevřeného mezinárodního
turnaje v rapid šachu mládeže se zápočtem do listiny RAPID LOK,
který se konal v rámci 35. ročníku memoriálu Karla Osmančíka
v Dolním Benešově, jenž se hrál také jako 15. ročník seriálu GRAND
PRIX České republiky v rapid šachu.

Kromě tréninků se Anna Dudová a Antonín Vlček zúčastnili mistrovství
ČR seniorů, které se konalo ve dnech 7. až 15. srpna v Rychnově nad
Kněžnou.
Další členové oddílu pak ve spolupráci s přáteli z Píště a Budišova
uspořádali soukromý turnaj v Čermné.
V sezoně 2021/2022 budou družstva ŠO TJ Vítkov zastoupena
v soutěžích družstev. Družstvo „A“ bude hrát okresní přebor a družstva
„B“ a „C“ okresní soutěž. Soutěžní utkání začala už 17. října.
Přejeme našim šachistům ničím nerušenou sezónu.
Fotografie z některých našich akcí si můžete prohlédnout načtením
níže zobrazených QR kódů.
Anna Dudová, Božík Beran

Mistrovství
ČR seniorů

Osmančíkův
memoriál

Turnaje se účastnili hráči šachových škol z větších měst zejména
z Moravskoslezského kraje, přesto nováčci z našeho oddílu bojovali
relativně úspěšně. Ze 37 účastníků vybojoval Tomáš Pravda pěkné
22. místo se ziskem 4 bodů, Dominik Turoň a Tomáš Gros skončili
na 32. a 33. místě se ziskem dva a půl bodu. Navíc měl Tomáš
Pravda opravdu štěstí, obdržel totiž dort jako cenu pro vylosovaného
účastníka turnaje.
Také ostatní členové našeho oddílu nezaháleli. Pro zpestření našich
tréninků jsme využili hezkého počasí a několikrát jsme trénovali na
venkovní šachovnici před školou v Opavské ulici.

STODRUHÉ NAROZENINY
OSLAVILA PANÍ BOŽENA
Z DOMOVA VÍTKOV

Bližší informace a příjem
zakázek ve Vítkově:

Paní Božena Matyášová oslavila své 102. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběla její početná rodina a zástupci obce Vítkov. S kyticí,
dárkem a blahopřáním přijel do Domova Vítkov také náměstek hejtmana Jiří Navrátil.
„Životní příběh paní Boženy je velmi dojemný, nebojím se říci, že by
vydal na román nebo hezký film. Nechybělo by spokojené dětství se
sedmi sourozenci, odvážné stěhování za prací mimo domov, fatální
nehoda, ztráta lásky, boj o samostatnost, ale i spokojené stáří v kruhu
rodiny. Paní Matyášová toho prožila opravdu hodně, a i když nemá
vlastní děti, obklopuje ji milující rodina. Přeji naší oslavenkyni, aby si
užívala příjemné chvíle, a aby ji i nadále její blízcí v domově často
navštěvovali,“ uvedl náměstek
hejtmana
Moravskoslezského kraje pro sociální oblast
Jiří Navrátil a dodal, že paní
Božena žije v Domově Vítkov
teprve půl roku. Dokud to šlo,
starala se o ni její sestra. Pak
už náročnou péči kvůli svému
zdravotnímu stavu nezvládala
a paní Božena si podala žádost
o umístění v Domově Vítkov.
„Moc mě těší, že se paní Matyášové v našem domově líbí.
Má sice omezené pohybové
možnosti a hůře slyší, ale na
svůj věk velmi dobře vnímá
a komunikuje se svým okolím.
Přeji jí co nejvíce sil a radosti,“
řekl náměstek hejtmana kraje
Jiří Navrátil.
Božena Matyášová se narodila
17. 10. 1919 v Hlinsku pod Hostýnem, měla 5 sester a 2 bratry.
V Uherském Hradišti se vyučila kadeřnicí, pak se za prací
odstěhovala do Frenštátu pod
Radhoštěm. Tam si našla přítele, plánovanou svatbu ovšem
překazila vážná nehoda. Tehdy
osmnáctiletá Božena přišla nešťastnou náhodou o obě nohy,
když spadla pod rozjíždějící se
vlak. Po zotavení se přestěhovala k rodičům do Zubří, naučila se chodit s protézami, sama
se naučila šít a tím si pak i přivydělávala. Následně žila se
svými rodiči v Litultovicích, po
jejich smrti se přestěhovala do
Deštného. V 87 letech dostala
infarkt, proto se jí ujala její sestra a 15 let se o ni v Mladecku
starala. Když i její sestře výrazně ubylo sil, podala si paní Matyášová žádost do Domova Vítkov, kde od dubna tohoto roku
pobývá. Nyní už žádný z jejich
sourozenců nežije, má ale neteře a synovce, kteří ji v domově pravidelně navštěvují.

