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KOFE-IN ve Vítkově!

Mistrovství ve štípání břidlice



Krajina břidlice ve Vídni

Připravujeme nabídkové řízení na městský byt
Odbor služeb informuje o připravovaném nabídkovém řízení k bytu 
na adrese Oderská 215, 6. patro, byt č. 18, kategorie 2+1 po celkové 
rekonstrukci.
Podlahová plocha činí 53,90 m2, součástí bytu je balkón i sklepní kóje, 
k dispozici přes vedlejší vchod i kočárkárna a sušárna. Byt je vybaven 
kuchyňskou linkou s el. sporákem, měřiči vody a tepla z ústředního 
topení.
Minimální výše nabídnutého měsíčního nájemného činí 5 536 Kč, 
přičemž součástí částky je již nájem zařizovacích předmětů a sklepa.
Zájemci musí předem složit neúročenou jistinu ve výši 
5 000 Kč buď na pokladně MěÚ, nebo ji zaslat na účet města                                                                                    
19-1323821/0100 s variabilním symbolem 18215.
Termíny prohlídky bytu jsou ve středu 13. října (16:00 - 17:00 hod.) 
a čtvrtek 14. října (8:00 - 9:00 hod.). Prohlídku je potřeba dohodnout 
elektronicky předem na e-mail: putko@vitkov.info.
Termín podání formuláře se žádostí na odbor služeb a s tím související 
vyhlášení nabídkového řízení bude se všemi podrobnostmi zveřejněn 
na webu města v polovině října. Kontaktní osobou je p. Putko, e-mail: putko@vitkov.info, tel. 556 312 242.

Na Velvyslanectví České republiky ve Vídni se konal 22. září již 
dvaadvacátý ročník Svatováclavského posvícení. Pravidelně se 
na něm představují jednotlivé kraje. Letos se  tím nejkrásnějším                          
a nejzajímavějším představil i Moravskoslezský kraj. K vidění byly 
klobouky z Tonaku, ochutnávalo se pivo z nošovického pivovaru 
Radegast, nabízely se tradiční štramberské uši nebo výtečná Kofola. 
Návštěvníci se mohli také seznámit s naší břidlicí. A to nejenom 

prostřednictvím velkoplošných fotografií a ukázek výrobků, ale také 
si mohli vlastnoručně vyzkoušet štípání břidlice. Celou prezentaci 
zajistil spolek Krajina břidlice, jehož je naše město spolu s Odrami                               
a Budišovem členem.
Jednalo o významnou událost, což dokazuje i to, že se akce zúčastnila 
osobně paní velvyslankyně Ivana Červenková, místopředseda senátu 
Jiří Obelfalzer, hejtman Ivo Vondrák a další významní hosté. Měl jsem 
tu čest osobně se pozdravit s paní velvyslankyní a předat jí dárek, 
stolní hodiny z břidlice.
Chtěl bych všem poděkovat za skvělou prezentaci nejenom břidlice, 
ale i celého Vítkovska a Budišovska.

Pavel Smolka
starosta města
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Městská policie v srpnu 2021
Do jedné z provozoven v Budišovské ulici byli 4. srpna v půl šesté 
odpoledne přivoláni strážníci z důvodu zachycení muže, který byl 
přistižen při krádeži zboží. V muži byl strážníky zjištěn 34letý občan 
Vítkova, jenž se bez placení pokusil přenést přes pokladní zónu 
hodinky v hodnotě 499 Kč. Zboží, které si dotyčný chtěl odnést, bylo 
neporušené vráceno zpět do prodeje. Za přestupek proti majetku, 
z něhož byl muž obviněn, mu u správního orgánu, kam byl spis ze 
strany MP Vítkov postoupen, hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč nebo 
do výše 70 000 Kč, pokud se takového jednání v minulosti již dopustil.
V odpoledních hodinách 5. srpna přivítali strážníci na služebně MP 
Vítkov skupinku dětí z příměstského tábora SVČ ve Vítkově. Děti 
si během exkurze vyslechly krátkou prezentaci o působnosti MP 
Vítkov, dále o tom, jak se chovat v silničním provozu nebo si prohlédly 
a vyzkoušely techniku, kterou strážníci používají. Na závěr exkurze 
jsme dětem předvedli a zpřístupnili naše služební vozidlo.

Kolem desáté hodiny dopoledne 4. srpna museli strážníci „umravnit“ 
skupinku čtyř dětí z Vítkova ve věku 9-11 let, které na kolech sjížděly 
schody k ambulanci praktického lékaře v sídlišti Budišovská v době, 
kdy tam přicházeli občané k lékaři, a chovaly se nevhodně. S dětmi 
byl učiněn pohovor o způsobu jízdy na jízdních kolech a chování vůči 
starším lidem, což děti vzaly na vědomí.
Téhož dne kolem čtvrté hodiny odpolední přijali strážníci oznámení od 
provozní jedné z restaurací v Opavské ulici, kde si jí neznámá žena 
objednala jídlo a nápoj a posléze bez placení odešla z provozovny. 
Strážníci podle popisu osoby zjistili pomocí kamerových záznamů 
z kamerového systému města, že se jednalo o strážníkům známou 
ženu z Vítkova ve věku 67 let. Strážníci ženu později navštívili, avšak 
tato si nebyla vědoma, že by v nějaké restauraci vůbec byla, natož 

aby odešla bez placení. Vzhledem ke skutečnosti, že v uvedeném 
případě se nejednalo o přestupkové jednání, ale občanskoprávní 
spor, strážníci ženě doporučili, aby svou útratu včas zaplatila, jinak se 
vystavuje možnosti soudního sporu. Poškozené provozní restaurace 
byly poté předány údaje k osobě, která odešla bez placení. Jak bylo 
později prověřeno, útrata byla návštěvnicí provozovny po doporučení 
strážníků uhrazena.
Na závěr akce „Půlení léta v Klokočově“ 7. srpna se na místním 
hřišti představila i MP Vítkov, jež zejména dětem ukázala technické 
prostředky, které strážníci využívají ke své činnosti. Některé z nich 
si mohly děti i samy vyzkoušet, jako například foukačku, tu strážníci 

využívají k odchytu volně se pohybujících nebo toulavých psů, kteří se 
jiným způsobem odchytit nedají.
V dopoledních hodinách 25. srpna přijala MP oznámení o znečištění 
podloubí u jednoho z bankomatů v Opavské ulici poblíž náměstí. Ke 
znečištění došlo uvolněním a vysypáním obsahu kovové schránky, 
sloužící pro vyhozené lístky z výběru v bankomatu. Strážníci 
prověřením záznamu z kamery zjistili, že k události došlo téhož dne 
krátce před devátou hodinou ranní, kdy se tady pohybovaly tři děti, 
které schránku uvolnily, obsah vysypaly na zem a poté z místa utekly. 
Strážníkům se podařilo odhalit totožnost všech dětí ve věku 8 až 10 let. 
Následně navštívili jejich rodiče, s nimiž byl i za účasti dětí učiněn 
pohovor o nevhodnosti jejich počínání. Jelikož se jedná o nezletilé 
osoby, jež nejsou pro svůj nízký věk za přestupek proti veřejnému 
pořádku odpovědné, a jejichž počínáním nebyla způsobena žádná 
škoda na majetku, věc nebude dále řešena.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání schválilo nová Pravidla 
pro čerpání finančních prostředků pro místní části města Vítkova a zrušilo 
pravidla z roku 2019. Nová pravidla nabyla účinnosti 1. října 2021.
Hlavní změnou je financování místních částí, kde není zřízen osadní výbor. 
V tom případě jsou finanční prostředky na daný rok v rozpočtu rezervovány, 
ale pokud nejsou využity, tak už se nepřevádí do dalšího roku.
Kde jsou osadní výbory zřízeny, má místní část nárok na pevnou částku 
30 tis. Kč na rok a dále 700 Kč na každého obyvatele místní části 
evidovaného k 1. 1. předcházejícího roku. Pokud by došlo k mimořádnému 
výpadku daňových příjmů, může zastupitelstvo města schválit snížení částky 
na obyvatele. Nevyčerpané prostředky za daný rok se mohou převést do 
následujících let. Musí být však vyčerpány nejpozději do konce volebního 
období.
Finanční prostředky lze čerpat na investice, opravy a údržbu jednotlivých 
místních částí. Požadavky předkládají osadní výbory na základě návrhů 
občanů jednotlivých místních částí města.

Změna v Pravidlech pro čerpání 
finančních prostředků pro místní části 

města Vítkova

Informace o nájemních bytech 
Oderská 21
a náměstí Jana Zajíce 14
Rada města svým usnesením zrušila nabídkové řízení 
z důvodu probíhající revize pravidel a chybějícího formuláře pro 
soutěžené byty. Revize bude připravena na schůzi rady města 
dne 5. října. Poté budou uchazeči na webu města informování 
o znovuzahájeném nabídkovém řízení.

Opětovné prohlídky bytů pro případné další zájemce 
proběhnou v termínech:
- Oderská 214, byt č. 7 (3. patro):
středa 13. 10. (15:00 - 16:00 hod.) a čtvrtek 14. 10. (9:00 - 10:00 
hod.)
- náměstí Jana Zajíce 14, byt č. 4 (2. patro):
středa 13. 10. (14:00 - 15:00 hod.) a čtvrtek 14. 10. (10:00 - 
11:00 hod.)

Prohlídku je potřeba dohodnout elektronicky předem na 
putko@vitkov.info
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Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech,
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Hlasování probíhá na území České republiky, a to ve 14 volebních 
krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrsku, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz 
nebo voliči nacházející se v době voleb v nemocnici, ústavu sociální 
péče nebo jiném obdobném zařízení.

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 
dovrší věku 18 let.
 
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny 
pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. 
Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí 
být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. 
Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly 
kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním 
kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, 
které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada 
hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, 
u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává 
pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí 
je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené 
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského 
úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
(5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách 
na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
 
Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se 
kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel 
prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků 
voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky platným občanským průkazem, platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 
anebo cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
 
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude 
hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, 
může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává 
přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden 
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací 
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen 
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, 
úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného 
statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) 
v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat 
pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu 
trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského 
průkazu.
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
 
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 
1. října 2021 na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, 
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.
 
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 
(23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc 
s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz 
lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, 
kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb 
dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán 
a následně může volič přistoupit k hlasování.
 
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu 
hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat 
ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.
 
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební 
schránky.

Hlasování v zahraničí
Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při 
zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou 
konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem 
(dále jen „zastupitelský úřad“).

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného 
zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu)



Jak a do kdy lze žádost o zápis podat
Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou 
kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství 
ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad 
potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se 
považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným 
k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.
Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje 
ověřený podpis voliče.
Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu 
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021.
Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného 
zastupitelským úřadem nebude vyskytovat v době voleb do 
Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského 
úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, 
na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
 
Důsledky zápisu do zvláštního seznamu
V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý 
pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů 
vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen 
k trvalému pobytu.
Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky(1), 
je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, 
které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb 
okrskové volební komisi.

b) na základě voličského průkazu
Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis 
do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně 
kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí https://www.mzv.cz/, ikona O ministerstvu - Adresář 
diplomatických misí - Zastoupení ČR v zahraničí.
Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací 
lístky ve volební místnosti.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému 
budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., 
že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, 
budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.
1) Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů nebrání 
tomu, aby volič mohl ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do 
zastupitelstev krajů hlasovat na území České republiky.
 
Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení
Pokud volič pobývá v době voleb do Poslanecké sněmovny 
v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo 
v obdobném ústavu a zařízení (dále jen „zdravotnické zařízení“), 
které se nachází v jiném volebním okrsku (obci), než do kterého podle 
místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě 
dlouhodobějšího pobytu)
Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného 
zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého 
zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného 
zdravotnického zařízení obecnímu úřadu v jejím územním obvodu 
nejpozději 1. října 2021 do 14.00 hod.
V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení 
členové okrskové volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu 
voličů a přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací 
lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise.

b) na základě voličského průkazu
Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní 
úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby 
zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.
Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří 
se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, 
Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, 
obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.
Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se 
nachází zdravotnické zařízení
V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech 
voleb „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Pozn.: Ministerstvo vnitra připravuje i pro volby do Poslanecké 
sněmovny zákon o zvláštních způsobech hlasování (pro voliče 
v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19) na obdobném 
principu jako v případě krajských a senátních voleb v roce 2020. 
Informace budou průběžně doplňovány na webu Ministerstva vnitra 
ČR (www.mvcr.cz).