Textil – Galanterie
Náměstí Jana Zajíce 134
po–pá 8.00–12.00 13.30–17.00
so 8.00–11.00
tel.: 555 502 552

zdroj: www.msk.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
1. 11. - 19. 11.
SOUTĚŽ O nejkrásnější vánoční ozdobu
Hledá se nejkrásnější vánoční ozdoba na vánoční stromeček na
náměstí. Myslíš, že by to mohla být ta tvoje? Soutěžit se bude ve
dvou kategoriích: 1. Vánoční ozdoba – soutěž pro jednotlivce,
velikost 15 x 15 cm 2. Vánoční řetěz – pro skupiny 4 – 20 osob,
velikost 5 x 300 cm. Vše musí být vyrobeno z materiálu, který odolá
povětrnostním podmínkám. Každou ozdobu opatřete štítkem se
jménem autora/autorů, věkem a telefonním kontaktem. Ozdoby
budou zavěšeny na městský vánoční strom. Vyhlášení výsledků
proběhne 27. 11. 2021 v 17 hodin na náměstí při rozsvěcení. V tento
den budou také odměněni 3 nejlepší z každé kategorie. Pořádá:
Středisko volného času Vítkov
Úterý 2. 11. v 19:00 hodin
Poslední souboj
Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním, oficiálním,
Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges
a Jacques Le Gris jsou přátelé, ze kterých se stanou rivalové.
Středobodem jejich pře je Marguerite, žena Carrougese. Tu Le Gris
dle jejích slov napadne, ona ho veřejně obviní, jenže on tvrdí, že je
nevinný. Carrouges začne bránit čest své ženy a výsledkem je duel
s tím nejvyšším rizikem – smrtí.
Drama / Historický. Země původu: USA
Režie: Ridley Scott. Hrají: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer,
Ben Affleck
👨12+ ⏰ 152 min. Titulky Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 5. 11. v 16:30 hodin
Pouť za Poustevníčkem
Lampionový průvod do městského parku.
Vstupné zdarma.
Start od knihovny ve Vítkově
Sobota 6. 11.
Kudy tudy na odpady – Třídíme v koupelně
Přihlášky prostřednictvím IC Vítkov
Kulturní dům Kalety
Neděle 7. 11. v 10:00 hodin
Vlk a lev: Nečekané přátelství
Dvacetiletá dívka Alma přeruší své studium hry na piano a odjede
na nějaký čas na chatu po svém dědečkovi, která leží na ostrově
uprostřed majestátní kanadské divočiny. Brzy potom se její život
obrátí vzhůru nohama a navždy změní. Po letecké havárii v lesích
objeví malé lvíče určené pro výcvik v cirkuse a současně s tím se
ujme i mláděte vzácného stříbrného vlka, kterého do chaty přinese
vlčice uvyklá na přítomnost a přízeň jejího dědy. Rozhodne se je
ochránit před světem lidí, postarat se o ně a dohromady vytvoří
neobvyklou rodinu.
Dobrodružný / Rodinný. Země původu: Francie
👨  Přístupný ⏰99 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 7. 11. v 19:00 hodin
Eternals
Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového
vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje
skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů,
aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.
Akční / Drama / Fantasy / Sci-Fi. Země původu: USA
🕶 3D 👨  12+ ⏰168 min. Český dabing. Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 8. 11. od 9:30 hodin
den zdraví
Město Vítkov a Senior Point Vítkov zvou všechny seniory i ostatní
občany. Program: Kdy volat záchrannou službu? Co dělat do
příjezdu záchranky? Tyto i další otázky vám zodpoví pracovnice