Místa konání voleb
 
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– vestibul Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
pro voliče bydlící v ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská, 
nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Těchanovická 274, 
275, 315, 492

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
– vestibul kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící v ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského, 
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní, 
Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– místnost v sokolovně, Husova 653, Vítkov
pro voliče bydlící v ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní, Krátká, 
Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará, Švermova, 
Vodní, Úvozní, Příkrá

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– místnost v mateřské škole, Opavská 34, Vítkov
pro voliče bydlící v ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní, 
Rybniční, Spojovací, Těchanovická, (mimo č. p. uvedená v okrsku 
č. 1), U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem 
nahoru, nemocnice, místní část Prostřední Dvůr

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
– místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3
pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
– místnost v požární zbrojnici, Lhotka 31
pro voliče bydlící v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužné, 
Lhotka

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– místnost v kulturním domě, Jelenice 33
pro voliče bydlící v celé místní části Jelenice

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
– místnost v budově školícího střediska České pošty, s. p., Podhradí 
2016
pro voliče bydlící v celé místní části Podhradí, Nýtek

www.mvcr.cz


Zastupitelstvo města na svém zasedání 8. září schválilo následující individuální dotace
ORGANIZACE PROJEKTY DOTACE

Tělovýchovná jednota Vítkov Provoz fotbalového oddílu 25 500 Kč
Český kynologický svaz, ZKO Vítkov - 189 Pořízení zahradní techniky 10 000 Kč
Klub sportovní kynologie Vítkov – Klokočov 5. ročník Výstavy a bonitace německých ovčáků 10 000 Kč
Spolek Zálužné Zvýšení bezpečnosti návštěvníků a úpravy okolí Raabovy štoly 7 750 Kč
HRAcí Deskové Centrum Legie „Jsi na tahu“ 6 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR Volnočasové aktivity členů ZO SPCCH Vítkov 26 000 Kč

Smíšený pěvecký sbor Komenský Koncertní činnost pro rok 2021 10 000 Kč

Dotace města na II. pololetí roku 2021

V únoru tohoto roku byla zahájena rekonstrukce mostu v komunikaci 
Švermova, který vlastní Moravskoslezský kraj, a v komunikaci 
Poštovní ve vlastnictví našeho města. Proto se spolu s městem na 
realizaci stavby podílí i Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., 
Ostrava. Na základě vyhodnocení veřejné zakázky se zhotovitelem 
prací stala společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., 
Brno za celkovou smluvní cenu 32, 5 mil. korun. Finanční podíl města 
činí 21, 2 mil. korun, z toho byla Vítkovu poskytnuta z rozpočtu MSK 
dotace ve výši 13 mil. korun.
Rekonstrukce spočívá v nahrazení nevyhovující nosné konstrukce 
mostu novou konstrukcí tvořenou železobetonovým rámem, která 
je rozdělena do sedmi dilatačních celků. Současně se provádí 
i zpevnění břehů včetně koryta toku a přeložky některých sítí technické 
infrastruktury. Součástí stavby budou nové chodníky a parkoviště.

Do konce září 2021 se předpokládalo dokončení nosné konstrukce 
mostu s následným provedením mostního svršku a vybavení. 
Dle smlouvy o dílo je termín dokončení stavby stanoven do 
6. prosince 2021 s tím, že do konce října se očekává hrubé dokončení 
díla a zprovoznění všech dotčených komunikací.
Na základě výše uvedeného se termín 7. říjen, kdy mělo být ukončeno 
omezení silničního provozu úplnou uzavírkou komunikace Poštovní 
a částečnou uzavírkou komunikací Oderská a Švermova, ruší 
a nahrazuje termínem novým.
Od 8. října předpokládáme zrušení semaforů a řízení provozu na 
komunikaci Oderská a Švermova pomocí dopravních značek.

Úplná uzavírka komunikace Poštovní potrvá do 31. října, kdy se 
předpokládá hrubé dokončení stavby.

Jiří Grigier

Most přes potok Čermná před dokončením



Rozměr pneumatik Cena s DPH

155/70 R13 Lassa Snoways 3 75 T 1 010 Kč

175/70 R13 Lassa Iceways 2 82 T 1 228 Kč

175/70 R13 Lassa Snoways 3 82 T 1 190 Kč

175/70 R13 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82 T 1 026 Kč

155/80 R13 Lassa Snoways 3 82 T 1 109 Kč

155/80 R13 Sailun Ice Blazer Alpine+ 79 T 1 087 Kč

185/60 R14 Lassa Snoways 4 82H 1 270 Kč

185/60 R14 Lassa Iceways 2 82 T 1 396 Kč

185/60 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82 T 1 200 Kč

155/65 R14 Lassa Snoways 3 75 T 1 180 Kč

165/65 R14 Hankook W442 79 T 1 136 Kč

165/65 R14 Nokian WR Snowproof 79 T 1 331 Kč

165/65 R14 Lassa Snoways 3 79 T 1 220 Kč

165/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 79 T 1 154 Kč

165/65 R14 Hankook W452 Winter icept 79 T 1 210 Kč

175/65 R14 Lassa Snoways 4 82 T 1 170 Kč

175/65 R14 Kingstar SW40 86 T XL 980 Kč

175/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 82 T 1 050 Kč

185/65 R14 Lassa Snoways 4 86 T 1 331 Kč

185/65 R14 Nokian WR D4 86 T 1 360 Kč

185/65 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 86H 1 182 Kč

165/70 R14 Lassa Snoways 4 85 T XL 1 148 Kč

165/70 R14 Nokian WR D4 81 T 1 180 Kč

165/70 R14 Kingstar SW40 81 T 940 Kč

165/70 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 81 T 1 030 Kč

175/70 R14 Lassa Snoways 4 88 T XL 1 286 Kč

175/70 R14 Kingstar SW40 84 T 1 045 Kč

175/70 R14 Sailun Ice Blazer Alpine+ 84 T 1 110 Kč

175/80 R14 Lassa Snoways 3 88 T 1 343 Kč

185/60 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 84 T 1 110 Kč

185/65 R15 General tire Altimax Winter 3 88 T 1 175 Kč

185/65 R15 Nokian WR D4 88 T 1 260 Kč

185/65 R15 Kingstar SW40 88 T 1 042 Kč

185/65 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 88H 1 110 Kč

185/65 R15 Hankook W452 Winter icept 88 T 1 197 Kč

185/65 R15 Lassa Snoways 4 88 T XL 1 327 Kč

195/65 R15 General Tire Altimax Winter 3 91 T 1 235 Kč

195/65 R15 Kingstar SW40 91 T 1 050 Kč

195/65 R15 Nokian WR D4 91 T 1 200 Kč

195/65 R15 Hankook W452 Winter icept 91 T 1 210 Kč

195/65 R15 Lassa Snoways 4 91H 1 250 Kč

195/65 R15 Sailun Ice Blazer Alpine+ 91 T 1 185 Kč

215/65 R15 Snoways Era 96H 1 936 Kč

195/55 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 87H 1 430 Kč

195/55 R16 Lassa Snoways 4 87H 1 899 Kč

205/55 R16 Kingstar SW40 94H XL 1 228 Kč

205/55 R16 General Tire Altimax Winter 3 91H 1 480 Kč

205/55 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 91H 1 306 Kč

205/55 R16 Hankook W452 Winter icept 91H 1 717 Kč

205/55 R16 Lassa Snoways 4 91H 1 570 Kč

205/55 R16 Nokian WR D4 91H 1 770 Kč

215/60 R16 Lassa Snoways 4 99H XL 2 115 Kč

215/60 R16 Hankook W320 Winter icept evo2 99H XL 2 160 Kč

215/60 R16 Sailun Ice Blazzer Alpine+ 99H XL 1 805 Kč

215/60 R16 General Tire Altimax Winter 3 99H XL 2 099 Kč

215/60 R16 Nokian WR D4 99H XL 2 236 Kč

215/65 R16 Sailun Ice Blazer Alpine+ 98H 1 830 Kč

215/65 R16 Nokian WR D4 102H XL 2 210 Kč

215/65 R16 Lassa Competus Winter 2 98 V 2 176 Kč

215/65 R16 Hankook W452 Winter icept 102H XL 2 060 Kč

215/65 R16 General Tire Snow Grabber 98H 2 160 Kč

225/45 R17 Kingstar SW40 94H XL 1 633 Kč

225/45 R17 Sailun Ice Blazer Alpine EVO 94 V 1 631 Kč

225/45 R17 General Tire Altimax Winter 3 94H XL 2 050 Kč

225/45 R17 Hankook W452 Winter icept 91H 2 243 Kč

225/45 R17 Nokian WR D4 91H 2 320 Kč

225/45 R17 Lassa Snoways 4 94 V XL 2 167 Kč

225/50 R17 Sailun Ice Blazer Alpine EVO 98 V XL 1 785 Kč

225/50 R17 Lassa Snoways 4 98 V XL 2 405 Kč

225/50 R17 Hankook W320 Winter icept evo2 94H 2 335 Kč

225/50 R17 Nokian WR Snowproof 98 V XL 2 535 Kč

225/55 R17 Sailun Ice Blazer Alpine Evo 101 XL 1 856 Kč

225/55 R17 Hankook W320 Winter icept evo 2 101V XL 2 640 Kč

225/55 R17 Lassa Snoways 4 101V XL 2 650 Kč

225/55 R17 Nokian WR Snowproof 101 V XL 2 749 Kč

235/65 R17 Sailun Ice Blazer Alpine Evo 108H XL 2 016 Kč

235/65 R17 Hankook W330 Winter icept evo3 108v XL 2 930 Kč

235/65 R17 Nokian WR SUV 4 108H XL 2 928 Kč

225/40 R18 Lassa Snoways 4 92 V XL 2 510 Kč

225/40 R18 Nokian WR Snowproof 92 V XL 2 670 Kč

225/40 R18 Hankook W330 Winter icept evo3 92 V XL 2 558 Kč

235/50 R19 General Tire Snow Grabber 103 V XL 3 464 Kč

235/50 R19 Hankook W330 Winter icept evo 103 V XL 3 720 Kč

235/50 R19 Nokian WR SUV 4 103 V XL 4 379 Kč

255/35 R20 Dunlop SP WS 3D 97 V 5 963 Kč

215/70 R15 C Lassa Wintus 2 109/107R 2 392 Kč

215/65 R16 C Lassa Wintus 2 109R 2 537 Kč

225/65 R16 C Lassa Wintus 2 112/110R 2 955 Kč

235/65 R16 C General Tire EurovanWinter 2 115R 3 248 Kč

235/65 R16 C Lassa Wintus 2 121R 3 469 Kč

195/75 R16 C General Tire EurovanWinter 2 1 980 Kč

225/75 R16 C Lassa Wintus 2 121R 3 073 Kč

 

Prodej zimních
pneumatik 2021
Do vyprodání zásob zakoupíte ve firmě: Štěpán Hutník auto-pneu centrum, 
s. r. o., Budišovská 908, Vítkov, tel: 602 105 205, 602 748 782



V rámci maximální otevřenosti a transparentnosti úřadu představujeme 
tzv. rozklikávací rozpočet, jenž najdete na www.rozpocetvitkov.cz.
Na těchto stránkách můžete porovnávat rozpočet města od roku 
2020, je přehledně rozdělen na příjmy a výdaje, je interaktivní, takže 
po kliknutí na jednotlivé grafy se vám zobrazí podrobnosti podle 
struktury příjmů a výdajů. U jednotlivých kapitol je poté uveden 
schválený rozpočet, rozpočet upravený a skutečné čerpání finančních 
prostředků. I tyto kapitoly lze následně rozkliknout a zobrazí se 
vám podrobné členění dle jednotlivých položek. Čerpání rozpočtu 
v jednotlivých měsících je uvedeno níže v tabulkách.
V záložce Vyhledávání si můžete najít výraz, který vás zajímá.
V záložce Plán je stručné shrnutí plnění výdajů a příjmů v jednotlivých 
měsících rozpočtového roku. I ty můžete rozkliknout a seznámit se 
s jejich podrobnější strukturou.
Poslední záložka Pohledy vám umožní vyhledávat plnění rozpočtu 
podle jednotlivých kritérií (odvětví, položek, účelových znaků, odborů, 
jednotlivých akcí). Účelové znaky se používají při příjmu financí 
a následných výdajů u dotací. Jednotlivé akce mají své ORG, což je 
číslo, které je přiřazeno jednotlivým investičním akcím města nebo 
opravám velkého rozsahu.
Rozklikávací rozpočet města Vítkova byl realizován 
v rámci projektu „Přívětivý úřad Vítkov“ (registrační číslo 
CZ.03. 4. 74/0.0/0.0/18_092/0014525) financovaného z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost.

Novinka – hospodaření 
města na webu

Den otevřených dveří 
SVČ Vítkov

6. a 7. září otevřelo SVČ Vítkov své dveře veřejnosti a žákům 
nižšího stupně základních škol. Připravili jsme si pro ně ukázku 
práce v několika kroužcích, mohli si např. zastřílet z luku, obarvit 
amulet, vyzkoušet si jednoduchou sestavu s mažoretkami a tanečním 
kroužkem Mixed Dance nebo se zapotit při horolezení. V budově SVČ 
je čekal kroužek 3D tisku, badatelský, automodelářský a v neposlední 
řadě Klub KaMeRa. Všem vám moc děkujeme za návštěvu a snad 
se uvidíme v některém z našich kroužků. Aktuální nabídku naleznete 
rovněž na stránkách www.svc-vitkov.cz nebo na facebookových 
stránkách SVČ Vítkov.

Smíšený pěvecký sbor 
Komenský v plné síle zpět!
Konečně jsme se dočkali. Po nucené pauze jsme se v hojném 
počtu setkali na první zkoušce nové, pro nás výjimečné sezóny. 
Odstartujeme ji vánočními koncerty a potom už budeme pilně 
nacvičovat na „koncertní šňůru“ u příležitosti oslav našich kulatin. 
V květnu totiž SPS Komenský oslaví své 50. narozeniny – a jak jinak 
než zpěvem! Tak nám držte pěsti, ať naše hlasivky dostaneme zase do 
skvělé kondice. Anebo ještě lépe – přijďte si zazpívat s námi a možná 
vás nový repertoár připravovaný paní dirigentkou osloví natolik, že už 
naše řady neopustíte.
Krásný barevný podzim plný hudby přejí všichni členové SPS 
Komenský.

Oslavte s námi
Den Charity 2021
Tyto akce se konají na mnoha místech České republiky kolem svátku 
sv. Vincence z Pauly, patrona a zakladatele moderní charitativní práce. 
U příležitosti Dne Charity a Týdne sociálních služeb vás Charita Odry 
srdečně zve 7. října na den otevřených dveří těchto zařízení:

Denní stacionář pro seniory Odry - od 10 do 17 hod. (Hranická 
1110/32, Odry)
I. patro – prohlídka zázemí služby včetně rozšířených prostorů,
II. patro – výstava podkladů a pomůcek k tréninku paměti 
a procvičování těla, odborná literatura, poradenství pro pečující.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Manhattan Odry - od 15 
do 18 hod. (Nádražní 695/28, Odry)
Prohlídka prostorů a seznámení se s aktivitami pro děti a mládež.

Více na www.charita.cz

www.rozpocetvitkov.cz
www.svc-vitkov.cz
www.charita.cz


Zájmové kroužky SVČ pro šk. rok 2021 - 2022

Název zájmového kroužku Věk Místo Vedoucí Termín Čas Zápisné
Florbal I. mladší 9 - 12 let ZŠaG velká tělocvična Petr Molek PÁ 14:00 - 15:15 300
Florbal II. starší 11 - 15 let ZŠaG velká tělocvična Petr Molek PÁ 15:15 - 16:30 300
Rybářský 9 - 15 let Sokolovna klubovna Martina Janečková ČT 15:00 - 16:30 350
Horolezecký dospělí 15 - 99 let ZŠaG malá tělocvična Oldřich Sladkovský ÚT 18:30 - 19:30 1000
Horolezecký SPIDER I. 8 - 13 let ZŠaG malá tělocvična Oldřich Sladkovský ÚT 16:00 - 17:15 500
Horolezecký SPIDER II. 10 - 15 let ZŠaG malá tělocvična Oldřich Sladkovský ÚT 17:15 - 18:30 500
Baseball Březová 9 - 15 let ZŠ Březová Oldřich Sladkovský PO 15:00 - 16:00 350
Baseball Vítkov 9 - 15 let Sokolovna tělocvična Oldřich Sladkovský ST 14:30 - 16:00 350
Základy 3D tisku Vítkov 8 - 15 let SVČ multimediální uč. Oldřich Sladkovský ST 16:30 - 18:00 300
Základy 3D tisku
Větřkovice

8 - 11 let ZŠ Větřkovice Jan Černoch ČT 13:10 - 14:30 300

Stolní tenis I. Jančí 6 - 15 let * Miroslav Vícha kontaktujte vedoucího 
kroužku: 603 723 251

200

Stolní tenis II. Jančí 6 - 15 let * Miroslav Vícha 200
Dramatický Březová 9 - 15 let ZŠ Březová Jana Hrbáčová ST 12:25 - 13:25 200
Sportovní hry Březová 10 - 15 let ZŠ Březová Radek Čech PÁ 13:10 - 14:50 200
Chytrá hlavička Březová 7 - 15 let ZŠ Březová Jitka Víchová ST 13:00 - 14:00 200
Robotika 7 - 15 let SVČ klubovna Marek Svoboda ČT bude

upřesněno
200

Instruktor 14 - 22 let SVČ Vítkov Šárka Medunová PÁ 17:00 - 18:30 100
Lukostřelba 7 - 15 let Sokolovna tělocvična Michal Matuška ÚT 14:30 - 16:00 400
Střelecký 7 - 15 let Sokolovna tělocvična Michal Matuška PO 15:00 - 16:30 300
Volejbal 9 - 22 let Sokolovna tělocvična Pavlína

Steschnerová
ST 16:00 - 17:30 350

Keramika MŠ Větřkovice 5 - 7 let MŠ Větřkovice Pavlína
Steschnerová

ÚT, ST, 
ČT

12:30 - 13:30 400

Keramika ZŠ Větřkovice 7 - 11 let ZŠ Větřkovice Pavlína
Steschnerová

ÚT, ST 13:45 - 15:15 500

Keramika MŠ Vítkov 5 - 7 let SVČ Vítkov Pavlína
Steschnerová

ČT 14:30 - 15:30 400

Keramika MŠ Klokočov 5 - 7 let MŠ Klokočov Pavlína
Steschnerová

PO 12:30 - 13:30 400

Keramika dospělí
Větřkovice

18 let a více ZŠ Větřkovice Pavlína
Steschnerová

sudé 
úterý

16:00 - 17:30 700/10 
lekcí

Keramika Vítkov 7 - 15 let SVČ Vítkov Pavlína
Steschnerová

PO 16:30 - 18:00 500

Malý výtvarník 5 - 9 let SVČ klubovna výtvarky Pavlína
Steschnerová

PO 14:30 - 16:00 400

Mažoretky mladší 6 - 10 let Sokolovna + ZŠaG 
malá tělocvična

Marie Potočárová ÚT, ČT ÚT 15:30 - 
17:00 Sok.    
ČT 16:00 - 

17:30 ZŠaG

800

Mažoretky starší 10 - 15 let ZŠaG malá tělocvična 
+ Sokolovna

Marie Potočárová ÚT, ČT ÚT 17:00 - 
18:30 Sok. 
ČT 17:30 

-19:00 ZŠaG

800

Mažoretky Melč 6-9 let a 10-
15 let

ZŠ Melč Marie Potočárová PO 15:00 - 17:00 400

Vaření, pečení Vítkov 8 - 15 let kuchyně SVČ Vítkov Šárka Medunová ÚT 14:30 - 16:00 500
Klub KaMeRa 11 - 18 let SVČ multimediální uč. Šárka Medunová ČT 14:00 - 16:00 300
Automodelářský kroužek 8 - 19 let TZ Klokočov Jaromír Býma ČT co 

14 dnů 
sudé 

čtvrtky

16:00 - 18:00 400

Mladí hasiči I. 6 - 11 let Sokolovna tělocvična Martina Krejčí PO 16:30 - 17:30 250



Mladí hasiči II. 11 - 15 let Sokolovna tělocvična Kamila Orlíková PO 17:30 - 18:30 250
Jóga Melč 7 - 10 let ZŠ Melč Lenka Lebedová ČT 15:00 - 16:00 200
Badatelský 7 - 12 let SVČ učebna Kamila Orlíková PO 14:00 - 15:30 300
Taneční - Mixed Dance I. přípravka 4 - 

5 let
Sokolovna malý sál Kamila Orlíková ST 15:00 - 16:00 300

Taneční - Mixed Dance II. začátečníci 
5 - 7 let

Sokolovna malý sál Kamila Orlíková ST 16:00 - 17:00 300

Taneční - Mixed Dance III. začátečníci 
7-11 let

Sokolovna malý sál Klára Bradáčová PÁ 15:00 - 16:30 350

Taneční - Mixed Dance IV. začátečníci 
12 - 15 let

Sokolovna malý sál Klára Ligocká ČT 16:00 - 17:30 400

Dance up pokročilí Sokolovna tělocvična Klára Ligocká ČT 17:30 - 19:00 500

Letní boxerská sezona V tJ kLokočoV
Po ukončení zákazu shromažďování se naplno rozběhly tréninky 
a příprava na další období. Všichni se snažili dohnat ztracený čas. 
Naši reprezentanti se mj. v červnu účastnili dvou ligových kol v Opavě 
a následně v Šumperku. Po šestileté přestávce se vrátil jeden z prvních 
klokočovských boxerů Šimon Kučerka a v Opavě dokázal vyhrát.
Výsledky a hlavně výkonnost zaujaly trenéra Boxinku OSTRAVA 
Dalibora Frolicha tak, že tři naše boxery pozval na týdenní soustředění 
do chorvatského Drveniku v termínu 22. - 30. srpna. Tam naši sportovci 
Filip Holiš a bratři Valentové za účasti reprezentantů ČR, Boxingu 
Ostrava, boxerů Havířova, Olomouce, Opavy a Krnova získali nejen 
další zkušenosti, ale třífázovými tréninky si zlepšili i kondici. Součástí 
soustředění byl zápas (formou sparingu) proti chorvatské reprezentaci 
na stadionu Hajduku Split, kde Filip Holiš chorvatského reprezentanta 
s přehledem vybodoval.
Po návratu odjel Filip Holiš na mezinárodní turnaj Visegrádské čtyřky 
do slovenské Dubnice. Filip oba zápasy vyhrál a tím i celý turnaj.
18. září se konal již druhý ročník memoriálu Gustava Gromana v Opavě, 
ze kterého přivezli naši borci bratři Valentovi a Matěj Kotlár medaile 
i body. 19. září boxoval Filip Holiš v Prostějově, kde hostoval za Ostravu 
a své utkání vyhrál, neboť soupeř se vzdal ve druhém kole.

TJ Klokočov umožnila našim sportovcům hostování v Boxingu Ostrava. Slibujeme si od tohoto kroku více zápasů a turnajů a věříme, že poroste 
i jejich výkonnost. Oddíl vede stále jako hlavní trenér pan Petr Hlavna, dále se o provoz oddílu starají trenéři Václav Hrbáč a Miroslav Špálek.
Jsme velmi rádi, že se nám práce daří.

Alexander Pavuk, TJ Klokočov

Gulášfest v Podhradí
Poslední srpnovou neděli se v Podhradí konal IV. ročník gulášfestu. Kuchaři 
vařili na venkovních ohních guláš v deseti kotlících. Asi 200 návštěvníků 
zkonzumovalo kolem 120 litrů různých druhů guláše během 2 hodin. Letošním 
vítězem soutěže se stal Aleš Doležel z Podhradí. Už se těšíme na další ročník!

Vladimír Tománek, osadní výbor



Kynologický tábor 2021
Ve dnech 2. až 6. srpna proběhl v areálu Kynologického 
klubu ve Vítkově příměstský tábor pro malé pejskaře. 
Děti viděly, jak to vypadá, když už pejsek něco umí, 
a pak se pokusily některým výcvikovým dovednostem 
naučit. Zvládli jsme přivolání, chůzi na vodítku, překonání 
překážky i některé další jednoduché cviky. Vyzkoušeli 
jsme si, jak se učí stopování i kousek obranářské práce, 
ale nejvíce legrace jsme si užili při psím parkuru – sportu 
nazvaném agility. Zvládli jsme i pečení pamlsků pro naše 
psí kamarády. Dětem rybičkové těsto nevonělo, ale hafani 
byli s výsledkem spokojeni a někteří stateční pekaři poté, 
co své dílo ochutnali, nakonec došli k závěru, že to zase 
tak špatné není. Výroba jednoduché hračky z tenisáku 
a starého trička nikomu potíže nedělala a kdoví, třeba 
pomůže při dalším výcviku.
Věříme, že se s některými absolventy kurzu budeme 
i nadále setkávat a oni se pokusí posunout své snažení 
na vyšší úroveň. V příštím roce určitě pozveme další 
malé kynology, aby se s námi zapojili do psích legrácek 
všeho druhu a umožníme jim radovat se z lepšího vztahu 
se svým čtyřnohým kamarádem.

Olga Menčíková

Město Vítkov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí 
půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2021
Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou zápůjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu rozvoje 
bydlení města Vítkova platnými od 24. června 2020.
Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách města: https://1url.cz/Lzkud nebo na finančním odboru Měst-
ského úřadu Vítkov u Bc. Jany Chorobinské nebo Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A. Žádosti jsou přijímány do 31. prosince 2021 nebo 
do vyčerpání finančních prostředků vedených ve fondu.