záchranné služby. VZP Opava bude měřit tělesné hodnoty: váhu,
obsah tuku v těle, viscerální tuk, BMI, svalovinu v těle. V průběhu
akce si můžete nechat změřit tlak.
Kino Panorama Vítkov
Úterý 9. 11. v 9:00 hodin
Kudy tudy na odpady – Jak správně třídit ve
firmě
Webinář pro podnikatelé a živnostníky.
Přihlášky zasílejte: olbertova@vitkov.info, kde získáte odkaz pro
připojení.
Čtvrtek 11. 11. v 16:00 hodin
Karel
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do
soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga
Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní
až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. Zároveň v něm
nechybí Gottův nadhled a humor.
Dokumentární.
Režie: Olga Malířová Špátová
👨Přístupný ⏰133 min. Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 11. 11. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra
Přání ježíškovi
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme
jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.
Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky
a sentimentu.
Romantický / Komedie. Země původu: Česko
Režie: Marta Ferencová. Hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva
Holubová, Jiří Langmajer
👨Přístupný ⏰109 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 14. 11. v 15:00 hodin
ŠÍPY ROBINA HOODA
Lukostřelecká soutěž pro rodiče s dětmi.
Přiložte tětivu k oku pravému a vypusťte šípy do terče vzdáleného.
Luky i šípy přesně letící vám zapůjčeny budou. Nejlepší dvojice
lukostřelecká RODIČ + DÍTĚ pasována bude titulem Vítkovský
Robin Hood. Nepřicházejte prosím v botách zabahněných, leč
vemte sobě přezůvky.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Sokolovna Vítkov
Středa 17. 11. v 9:30 hodin
Memoriál Jana Zajíce
Pietní vzpomínky u hrobu Jana Zajíce na městském hřbitově ve
Vítkově a pochod údolím Moravicem ke zřícenině hradu Vikštejnu.
Středa 17. 11. v 19:00 hodin
Drazí soudruzi!
Provinční město na jihu SSSR, 1962. Ljudmila, oddaná úřednice
komunistické strany a idealistická veteránka z druhé světové války,
je metlou všeho, co vnímá jako protisovětský sentiment. Spolu
s dalšími místními úředníky strany je zaskočena stávkou v místní
továrně, které se účastní její vlastní dcera. Vzhledem k tomu, že
se situace rychle vymkla kontrole, začala Ljudmila zoufale pátrat
po své dceři tváří v tvář zákazům vycházení, hromadnému zatýkání
a bezohledným pokusům úřadů zakrýt státní násilí. Její kdysi
nezpochybnitelná víra ve stranickou linii je otřesena jejím rostoucím
povědomím o lidských ztrátách, které tříští její povědomí o světu.
Drama / Historický. Země původu: Rusko
👨15+ ⏰120 min. Titulky Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 18. 11. v 16:30 hodin
Zbožňovaný
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do
důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se
těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina –
manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už nemůže dočkat,
až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž
manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc
nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která
dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do
školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá.
Komedie.
Režie: Petr Kolečko. Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana
Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer
👨12+ ⏰ 99 min. Vstupné: 60 Kč.
Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov

Pátek 26. 11. v 15:00 hodin
KURZ SCRAPBOOKINGU
Chcete si vyrobit neobyčejnou fotoknihu? Jak? Scrapbookingem?
Co to je? Jde o určitý způsob zpracování fotoalb, knížeček nebo
dárků – jsou to tzv. „knihy z ústřižků“. Přijďte si vyrobit album, kterým
si připomenete ty nejlepší zážitky nebo jiné důležité události. Stačí se
na akci přihlásit (telefonicky 605 386 901 nebo přes online-přihlášení
na https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni). Doneste si vlastní vytištěné
fotografie. Cena workshopu je 80 Kč
Klubovna SVČ Vítkov

Sobota 20. 11. v 17:00 hodin
koncert Dechového orchestru k 65. výročí
jeho založení
Kulturní dům Vítkov

Neděle 28. 11. v 10:00 hodin
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. Pořádá: Středisko volného času Vítkov

Neděle 21. 11. v 19:00 hodin
Ztraceni v ráji
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy
tak trochu bohém, rozhodl se opustit tamější buržoazní svět, kam
příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do Prahy, odkud jeho
otec naopak v roce 1968 emigroval a už se tam pak nikdy nevrátil.
Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela schopen postavit
svému dominantnímu otci.
Komedie / Roadmovie.
Země původu: Švýcarsko / Česko
⏰75 min. Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 23. 11. v 17:00 hodin
Podzimní koncert žáků
Koncertní sál ZUŠ Vítkov
Úterý 23. 11. v 19:00 hodin
Hlas lásky
Quebec, 60. léta 20. století. Sylvette (Danielle Fichaud) a Anglomard
(Roc Lafortune) vítají své čtrnácté dítě, Aline. Pro tuto skromně
žijící rodinu je hudba nade vše. Když objeví producent Guy Claude
(Sylvain Marcel) Aline (Valérie Lemercier) a její zlatý hlas, má jedinou
myšlenku – udělat z ní nejlepší zpěvačku na světě.
Drama / Životopisný / Hudební.
Země původu: Kanada / Francie
👨 Přístupný ⏰128 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Sobota 27. 11. , 8:00 – 13:00 hodin
Dílna tradičních řemesel – Vánoce
Kulturní dům Vítkov
Sobota 27. 11. v 16:00 hodin
Rozsvícení vánočního stromu
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově

Neděle 28. 11. v 10:00 hodin
Encanto
Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví
příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti
v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách,
na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo
Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od
nadlidské síly až po schopnost léčit.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy
Země původu: USA
👨Přístupný ⏰86 min. Český dabing Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 28. 11. v 19:00 hodin
Vánoční příběh
Komedie odehrávající se během Štědrého dne, kdy několik hrdinů
prožije opravdu nevšední a nezapomenutelné Vánoce.
Komedie.
👨Přístupný ⏰105 min. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 30. 11. v 17:00 hodin
Adventní koncert Leony Machálkové
Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Uzávěrka příštího čísla: 19. listopadu 2021 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
https://vitkov.mobilnirozhlas.cz
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