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Mistrovství ČR ve štípání břidlice
Hornický den v Krajině břidlice

První mistrovství, tehdy ještě ČSSR, uspořádal v roce 1989 tehdejší 
Státní statek Vítkov ve spolupráci se s. p. Unigeo Ostrava, závod 
Zlaté Hory v Jeseníkách. Státní statek Vítkov provozoval štolu 
a provozovnu na zpracování břidlice v údolí říčky Budišovky u Starých 
Oldřůvek (ložisko Svatoňovice), kde soutěž proběhla.

Podařilo se pak zrealizovat ještě další dva ročníky, které však už 
zorganizovala Základní organizace českého svazu ochránců přírody 
z Oder. Poslední se konal v roce 2001 ve Spálovském mlýně a do 
vlastní soutěže se přihlásili tři profesionálové a dvacet amatérů.

To byla pro nás velká výzva, které nešlo odolat. Takže po dvaceti 
letech jsme se společně s Krajinou břidlice z. s. pokusili tuto tradici 
oživit.
Protože tak trošku cítíme, že tradici a historii těžby břidlice v Nízkém 
Jeseníku je potřeba oprášit, byly součástí mistrovství také dvě 
výstavy a přednáška pana Petra Zahnaše, jenž se historií těžby 
břidlice na Vítkovsku dlouhodobě zabývá. Samotné řemeslo nám 
po celý den předváděli mistři štípači Antonín Novák a Miloslav Pírek, 
kteří se návštěvníkům představili také v kategorii PROFI. V kategorii 
AMATÉŘI – muži se utkalo pět štípačů a vítězství si po zásluze odnesl 
pan Pavel Smolka, starosta města Vítkova.

Ani ženy nezůstaly stranou a ze čtyř soutěžících na stupni nejvyšším 
stanula paní Zdeňka Sventková.
Věříme, že k dobré zábavě přispěly také dílničky pro děti a celodenní 
hudebně-zábavní program.

Pomyslné žezlo krále příštího ročníku předáváme do Oder.

Tento projekt se konal za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
Břidlice do soutěže i pro celodenní štípání dodala firma 
TOPSTEIN, s. r. o.



KOMUNIKACE S MĚSTSKÝM ÚŘADEM VÍTKOV

1. Jak často vyřizujete své záležitosti s městským úřadem?

  Minimálně jednou za 14 dní
  Minimálně jednou za měsíc
  Minimálně jednou za 6 měsíců
  Minimálně 1x za rok
  Méně než 1x za rok

2. Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování svých 
záležitostí s městským úřadem?

  Telefon
  E-mail
  Osobní návštěva
  Písemná korespondence
  Elektronická podatelna
  Datová schránka
  Nekomunikuji s městským úřadem
  Jiné - uveďte

 

SPOKOJENOST OBČANŮ S KOMUNIKACÍ MĚSTA

3. Zajímáte se aktivně o dění ve městě?

  ANO
  Spíše ANO
  Spíše NE
  NE

4. Jaké druhy informací vám ze strany města chybí?
  Výstupy z jednání zastupitelstva
  Informace o připravovaných investičních akcích (např.
  výstavba bytů, rekonstrukce chodníků a komunikací, atd.)
  Roční zhodnocení aktivit města (ročenka)
  Kultura a volný čas
  Jiné - uveďte:

5. Jaké komunikační nástroje vám pomáhají sledovat dění ve 
městě?
  Vítkovský zpravodaj
  Internetové stránky
  Facebook
  Mobilní rozhlas
  Vývěsní plochy, nástěnky
  Přímá komunikace se zástupci města nebo úřadu - telefon, 
  e-mail
  Městský rozhlas
  Letáky, plakáty
  Informační centrum
  Přímá komunikace se zástupci města a úřadu - osobní
  jednání
  Žádné nástroje nevyužívám
  Jiné - uveďte

6. Jak často navštěvujete webové stránky?
  Každý den
  Obden
  1 x týdně
  Méně než 1 x týdně

7. Jak často navštěvujete Facebook města?
  Každý den
  Obden
  1 x týdně
  Méně než 1 x týdně

8. Jaké typy informací (témata) nejčastěji vyhledáváte o městě?
  Byty
  Trávení volného času
  Sociální a zdravotní služby
  Školství
  Bezpečnost
  Záměry a plány města do budoucna (např. plánované  
  investice, opravy a záměry, atd.)
  Političtí zástupci města (např. informace a kontakty na  
  zastupitele)
  Městský úřad (např. úřední hodiny, kontakty)
  Pozemky a nemovitosti
  Rozpočet města

Vážení občané, město Vítkov připravuje v rámci projektu Přívětivý 
úřad Vítkov „Koncepci moderní komunikace města Vítkova“, která 
bude řešit především efektivní a moderní komunikaci s vámi, občany 
našeho města a jeho místních částí.
Vyplněním dotazníku nám pomůžete správně nastavit formy 
a efektivnost komunikace se všemi věkovými a sociálními skupinami.
Dotazník je určen osobám starším 15 let.

Dotazníky jsou k dispozici: v elektronické podobě na
https://www.survio.com/survey/d/vitkov
Dotazník k vytištění je umístěn na www.vitkov.info

V tištěné podobě si ho můžete vyzvednout ve vítkovském informačním 
centru, kde ho po vyplnění můžete odevzdat do připravené schránky.
Sběr dotazníků: elektronicky (viz odkaz výše).

Vyplněný dotazník můžete rovněž odevzdat během otevírací doby 
městského úřadu v zádveří budovy č. p. 7 na náměstí Jana Zajíce 
(pondělí – čtvrtek 7:00 – 18:00, pátek 7:00 – 17:00 hod.), případně ho 
můžete kdykoli vhodit do hnědé schránky na sloupu u informačních 
tabulí na náměstí Jana Zajíce.

Dotazníkové šetření bude ukončeno 20. října 2021.

Děkujeme vám za čas, který jste vyplnění dotazníku věnovali.

Ing. Pavel Smolka
starosta města Vítkova

Město Vítkov - Dotazníkové šetření

https://www.survio.com/survey/d/vitkov
www.vitkov.info


  Formuláře
  Informace pro podnikatele a živnostníky
  Usnesení z jednání rady a zastupitelstva
  Jiné - uveďte

9. Ohodnoťte dostupnost informací, které jste potřebovali 
o městě získat:
  Vždy a snadno jsem dohledal/a, co jsem potřeboval/a.
  Téměř vždy jsem vše našel/našla bez problémů, ačkoli to 
  chvíli trvalo.
  Občas se mi stalo, že mi vyhledání informací trvalo dlouho 
  nebo jsem je vůbec nedohledal/a.
  Stává se mi poměrně často, že hledáním potřebných  
  informací trávím hodně času nebo je vůbec nedohledám.

10. Ohodnoťte kvalitu a obsah informací, které poskytují 
následující komunikační nástroje:

11. Využíváte veřejný internet (v Senior Pointu, informačním 
centru, městské knihovně)?
  Ano
  Ne

12. Uvítali byste další místa, kde by se bylo možné připojit 
k veřejnému internetu? Kde ideálně?
  Veřejná místa (park, sportovní areál, náměstí)
  Kavárny, restaurace apod.
  Jinde - kde?

HODNOCENÍ VYBRANÝCH KOMUNIKAČNÍCH 
NÁSTROJŮ

13. Ohodnoťte níže uvedené oblasti Vítkovského zpravodaje:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

14. Ohodnoťte  níže uvedené oblasti internetových stránek - 
Městský úřad:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

15. Ohodnoťte  níže uvedené oblasti internetových stránek - 
Turista:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

16. Ohodnoťte  níže uvedené oblasti internetových stránek - 
Volný čas:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

1 2 3 4 5 Nevím

Vítkovský zpravodaj

Internetové stránky

Mobilní rozhlas

Sociální sítě - Facebook

Městský rozhlas

Plakáty, letáky

Písemná komunikace

Osobní komunikace

1 2 3 4 5 Nevím

Grafika a vzhled

Obsah

Různorodost článků

Aktuálnost informací

Celkový přínos pro 
čtenáře

1 2 3 4 5 Nevím

Vzhled

Přehlednost a struktura

Možnost dohledat 
potřebné informace
Uživatelská přívětivost

Obsah informací - jsou 
podstatné, aktuální atp.

1 2 3 4 5 Nevím

Vzhled

Přehlednost a struktura

Možnost dohledat 
potřebné informace
Uživatelská přívětivost

Obsah informací - jsou 
podstatné, aktuální atp.

1 2 3 4 5 Nevím

Vzhled

Přehlednost a struktura

Možnost dohledat 
potřebné informace
Uživatelská přívětivost

Obsah informací - jsou 
podstatné, aktuální atp.



17. Ohodnoťte  níže uvedené oblasti internetových stránek - 
Knihovna:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

18. Ohodnoťte níže uvedené oblasti mobilního rozhlasu:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

19. Ohodnoťte  níže uvedené oblasti u sociálních sítích - Facebook 
města:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení?

1 2 3 4 5 Nevím

Vzhled

Přehlednost a struktura

Možnost dohledat 
potřebné informace
Uživatelská přívětivost

Obsah informací - jsou 
podstatné, aktuální atp.

1 2 3 4 5 Nevím

Uživatelská přívětivost / 
funkčnost
Nabízené kategorie, 
které aplikace nabízí
Obsah informací - jsou 
podstatné, aktuální atp.

1 2 3 4 5 Nevím

Důležitost, praktičnost, 
aktuálnost informací 
a příspěvků
Zajímavost, specifičnost 
informací a příspěvků
Komunikace s autory 
příspěvků
Využití grafických prvků, 
fotografií, obrázků

20. Ohodnoťte  níže uvedené oblasti u sociálních sítích - 
Facebook knihovny:
Ohodnoťe jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Návrh na změnu/zlepšení:

SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Jaký je váš věk?
  15 - 17
  18 - 30
  31 - 60
  61 a více

Jaký je vás současný pracovní stav?
  zaměstnanec
  nezaměstnaný
  podnikatel
  student
  důchodce

Máte doma připojení k internetu?
  Ano
  Ne

DALŠÍ  PŘIPOMÍNKY  ČI  NÁVRHY  KE  KOMUNIKACI 
MĚSTA VÍTKOV A JEHO ÚŘADU

Níže můžete uvést vaše náměty či připomínky, příp. co byste 
doporučili městu a úřadu města zlepšit u jednotlivých komunikačních 
nástrojů a v oblasti komunikace s občany obecně:

1 2 3 4 5 Nevím

Důležitost, praktičnost, 
aktuálnost informací 
a příspěvků
Zajímavost, specifičnost 
informací a příspěvků
Komunikace s autory 
příspěvků
Využití grafických prvků, 
fotografií, obrázků



https://vitkov.mobilnirozhlas.cz


Základní škola, Vítkov, náměstí Jana Zajíce

ZÁŘIJOVé AKTIVITY
V novém školním roce se ve škole a ve školní družině uskutečnily 
zajímavé projektové dny s různými tématy. Dětem se líbilo mezi 
hlavolamy, zvířátky i na procházce babím létem. Učili jsme se venku, 
malovali a lupou zkoumali drobotinu, kterou jsme objevili na školní 
zahradě.

Velký úspěch sklidily projektové aktivity „Svět hlavolamů”, kterými 
nás provázel pan Dušan Lederer, organizátor už osmnácti ročníků 
mezinárodních výstav hlavolamů a jiných kuriozit ve Větřkovicích. 
Žáci byli nadšeni možností hlavolamy rozebírat i skládat a v závěru 
projektového dne si mohli vyrobit vlastní hlavolam a odnést si jej domů. 
Pan Lederer dokázal děti skvěle zaujmout a my mu moc děkujeme.
Paní Irena Levová z Oder k nám přivezla své čtyřnohé kamarády – 
bílé švýcarské ovčáky a černou fenku pudla, kteří v rámci canisterapie 
bourali obavy dětí z velkých psů. Žáci viděli, jak pejsci umí reagovat 

na povely, učili se, jak pejsky zabavit, hrát si s nimi, česat je a mazlit 
se s nimi. Zjistili také, že mít domácího mazlíčka není jen radost, ale 
také starost a zodpovědnost. Všichni přítomní pejskové mají složené 
canisterapeutické zkoušky a aktivně canisterapii provozují v domovech 
důchodců. Děti se tak mohly seznámit s další terapeutickou technikou, 
která lidem pomáhá hlavně po psychické stránce.
Při projektovém dni „Babím létem“ procvičovali žáci na lanové dráze 
motoriku svého těla, vyráběli housenky, které umístili do větví stromů, 
a nakonec si opekli párky.
V loňském školním roce vyhlásilo město Vítkov výtvarnou soutěž 
„S kým a kde se cítíš v bezpečí“. Žákyně 8. ročníku Kristýna Siváková 
(1. místo) a Dominika Siváková (2. místo) převzaly cenu za pěkná 
umístění z rukou pana místostarosty Mgr. Martina Šrubaře a paní 
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hany Klapetkové.
Školní rok se rozběhl svým tempem a my si přejeme, aby to tak 
zůstalo, aby nás nepřekvapily žádné problémy, uzávěry kvůli covidu. 
Všichni se totiž chceme učit a poznávat svět naplno.

Katka Kučerková



OKAP II - ŠKOLNÍ ČTENÁŘSKÝ KLUB

Škola v letech 2021-2023 
realizuje díky Místní akční 
skupině Opavsko z. s. pro své 
žáky kroužek „Školní čtenářský 

klub“, který se uskuteční v rámci projektu Odborné, kariérové 
a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji II (reg. 
č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/19_078/0019613). Projekt je financován 
z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského 
kraje.
Rozpočet  Školního čtenářského klubu je 167.939 Kč, z toho 
119.339 Kč půjde na vybavení kroužku knihovnami, knihami, 
sedačkou aj.

Miroslav Bučánek
ředitel školy

PRVňÁČCI SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI 
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Úderem osmé hodiny ranní byl 1. září zahájen školní rok 2021/2022. 
Asi nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci, které v krásně 
vyzdobených třídách přivítaly jejich paní učitelky Mgr. Hana Sokolová, 

Mgr. Monika Prokšová, Mgr. Jarmila Haubeltová a paní vychovatelky 
Bc. Romana Ďurišová a Bc. Ludmila Šromotová.
Po nutném testování a společném seznámení se žáci v doprovodu 
rodičů, vychovatelek a třídních učitelek přesunuli do místního kina, 
kde je přivítal ředitel školy Mgr. Miroslav Bučánek. S pasováním dětí 
na prvňáčky pomáhaly pohádkové postavy Mickey a Minnie. Popřát 
žákům, rodičům i pedagogům úspěšný a pohodový školní rok přišel 
také pan starosta Ing. Pavel Smolka, místostarosta Mgr. Martin 
Šrubař a zástupkyně školské rady Bc. Šárka Trnková. Na pódiu 

všichni žáci obdrželi upomínkový list, drobné dárečky a krásný školní 
kapsář, který financoval zřizovatel školy město Vítkov. Věříme, že na 
tento den budou mít všechny děti krásné vzpomínky a přejeme nejen 
prvňáčkům, ale všem žákům naší školy, aby se jim ve škole líbilo, 
našli si nové kamarády a každý den se do školy těšili.

Jarmila Haubeltová

PROBĚHLY STUDENTSKé 
PARLAMENTNÍ VOLBY
Ve dnech 20. a 21. září proběhly v naší republice studentské volby 
do Poslanecké sněmovny pořádané organizací Člověk v tísni 
v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Cílem je 
podpořit aktivní, zodpovědné a sebevědomé občanství budoucích 
prvovoličů.
V naší škole volby připravili zástupci žákovského parlamentu 
gymnázia pro žáky vyššího gymnázia a kvarty na 20. září. Zúčastnilo 
se jich 74 voličů (z 95 žáků). Bylo odevzdáno 71 platných a 3 
neplatné hlasovací lístky.

Výsledky jsou následující:

Číslo - název politické strany, hnutí Počet
hlasů

17 - PIRÁTI a STAROSTOVÉ 18

13 - SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 14

20 - ANO 2011 11

5 - Česká strana sociálně demokratická 7

1 - Strana zelených 5

12 - PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty 4

18 - Komunistická strana Čech a Moravy 3

16 - Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 
Moravy a Slezska) 2

3 - VOLNÝ blok 2

4 - Svoboda a přímá demokracie (SPD) 2

22 - Moravané 2

8 - Trikolora Svobodní Soukromníci 1

Tomáš Kaluža, Jana Kravčíková
vedoucí žákovského parlamentu gymnázia



ODEŠLY  VÝRAZNé  OSOBNOSTI  NAŠÍ 
ŠKOLY
Ve čtvrtek 16. září nás opustila ve věku nedožitých 76 let paní učitelka 
Vlasta Duroňová - výrazná pedagogická osobnost, která ovlivnila řadu 
obyvatel Vítkovska.

Od samého počátku své profesní kariéry pracovala v základním 
školství. Nejdříve působila jako učitelka a posléze zástupkyně 
ředitele na Základní škole Vítkov, Opavská 22. Po celou dobu 
své pedagogické praxe se věnovala výuce předmětů, které měly 
úzký vztah k její aprobaci přírodopis – chemie, tedy přírodovědě, 
přírodopisu, přírodovědným a chemickým praktikám.
Díky upřímnému zájmu o zdokonalování se ve svém oboru a především 
díky své otevřenosti vůči inovativním metodám se paní učitelka 
Duroňová zapojovala do ekologických projektů a do zvelebování 
okolí školy návrhem nové školní zahrady. Měla nezanedbatelný podíl 
na získávání ekologických titulů a úspěších žáků v přírodovědných 
soutěžích. Byla výborným pedagogem pro své žáky, ale také skvělou 

kolegyní a kamarádkou v učitelském sboru. Za dobu svého působení 
ve škole vychovala mnoho milovníků přírody, kteří na ni budou 
s láskou vzpomínat.
V neděli 19. září nás opustil ve věku 60 let po krátké těžké nemoci 
i další náš kolega - pan Karel Zelenka. Ve škole působil 24 let jako 
jediný kuchař. S jeho kulinářským uměním se setkala řada žáků 
a strávníků naší školní jídelny, kteří je mohli ocenit. Miloval svou práci, 
kterou vždy odvedl svědomitě. Byl také velmi společenský a v kolektivu 
oblíbený. Určitě si jej mnozí vybaví díky jeho nezapomenutelným 
vtípkům a osobitému humoru, kterým oslovoval příchozí u výdejního 
okénka. Byl nejenom výborný kolega a pracant, ale také vzorný otec 
a dědeček, který se svědomitě staral o svou rodinu. Srdcem i duší 
pak byl Sparťan, který fandil svému týmu, fotbal byl jeho největším 
koníčkem.

Na oba budeme vzpomínat!
bývalí kolegové

Celkem 2231 vzácných mincí odevzdal nálezce 
Moravskoslezskému kraji. Náhodně nalezený poklad 
obsahoval pražské groše Karla IV. a Václava IV. Ty budou po 
jejich ošetření a prozkoumání k vidění v Muzeu Beskyd ve 
Frýdku – Místku. Poctivému nálezci ze zákona náleží odměna, 
její vyplacení schválilo ve čtvrtek 16. září 2021 Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje.
„Mince zakopané v hliněné nádobě na Vítkovsku mají odhadem 
hodnotu jeden a půl milionu korun. Je to určitě vzácný nález, který 
má hlavně kulturně historickou hodnotu a je zajímavý i svým 
složením. Předpokládá se, že tento majetek jeho majitel uschoval 
poblíž obchodní stezky někdy před vypuknutím husitských 
válek. Chtěl tak uchránit na tu dobu opravdu velké bohatství. 
Zakopal mince vydané v šedesátiletém časovém rozmezí, což 
nasvědčuje tomu, že mince nastřádaly dvě nebo dokonce tři 
generace,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro 
kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a dodal, že je tento poklad 
nalezený v červnu 2016 na Vítkovsku zatím největším nálezem mincí 
v našem kraji.
„Po šesti stech letech pod zemí se mince dočkaly náležitého 
zájmu. Bezprostředně po nálezu byly odvezeny do lokálně 
nejbližšího muzea v Opavě, následně do Frýdku – Místku 
do Muzea Beskyd zřizovaného Moravskoslezským krajem. 
Následoval proces čištění mincí, který si vyžádal zhruba dva 

roky. Pak mince putovaly do Prahy do Národního muzea 
k odbornému ohodnocení a dalšímu prozkoumání. Mince pak 
budou převezeny zpátky k nám a vystaveny nejpozději v roce 
2024, kdy bude Muzeum Beskyd slavit 100 let od svého vzniku,“ 
prozradil náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.
Správný postup při nálezu určuje zákon o památkové péči. Nálezce by 
měl při objevení každého nálezu, především z podzemí, neprodleně 
oznámit nejbližšímu muzeu, aby jeho pracovníci „poklad“ odborně 
vyzvedli a ošetřili. Historické nálezy ze zákona patří kraji, na jehož 
území byly nalezeny. Zákon také nálezci připisuje finanční odměnu 
až do výše 10 procent z odborného znaleckého posudku, který určí 
kulturně-historickou hodnotu nálezu. Tržní hodnota nálezu pak bývá 
výrazně nižší.
„Poctivému nálezci, který na nalezené mince včas upozornil 
archeology ze Slezského zemského muzea v Opavě, děkuji. 
Objevil a odevzdal obrovské bohatství, což jsme ocenili 
vyšší odměnou, než kterou nám udává zákon. Stanovený 
desetiprocentní podíl jsme navýšili až na odborně odhadovanou 
tržní cenu nálezu, což je 489 tisíc korun českých. Tyto takzvané 
poklady jsou pro nás nesmírně důležité kvůli možnosti poznání 
kulturních, hospodářských, ale i sociálních dějin našeho kraje,“ 
uzavřel náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Zdroj: www.msk.cz

Archeologický nález na Vítkovsku

www.msk.cz


Michal Škrobánek pochází z Oder, kde strávil své dětství. 
Už v útlém věku projevoval nadání a cit pro komunikaci 
a psanou tvorbu. Své prvotiny přenesl na papír kolem 
patnáctého roku, kdy se stal studentem místního 
gymnázia, a postupně se svými spolužáky založili 
divadelní uskupení Quo vadis, ve kterém zůstává vůdčí 
autorskou osobností. Kromě své divadelní tvorby zůstává 
stále věrný poezii, publikuje v tisku, zaznamenal úspěchy 
v literárních soutěžích a jeho první autorská sbírka 
CyklusLáskyKus bude „pokřtěna“ v místní knihovně. Tam 
poprvé četl své verše u příležitosti Světového dne poezie, 
ale to už je docela dávno, ovšem Michal tam rád vystupuje 
dodnes… Moderuje rovněž různé akce, namátkou u nás 
Cenu Jana Zajíce, akce pro děti, ale i plesy.
Michal v sobě nezapře milovníka přírody, toulek po horách, 
cestování, ale též skvělé kávy…

Michal Škrobánek se představuje 

Občas

Občas nevím
občas hádám
někdy se směju
jindy strádám

Občas se trápím
občas chápu
někdy najisto
jindy tápu

Občas se plazím
Občas utíkám
někdy do pryč
jindy do nikam

Zatím živ
zatím zdráv
mávám smrti
na pozdrav

Zatím ještě
zatím možná
mávám smrti
ať mě pozná

Občas šeptám
občas křičím
být tak vším
být tak ničím

Bez názvu

V chladnu
chřadnu
sotva vzlétnu
spadnu

Ve vlastním stínu
splynu
pro cizí srdce
kaju se
hynu

Bílá holubice

Bílá holubice,
sedávala na mé okenice
na můj šedý parapet,
ze kterého zřela širý svět
A jak se tak dívala,
křídla ji smutkem klesla dolů
vida spící město
a srdce plná láskybolů

Její perleťově bílá hruď,
jen stěží nabírala vzduch
Co je to za město,
kde není láska
kde není Bůh

Byla by snad hned uletěla
a hledala odpočinek na jiném 
parapetu,
kdyby nespatřila v okně moji tvář
a zvadlou růži v duši květu

Nehybně hleděla,
do světla mého pokoje
aniž by věděla,
na kom ta tíha
spícího města
vlastně je

Vločka

Vločka,
to není chlad
Je to dotek
je to smutek
je to touha
Milovat

Vločka,
to není chlad
Je to zdání
je to přání
teplo srdcí
Darovat

Občas

Občas se to stává,
občas se to přihodí,
že po čem jedni touží
jiní z rozmaru odhodí

Občas to potkáš
občas to musíš hledat
stokrát padnout
tisíckrát se zvedat

Občas není čas,
slyšet srdce hlas
a nepůjde to snáz
samotě napospas

Občas se to stává,
občas se to přihodí,
že i v okamžiku smrti
se nová láska narodí

Občas se to stává,
občas se to přihodí,
že i ve spícím srdci
se nová láska probudí

Chtěl bych

Chtěl bych být,
chladný jako led
pravdu neslyšet
před slovem skousnout ret
ale nejsem

Chtěl bych hořet,
jako plameny očistce
vše dobré spálit
a prázdnotou postit se
ale nehořím

Chtěl bych padat,
jako voda ze skály
špínu smývat
a proudem unášet se do dáli
ale nepadám

Chtěl bych toho tolik,
a vlastně nic
jen bolest nevnímat
a místo rubu poznat líc
ale nepoznám

Chtěl bych poslouchat,
ale neslyšet
všechny hlasy co volají,
že smutek chodí potají
ale slyším

Chtěl bych,
moci nechtít
prostě být
a nic nemít
ale jsem

Co když ...

Co když smrt,
chutná
jako právě utržená
malina

Skousneš ji
olízneš rty
a už nepoznáš,
že Tvá svíce
zhasíná

Co když smrt
voní
jako v houští
zarostlé maliní

Přijdeš blíž
pohladíš okem
pohladíš dlaní
a pro Tu krásu
zemřeme neviní



PETR NAZAROV
Procestoval několik desítek zemí a v některých z nich i na několik 
měsíců, či dokonce let, zakotvil. K cestování po zemích celého světa 
postupně přidal i fotografování. Cestování mu dalo víc než všechny 
školy světa. Bylo to pro něj tou nejzajímavější a nejpoučnější školou 
života. Kromě poznávání nových míst a kultur si při svých cestách 
uvědomil spoustu souvislostí, které by ho doma v obývacím pokoji 
asi nikdy nenapadly, a hlavně měl dostatek času nad nimi přemýšlet. 
Uvědomil si, že většina zdánlivě nepřekonatelných problémů jsou 
jen malichernosti, nad kterými je možné velkoryse mávnout rukou. 
Na cestování je fascinující nejen objevování zajímavostí a krás 
různých míst na světě, ale zejména objevování sebe sama, svých 
možností a limitů.

PUTOVÁNÍ SEVERNÍ INDIÍ
Z Himálaje do Váránasí. Dharamshala – místo současné tibetské 
exilové vlády, Rishikesh – na úpatí Himálaje se už od dob Beatles 
těší pověsti „hlavního města jógy“, Váránasí – jedno z nejstarších 
osídlených míst světa, hinduistická pouť Kumbh Mela v Allahabadu, 
konaná zde jednou za dvanáct let, a další zajímavosti Indie.

MARKéTA HARASIMOVÁ
Markéta Harasimová je členkou české sekce AIEP, asociace 
detektivní a dobrodružné literatury. Na literární dráhu vstoupila 
už na střední škole a píše hlavně romantické detektivky, erotické 
krimithrillery anebo romány s mysteriózním nádechem. Na kontě 
má také několik dívčích románů. Potrpí si na pádné dialogy, 
emoce a napětí. Do roku 2019 vyšlo téměř dvacet autorčiných 
titulů. Nově píše i pro děti (Z deníku kočičkyŤapičky, Bookmedia). 
Pokračování oblíbené dětské knížky o Ťapičce vyšlo na podzim 
2020. Aktuálně vzniká filmový scénář na motivy jedné z jejích knih 
(Sametová kůže, produkční agentura Alfedus). Pravidelně vystupuje 
na různých scénách se svým kulturním programem pro děti 
i dospělé a spolupracuje s řadou známých umělců. Je také televizní 
a divadelní scenáristkou a sama se občas ocitne v roli herečky. 
Jako publicistka spolupracovala s portálem www.zeny.iprima.cz. Pro 
web www.vimvic.cz připravila online kurz o tom, jak napsat knihu, 
a v roce 2017 založila nakladatelství MaHa, kde vydává některá svá 
díla i tituly jiných českých autorů.

Knihovna Vítkov informuje

Amnestie  na  upomínky Městská knihovna ve Vítkově vyhlašuje v rámci Týdne knihoven 
(4.–10. 10. 2021) tzv. amnestii na upomínky. V tomto týdnu mohou čtenáři vrátit zpět do knihovny dokumenty, které již mají delší dobu půjčeny, 
a poplatek za upomínku jim bude odpuštěn.

Proběhl předposlední z řady koncertů 
pořádaných v rámci náhradního programu 
Dne města – Vítkov 2021, který pro vás 
připravilo město Vítkov.

Celou sérii uzavřeme 15. října koncertem 
Adama Mišíka. Vstupenky můžete 
nakupovat na www.kulturavitkov.cz. Těšíme 
se na vás.

Závěrečné 
koncerty 
Letošního dne 
města

www.zeny.iprima.cz
http://www.vimvic.cz/
www.kulturavitkov.cz


Tento měsíc se naše komise rozhodla 
zavzpomínat na Milana Nohavicu, jehož si 
určitě mnozí vítkovští občané pamatují. Každý 
z nás ve svých školních létech zažil hodiny 
tělesné výchovy. Ovšem ten, který je absolvoval 
s panem učitelem Nohavicou, byl opravdovým 
šťastlivcem! Tehdy bychom ve Vítkově zřejmě 
nenašli nadšenějšího sportovce s takovou láskou 
k pohybu. Milan Nohavica sportem nejen žil, 
ale dokázal kdekoho k pohybovým aktivitám 
přilákat, a dokonce v některých probudit 
celoživotní nadšení pro sport.
Milan Nohavica se narodil 1. ledna 1934 
v Ostravě Mariánských Horách. Jeho tatínek 
byl slévač ve vysokých pecích a maminka se 
starala o domácnost. Své celkem šťastné dětství 
a školní léta prožil až do roku 1947 v Ostravě. 
Poté se rodina přestěhovala do Krnova, kde 
dokončil základní vzdělání. Následně ve 
studiích pokračoval v Krnově na pedagogickém 
lyceu, po jehož absolvování byl aprobovaným 
učitelem pro základní školy. Obdržel pracovní 
umístění do malinké vícetřídní měšťanské školy 
ve Starých Těchanovicích, čímž se jeho životní osud navždy spojil 
s Vítkovskem. Tady nejen učil děti, ale také organizoval společenský 
život v obci. Navíc se tehdy jako mladý šikovný učitel seznámil se 
svou nastávající manželkou Marií Mičkovou, rodačkou z Milostovic.
Po prvních zkušenostech ve školství musel mladý Milan nastoupit 
povinnou vojenskou službu, kterou absolvoval do roku 1956 
v Litoměřicích u spojařů. Již tehdy se projevilo jeho hudební nadání. 
Dcera Dagmar s úsměvem vzpomíná na tatínkovo vypravování, jak 
se po několika prvních dnech na vojně vrátil domů pro housle. Rodina 
jej přivítala s udivenými pohledy a upřímným strachem ze zběhnutí. 
Dobrosrdečný Milan vše s úsměvem vysvětlil slovy: „Jakmile velitel 
zjistil, že jsem muzikant, poslali mě zpátky domů pro housle!“ V té 
době ještě neměl složenou vojenskou přísahu, takže i proto se spanilá 
cesta pro housle obešla bez jakéhokoli trestu. Naopak se zapsal jako 
skvělý a veselý muzikant!
V roce 1956 se ještě ve vojenské uniformě oženil a po následném 
návratu z vojny začal vyučovat v Klokočově, kde v letech 1957 až 
1959 působil jako ředitel místní školy. Učil také řecké děti a opět se 
čile zapojil do místního společenského dění. V této době se postupně 
stal otcem dvou dcer - Dagmar a Jany. V roce 1959 se celá rodina 
přestěhovala do Nových Těchanovic a následně v roce 1963 do 
Vítkova.
Milan Nohavica začal učit na základní škole v Opavské ulici. Postupně 
usoudil, že je potřeba doplnit si vysokoškolské vzdělání. Dálkově 
začal studovat na pedagogické fakultě v Ostravě aprobaci tělesná 
výchova-přírodopis. Nabytých zkušeností využil a v roce 1978 
převzal po tehdejším řediteli Josefu Fuchsovi vedoucí funkci a vnesl 

do managementu školy férovost, důvěru, 
pohodu a rodinný přístup, což ocenili nejen 
jeho kolegové. Prostě sportovního ducha se 
vším všudy aplikoval také na období svého 
ředitelování. Očekával od druhých přesně to 
nadšení, které vkládal do své práce. V říjnu 
1991 pod tíhou revolučních událostí a pod 
nátlakem některých osob na ředitelskou 
funkci rezignoval, i přestože nebyl politickým 
člověkem, který by veřejnosti škodil nebo 
který by přehnaně prosazoval požadavky 
komunistické strany. Dokonce mu jeho 
kolegové i pracovníci školy vyjádřili důvěru 
a podporu, aby ve funkci setrval. Celá věc 
jej jistě velmi trápila, ale za daných okolností 
považoval za vhodné vedoucí funkci opustit.
Dle slov rodiny i jeho žáků byl bytostným 
učitelem a organizátorem. Ráno otevřel oči 
a učil! Všechno chtěl umět, což platilo nejen 
o různých sportech, ale také o hudebních 
nástrojích. Hrál například na již zmíněné 
housle, dále na klavír nebo na bubny a jako 
samouk dokonce přidal kytaru. Dlouhá léta byl 

bubeníkem tehdy v širém okolí známé kapely pana Miroslava Tlacha. 
Láska ke sportu se projevila již v dětství. Odmala hrával fotbal, 
výborně běhal, následně se věnoval volejbalu, dále košíkové, hokeji, 
lyžování nebo házené. Aktivně hrál za město Vítkov fotbal a tenis. 
Zřejmě nejdéle aktivně vydržel u tenisu. Neexistuje sport, který by 
neměl rád. Jediné, čemu neholdoval, byly procházky, protože jsou, 
dle jeho slov, příliš pomalé! Ani s přibývajícím věkem neztrácel jiskru. 
Třeba v padesáti začal surfovat. Na místním Balatonu nesčetněkrát 
spadl do studené vody, ale nakonec si surfování podmanil. Přestože 
se naplno věnoval svému povolání, hudbě a sportu, našel si dostatek 
času na svou rodinu, své dcery i vnoučata, kterým se snažil předat 
nejen svou lásku ke sportu, ale také aktivní a pozitivní přístup k životu.
Láska ke sportu byla zcela propojena s jeho prací učitele tělocviku, 
takže žáci pod jeho vedením reprezentovali školu v různých sportovních 
kláních. Byl doslova posedlý a využil každou chvíli k pohybovým 
aktivitám, organizování turnajů nebo vedení dětí k pohybu. Právě 
pro své nadšení i v důchodu docházel do tehdejšího domu dětí učit 
tenis nejen mládež, ale také zájemce z řad dospělých. Na začátku 
svého učitelského působení ve Vítkově také založil sportovní hry, do 
kterých mohly přicházet děti obou tehdejších základních škol, čímž je 
stmeloval a vytvářel pospolitou atmosféru. Společně se svou dcerou 
Dagmar založili ve Vítkově tenisovou školičku a následně i školičku 
lyžařskou. V penzi, byla-li potřeba, docházel do školy vypomáhat. 
Často konstatoval, že se u dětí vytrácí zájem a chuť sportovat. 
V letech jeho působení byl tělocvik nejoblíbenějším předmětem ze 
všech, ale to se postupem času změnilo, což nedokázal pochopit.
Nepřipouštěl si, že by mohl sport i trénování opustit, i když byl na 
sklonku svého života vážně nemocný. Pokud mu zdraví dovolilo, stále 
jezdil na veteránské tenisové turnaje, a dokonce do posledních chvil 
trénoval spolu s panem Janem Bartošem dívčí družstvo volejbalistek 
místního gymnázia (viz foto). Dva dny před svou smrtí ještě navštívil 
jejich trénink, aby děvčatům popřál mnoho úspěchů a zdaru při dalších 
utkáních, a možná se i symbolicky navždy rozloučil…
Milan Nohavica nás opustil v neděli 2. března 2008. Ten den se 
Vítkovem prohnal silný vítr, který způsobil pád vzrostlého smrku před 
budovou školy v Opavské ulici. Náhoda mysticky spojila odchod 
ředitele s pádem vzrostlého stromu před jeho školou.
Na článku se podílela nejen letopisecká komise, ale dík patří především 
rodině za osobní vzpomínky i fotografie, které jsou tu použity.

Radek Huška
kronikář města

Milan Nohavica – celoživotní sportovec, učitel a ředitel školy



POŠTA VÍTKOV
Ve Vítkově se již 
za časů císaře 
Františka II. (vládl 1792-
1835) provozovalo 
doručování dopisů. 
Farní kronika označuje 
jmenovitě v letech 1792 a 1793 povolání 
novopečeného tatínka Philippa Madera 
z Horní Vsi č. p.64 jako „panského postilióna“, 
což je název pro kočího poštovních vozů. 
Z toho lze usoudit, že vrchnost začala 
podnikat v doručování pošty.
Podle údajů prvně úředně jmenovaného 
vítkovského poštmistra Josefa Pohla ze 
září 1858 se již před rokem 1845 doručováním 
a sbíráním dopisů věnoval „pošťák 
zprostředkovatel“ Jahn. Nejbližší poštovní 
úřad byl v Budišově a okrsek „vytrvalce“ 
Jahna byl od obcí Nové Lublice, Moravice 
a Melč až po Lesní Albrechtice, Březovou 
a Jančí, které dvakrát týdně musel pěšky 
obejít. Přelomovou událostí byla služební 
cesta úředníka Meschedera z brněnského 
poštovního ředitelství do Vítkova léta páně 
1845. Domluvil se s hokynářem Krystinusem 
a jeho pomocníkem Mohrem, že se v jeho 
obchodě zřídí Pošta – Partner Czech Point, 
řečeno dneškem. Sbírali a expedovali zásilky 
a již bylo možno poslat doporučený dopis. Za 
dva roky převzal jejich činnost Franz Heinz. 
Ukončil donášku pošty do Budišova a zařídil 
denní převoz zásilek do Fulneku. Po deseti 
letech služby už na svou práci nestačil, 
a tak poštovní službu převzal na zkoušku 
obchodník Josef Pohl. Vrhnul se s nadšením 
do práce a už 1. září 1858 byl definitivně 
uveden do funkce „pošťák Josef“! Vydělal 
si ročně 80 zlatých a dalších 20 dostal na 
úřední výlohy. První poštovní známky se 
v mocnářství začaly používat 1. června 1850, 
a to v hodnotě 3 krejcarů, a ve Vítkově se 
jich prodalo ročně za 720 zlatých. Josef Pohl 
se zasloužil o rozvoj oboru a byl jmenován 
poštmistrem.

1. ledna 1870 se Vítkov připojil k telegrafické 
síti. Pravidelné spojení se světem přes 
Fulnek se rozšířilo roku 1872 až do Opavy. 
Od 15. září 1884 se poštovní zásilky místo 
přes Fulnek posílaly přes Odry. Dynamika 
zlepšování služeb pokračovala a roku 
1885 získal Vítkov vlastní poštovní úřad. 
Pět let poté Josef Pohl starší předal svému 
synovi Josefu Pohlovi mladšímu veškeré 
zkušenosti i svou funkci. Ten byl k 1. lednu 
1890 jmenován a ještě v prosinci toho roku 
ve městě zřídil roznáškovou dopisní službu.
15. října 1891, před 130 lety, byla uvedena 
do provozu lokální železniční trať Suchdol 
nad Odrou – Budišov nad Budišovkou. Došlo 
k okamžitému nárůstu poštovních výkonů 
a po železnici se začaly posílat zásilky. 

Pokrok nezastavíš a 29. prosince 1898 se 
Vítkov dočkal meziměstského telefonního 
spojení. Josef Pohl junior pracoval na poště 
až do konce roku 1913, kdy odešel do penze. 
Na jeho místo vedoucího byl jmenován nový 
vrchní poštmistr Karl Simmich. K závěru 
několik statistických dat. První údaj je 
letopočet a druhý uvádí počet odeslaných 
i doručených dopisů: 1884 - 24 491, 1890 – 
29 458, 1900 – 56 475.

Pavel Kučerka

Zdroj: Ulrich, Josef. Geschichte der Stadt 
Wigstadtl.
Česká pošta.

K lepší vytrvalosti i eliminaci úrazů u sportovců 
pomáhá specializované laboratorní vyšetření AGELLAB
Profesionální i rekreační sportovci mohou optimalizovat svůj výkon, ale i předcházet úrazům či vážnějším onemocněním díky novému 
speciálnímu vyšetření laboratoří AGELLAB. Komplexní balíček biochemických vyšetření poskytovaný pod názvem „Zdraví sportovce“ posuzuje 
klíčové metabolické parametry stěžejní pro sportování a odhaluje oblasti, které sportovcům mohou pomoci zvýšit výkon.
„Profesionální i rekreační sportovci musí svému zdravotnímu stavu věnovat velkou pozornost. Zdravotní stav má totiž přímý vliv na jejich 
sportovní výkon. Naše komplexní laboratorní vyšetření poskytuje informaci, zda jsou klíčové metabolické parametry v očekávaných mezích 
a poskytuje tak vodítko k případné nápravě stavu. Díky vyšetření bude každý sportovec vědět, na jaké oblasti svého zdraví se zaměřit, aby 
dosáhl vyšší vytrvalosti. Zároveň také předejde případným zdravotním úrazům souvisejícím s nedostatkem některých látek potřebných pro 
správné fungování sportem zatíženého organismu,“ prozrazuje Mgr. Ivana Kubalová, odborný garant za biochemii a vedoucí laboratoře klinické 
biochemie AGELLAB.
Samotné vyšetření probíhá ze vzorku krve, která se odebírá z loketní žíly, a vzorku ranní moči. Z těchto vzorků je realizováno vyšetření 
krevního obrazu, je posuzována glukóza, bílkovina, minerály, tuky, funkce ledvin i jaterní funkce.
„Díky vyšetření lidé zjistí, v jaké formě se jejich organismus nachází, a odhalí případná slabá místa, ve kterých by mohlo dojít k poškození 
- například poškození svalů, záněty, prevence zlomenin a podobně. Můžeme tak předejít úrazům, ale i vážnějším onemocněním, jako 
jsou například cukrovka, infarkt myokardu, mozková mrtvice, onemocnění ledvin, jater a tlustého střeva. Výsledky vyšetření jsou odeslány 
praktickému lékaři pacienta, který rozhodne o následném postupu,“ popisuje postup Mgr. Ivana Kubalová s tím, že toto preventivní vyšetření 
mohou absolvovat jak dospělí, tak i děti.
Vyšetření lze v současné době podstoupit na odběrovém místě AGELLAB umístěném na adrese Revoluční 2214/35, Nový Jičín. Výsledky jsou 
obvykle k dispozici do 2 pracovních dní. Vyšetření je přitom možné buď vykázat na pojišťovnu, nebo je možné vystavit fakturu i pro samoplátce. 
V e-shopu vysetreni.agellab.cz lze balíček pořídit za cenu 560 Kč.



Varování pro 
spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů MaS, z. s., důrazně varuje 
spotřebitele před podvodnými telefonáty. Je to pár dní, co 
jsme zaznamenali případ, kdy se na nás obrátil spotřebitel se 
svou znepokojivou zkušeností. Přijal telefonát, ve kterém mu 
bylo sděleno, že k němu domů posílají pracovníka na kontrolu 
vyúčtování elektřiny a plynu. Volající se představili jako pracovník 
organizace na ochranu spotřebitele. Avizovaný pracovník se do 
domácnosti spotřebitele skutečně následně dostavil. Naštěstí 
ten jej do svého bytu nevpustil a celou situaci oznámil jak nám 
tak Energetickému regulačnímu úřadu.
Jedná se samozřejmě o podvod. V žádném případě, žádná 
z oficiálních spotřebitelských organizací neposílá pracovníky 
domů ke spotřebitelům, aby provedli jakoukoliv kontrolu 
vyúčtování za energie ani jiné služby.
V tomto případě se jedná o klasickou fintu, s pomocí které se 
snaží dostat zástupci různých firem do domácností spotřebitelů 
a následně jim nabídnout změnu dodavatele energií. Tyto 
společností používají nejrůznější záminky a hledají stále nové 
způsoby, jak se obohatit na nic netušících lidech. Proto vždy, 
když spotřebitelům kdokoliv volá ohledně elektřiny či plynu, je 
potřeba být velice obezřetný. Velmi často totiž volající neuvádějí 
pravdivé informace o tom, za koho ve skutečnosti vystupují. 
Pokud se vám někdo představí jako zástupce úřadu či firmy, 
všechno si raději ověřte a do dané společnosti zavolejte nebo 
napište. Spotřebitelé s nimi nemusí vlastně ani telefonicky 
hovořit. Pokud jsou spotřebitelé oslovování neznámou osobou 
telefonicky, doporučujeme jednoduše zavěsit telefon.
Velice rizikové je pozvat si neznámé osoby domů, ukazovat 
jim svá vyúčtování a hlavně podepisovat, co jsme nepřečetli. 
Sdružení obrany spotřebitelů MaS, z. s. důrazně varuje všechny 
spotřebitele, aby nepřistupovali na telefonické nabídky a nabídky 
podomních prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele 
energie, ať už přímo nebo ve formě aukce, pokud si smlouvu 
předem důkladně a v klidu celou včetně všech příloh a případné 
plné moci neprostudují a neporozumí všem jejím bodům. Podle 
našich zkušeností se totiž obsah písemné smlouvy často liší od 
toho, co je prodejcem spotřebiteli sdělováno ústně.
Podomní prodej je sice v řadě měst a obcí zakázán, ovšem 
jakmile si spotřebitel prodejce sám vpustí domů a smlouvu 
podepíše, musí počítat s tím, že je pro něj závazná. Pokud 
spotřebitel přece jen nátlaku podlehne a podobnou smlouvu 
se zprostředkovatelem uzavře, nemusí být vše ztraceno. 
Avšak za předpokladu, že začne urychleně jednat. Od smlouvy 
o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji lze odstoupit 
ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do 
uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle nové smlouvy. Lhůty 
se dále prodlužují, jestliže spotřebitelé nebyli s tímto právem 
řádně seznámeni. Pokud prodávající neinformoval spotřebitele 
o právu odstoupit od smlouvy, lhůta k odstoupení se prodlužuje 
o rok, tedy na 1 rok a 14 dnů. Avšak pozor, pokud podepíšete 
smlouvu nikoliv přímo s dodavatelem, ale se zprostředkovatelem, 
který vám nabízí poradenské služby v oblasti energií nebo přímo 
provedení výběru dodavatele, pak na rozmyšlení máte pouze 
14 dnů od uzavření smlouvy.
Dlouho připravovanou novelu „Energetického zákona“, která 
má od příštího roku chránit spotřebitele a posílit pravomoci 
Energetického regulačního úřadu vůči těmto firmám, vrátil tento 
týden Senát České republiky zpět do Poslanecké sněmovny. 
Nezbývá, než doufat, že se jí podaří zákon prohlasovat ještě 
před koncem volebního období. Pokud ano, budeme spotřebitele 
o všech změnách včas informovat.

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska z.s.
Tel/fax.596 111 252, mobil 606 832 280
ostrava@sos-msk.cz

mailto:ostrava%40sos-msk.cz?subject=


Nový školní rok, nový projekt

Se začátkem školního roku 2021/2022 se 
naše škola pod záštitou Moravskoslezského 
kraje zapojila do projektu: Odborné, kariéro-
vé a polytechnické vzdělávání v MSK; reg. č.  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/001961, OKAP II. 
Projekt je financován z prostředků ESF 
prostřednictvím programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpoč-
tu MSK a je realizován krajem ve spolupráci 
s 96 partnerskými organizacemi. Mezi hlavní 
podporované oblasti patří odborné vzdělá-
vání, kariérové poradenství, polytechnické 
vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora 
rozvoje gramotností.
Oderská střední škola společně s 29 partnery 
pokračuje v čerpání personálních šablon: Ko-
ordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 
a Školní kariérový poradce, na něž v přede-
šlých dvou letech čerpala finance z projektu 
Šablony II.
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnava-
tele zajišťuje pro školu součinnost s firmami 
a podnikateli. Vyhledává oborově příslušné 
zaměstnavatele ve spádové oblasti, navazu-
je kontakty za účelem komunikace, zjišťuje 
požadavky budoucích zaměstnavatelů, sjed-
nává smluvní vztahy a podmínky, koordinuje 
odborný výcvik žáků na konkrétních pracoviš-
tích, provádí kontrolu, seznamuje ostatní pe-
dagogy s danou problematikou a organizuje 
setkání s odborníky.
Cílem této aktivity je zvýšit úroveň odborné-
ho vzdělávání na školách, propojit teoretické 
poznatky s praxí a připravit žáky na reálné 
pracovní prostředí. Koordinátor je takovým 
prostředníkem mezi školou a zaměstnavateli, 
jenž má studentům otevřít dveře na trh prá-
ce již během studia. Koordinátor spolupráce 
pořádá se zástupci firem, se zákonnými zá-
stupci, s žáky a pracovníky školy setkání, jež 
v konečném důsledku vedou ke zlepšení cel-
kové úrovně praktického
vyučování.
Cílem pracovní pozice Školní kariérový po-
radce je vytvořit komplexní služby kariéro-
vého poradenství pro žáky a jejich zákonné 

zástupce. Pedagogický pracovník v této funk-
ci musí reagovat na potřeby žáků, aktivně je 
motivovat k dalšímu vzdělávání, zabraňovat 
předčasným odchodům a nakonec jim pomo-
ci s uplatněním na trhu práce. Tato pracovní 
pozice se pro nás stala klíčovou především 
v otázce předčasných odchodů žáků ze školy 
a přestupů na jinou školu.
Školní kariérový poradce realizuje s žáky in-
dividuální setkání, která vedou k objevování 
jejich zájmů, předpokladů, vhodných smě-
rů vzdělávání a profesní orientace. Navíc 
doporučuje informační zdroje, poradenské 
subjekty, připravuje žáky na pracovní poho-
vory, komunikuje s rodiči, identifikuje nadání, 

pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami a spolupracuje s firmami, pově-
řenými úřady a institucemi. Chceme ukázat, 
že kariérové poradenství má pevné místo ve 
vzdělávací struktuře a může být velmi efek-
tivním nástrojem pro rozvoj mladého člověka 
a podporu jeho zájmu v odborném vzdělává-
ní.
Obě pracovní pozice jsou pro školu velmi 
důležité a věřím, že je ocení především žáci 
a jejich rodiče.

Jana Kellnerová
ředitelka školy

Střední škola, Odry,
příspěvková organizace

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.

PŘEHLED KULTURNÍCH, 
SPOLEČENSKÝCH
A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA 
LISTOPAD
Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech 
kulturní, společenskou nebo sportovní akci a chcete ji 
zveřejnit ve společném měsíčním přehledu akcí?
Pošlete nám do 8. října 2021 na adresu dusek@vitkov.info 
název akce, datum a čas konání, stručnou charakteristiku 
(např. divadelní představení pro děti, šachový turnaj), kontakt 
na webové stránky nebo jiný kontakt na pořadatele.
Přehled akcí je každý měsíc zdarma distribuován do všech 
domácností ve Vítkově a místních částech.

mailto:dusek%40vitkov.info%20?subject=


 

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 1. října v 16:00 hodin
DEN SENIORŮ - KYTIČKA K SVÁTKU
Karl Gott cover – vystoupení Honzy Mlčocha
Vstupné: senioři 60+ - zdarma, ostatní 100 Kč
Předprodej místenek a vstupenek v IC Vítkov nebo na
www.kulturavitkov.cz.
Kulturní dům Vítkov

Neděle 3. října, 9:00 - 17:00 hodin
DEN ZDRAVÍ VE VÍTKOVĚ
Zdarma vám rádi poskytneme široký výběr našich služeb - měření 
podkožního i viscerálního tuku, kosterní svaloviny, BMI, test životního 
stylu, Harvard step test, individuální poradenství a jiné. Jako dárek si 
můžete odnést nejen knihy zdarma, ale také radost z masáže šíje. 
Přijďte se dozvědět, jak je na tom vaše kondice a zdraví. Pořádá: 
Klub zdraví Vítkov
Náměstí Jana Zajíce Vítkov

Neděle 3. října v 10:00 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti. Psí 
záchranáře, kteří umějí létat s letadlem (kříženkyně Skye), hasit 
požáry (dalmatin Marshall), strážit zákon (německý ovčák Chase) 
a dělat řadu dalších užitečných věcí (ostatní čtyřnozí chlupáči), 
milují děti po celém světě.
Animovaný. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 88 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Neděle 3. října v 15:00 hodin
DRAKIÁDA
Zveme všechny kluky, děvčata i rodiče na naši DRAKIÁDU! Přijďte 
si vyzkoušet své draky a společně zjistit, čí drak vyletí až do oblak! 
Všichni soutěžící budou odměněni. Teple se oblečte! Za deštivého 
počasí bude drakiáda zrušena.
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Louka u druhého Paveláku – směr Nové Těchanovice

Neděle 3. října v 19:00 hodin
FESTIVAL PANA RIFKINA
Manželství Morta Rifkina a jeho ženy Sue už delší dobu není právě 
idylické. Přesto, nebo možná právě proto, doprovází Mort svou 
manželku, publicistku Sue na filmový festival v San Sebastianu. 
Obává se, že její fascinace mladým režisérem Philippem může být 
víc než jen profesionální.
Komedie. Země původu: USA / Španělsko / Itálie
Režie: Woody Allen
👨 12+ ⏰ 92 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Úterý 5. října v 19:00 hodin
MINUTA VĚČNOSTI
Špičkový kardiochirurg Petr je velmi uzavřený a introvertní muž. 
Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie má vrozenou srdeční vadu a Petr 
se ji rozhodne operovat sám. Po operaci se společně vydají na 
dobrodružnou výpravu na nádherný severský ostrov. Tady mají dost 
času, aby k sobě opět našli cestu, protože Lucie se s ním už moc 

Vítkov leží na železniční trati z Budišova nad Budišovkou do 
Suchdolu nad Odrou, odkud právě před 130 lety, 15. října 1891, přijel 
první vlakový spoj tažený parní lokomotivou. Výstavbou této trati se 
významně ulehčilo spojení s velkými městy, jako jsou Olomouc nebo 
Vídeň, jelikož Suchdol nad Odrou se nacházel a dodnes nachází na 
Severní dráze císaře Ferdinanda. Později bylo plánováno prodloužení 
tratě z Budišova n. B. přes Guntramovice do Moravského Berouna, 
čímž by se velmi urychlilo spojení na západ od Vítkova (Moravským 
Berounem prochází trať z Ostravy přes Opavu a Bruntál do Olomouce, 
kudy vede hlavní železniční koridor ČR). Dostavbě však zabránily 
obě světové války. V 80. letech 19. století byla též v plánu výstavba 
úzkorozchodné trati z Vítkova do Opavy, ale tyto plány byly nakonec 
zamítnuty.
V průběhu let se na trati 276 (číslo trati v jízdním řádu) vystřídaly                 

4 vlakové soupravy. Jako první tu jezdily už zmíněné parní lokomotivy 
řad 431 a 437, dále pak motorové vozy řady M131.1 (známé jako 
Hurvínek), dále motorové vozy řady 810 a nyní zmodernizované 
vozy řady 811, o kterých jsme ve Vítkovském zpravodaji psali v čísle 
10/2020.
Trať má ovšem význam i v nákladní dopravě, např. pro vozbu dříví 
z Heřmánek nebo štěrku z kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou.
Unikátní jsou na „naší“ trati také staniční budovy, hlavně ty v Suchdole 
n. O., Odrách, Vítkově a Budišově n. B., které stály už při otevření 
trati a zachovaly si i stejný vzhled, pouze byly mírně zrekonstruovány.
Doufejme, že trať procházející Vítkovem bude prosperovat, a že na ní 
bude pravidelný provoz minimálně dalších 130 let!

Adam Karlík
Trainrail.cz, kvinta, ZŠG Vítkov

(Zdroj fotografií: Vlastivědné listy 73 9/2011, příloha Oderského 
zpravodaje; Trainrail.cz)

Připomínáme si 130 let od příjezdu prvního vlaku do našeho města

www.kulturavitkov.cz
http://www.Trainrail.cz


 

KALENDÁŘ AKCÍ
nestýká a stále ji trápí, že její matku opustil.
Drama. Země původu: Česko. Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Jiří 
Langmajer, Martina Babišová, David Švehlík
👨 Přístupný ⏰ 81 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 7. října v 18:00 hodin
Z HIMÁLAJE DO VÁRÁNASÍ – SEVERNÍ INDIE
– PETR NAZAROV
Cestovatelská beseda s Petrem Nazarovem
Městská knihovna

Čtvrtek 7. října v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
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.
Dokumentární.
👨 Přístupný ⏰ 133 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Neděle 10. října v 16:00 hodin
VESELÁ POUť S HOSTY JŮ A HELE
Přeneste se do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na 
pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, 
ježibaba a neposední hadi. Navštíví nás ve Vítkově také Jů a Hele 
a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. 
„Hola, hola, pouť vás volá!“
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek v IC Vítkov nebo na www.
kulturavitkov.cz.
Kulturní dům Vítkov

Neděle 10. října v 19:00 hodin
KAREL
Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do 
soukromí a do duše Karla Gotta.
Dokumentární.
👨 Přístupný ⏰ 133 min Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Úterý 12. října v 19:00 hodin
ZRCADLA VE TMĚ
Tanečnice Marie (Alena Doláková) a její přítel František se snaží 
zachránit svůj vztah pomocí odpovědí na 36 otázek, díky kterým 
se podle vědců zamilujete do kohokoliv. Jenže čerstvě třicetiletá 
Marie má plnou hlavu jiných, mnohem důležitějších otázek. Má cenu 
pokračovat v kariéře, ve které nikdy nedosáhne vrcholu? Dokáže 
překonat svůj strach z průměrnosti a být se sebou spokojená?
Drama.
👨12+ ⏰ 84 min Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov

Středa 13. října v 16:30 hodin
VYHODNOCENÍ SOUTĚžE LOVCI PEREL
Městská knihovna

Středa 13. října v 18:00 hodin
MARKéTA HARASIMOVÁ - AUTORSKé ČTENÍ
S BESEDOU
Městská knihovna

Čtvrtek 14. října v 16:00 hodin
ZÁTOPEK
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do 
Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně 
obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně 

vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého 
života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo 
ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen 
na atletickém oválu.
Drama, životopisný.
Režie: David Ondříček. Hrají: Václav Neužil, Martha Issová
👨 Přístupný ⏰ 130 min
Vstupné: 60 Kč. Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 14. října v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších 
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel.
Akční / Sci-Fi / Thriller. Země původu: USA
🕶 3D 👨 12+ ⏰ 120 min.
Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 15. října v 19:00 hodin
KONCERT ADAMA MIŠÍKA
Tento koncert je poslední v řadě akcí, které vám přinášíme namísto 
zrušeného Dne města – Vítkov 2021.
Vstupné: 150 Kč – v předprodeji, 225 Kč – na místě
Předprodej: IC Vítkov a www.kulturavitkov.cz
Kulturní dům Vítkov

Sobota 16. října v 10:00 hodin
PLYŠÁKOVé UPCYKLOVÁNÍ A VÝLET DO ZOO
Rodinný program, během kterého se naučíme nejen správně 
přistupovat k využití již nepotřebných věcí z domácností, ale užijeme 
si taky bezva výlet do ostravské zoologické zahrady. Jen pro předem 
přihlášené. Přihlášky a více informací na https://volnycas.vitkov.info.

Neděle 17. října v 10:00 hodin
100% VLK
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není obyčejný 
a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu vlkodlaků a těší se na 
svou první proměnu ve vlka.
Animovaný / dobrodružný.
👨 Přístupný ⏰ 96 min Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Úterý 19. října ve 14:00 hodin
VŠECHNY CHUTĚ REGIONU
Beseda pro seniory na téma regionální a fairtradové potraviny. 
Přijďte se seznámit s regionálními produkty a principy fairtradového 
hospodaření. Součástí bude také ochutnávka.
Kino Panorama Vítkov

Úterý 19. října v 19:00 hodin
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Příběh romantické komedie je zasazen do malého města a jeho 
okolí na Broumovsku. Dramatická krajina koresponduje s náladami 
hlavní hrdinky Terezy (36), bývalé primabaleríny Národního divadla, 
která po úrazu skončila kariéru profi tanečnice a přestěhovala se 
s manželem Petrem a sedmiletou dcerou Maruškou na opuštěný 
mlýn, který zdědila po babičce. S buldočí vůlí a přes omezené 
finanční prostředky stavení rekonstruuje, aby vytvořila rodině nový 
domov.
Komedie / romantický.
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, Valentýna Bečková, Jiří Havelka, 
Leoš Noha, Jakub Kohák, Igor Chmela
👨 Přístupný ⏰ 94 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

www.kulturavitkov.cz
https://volnycas.vitkov.info
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Čtvrtek 21. října v 8:30 hodin
KUDY TUDY NA ODPADY – VÍTKOVSKO
Projekt určený všem, kteří se chtějí dozvědět něco víc o třídění 
a ukládání odpadů. Součástí programu je také návštěva 
rozhledny Halaška a mlýna Wesselsky. Podrobnosti na 
https://volnycas.vitkov.info nebo v IC Vítkov. Pouze pro předem 
přihlášené.

Čtvrtek 21. října v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
DUNA
Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného 
koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které 
umožňují cestování vesmírem.
Dobrodružný / sci-fi. Země původu: USA
Režie: Denis Villeneuve
🕶 3D 👨 12+ ⏰ 155 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Neděle 24. října v 10:00 hodin
ROZBITÝ ROBOT RON
Animovaný snímek vypráví příběh trochu osamělého dvanáctiletého 
sedmáka Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího 
a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, 
„nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron není úplně 
v pořádku a zdá se, že je rozbitý. Animovaný. Země původu: USA
🕶 3D 👨 Přístupný ⏰ 107 min Český dabing.
Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

Neděle 24. října v 19:00 hodin
MILAN KUNDERA: OD žERTU K BEZVÝZNAMNOSTI
Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel 
do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že bránil 
překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá 
kamerám a publicitě?
Dokument. Režie: Miroslav Šmídmajer
Hrají: Milan Uhde, Jiří Bartoška, Jan Kačer
👨 Přístupný ⏰ 95 min Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Středa 27. října v 18:00 hodin
NEPÁL - HIMÁLAJSKé DOBRODRUžSTVÍ
DIa SHOw CeSTOVaTele JIříHO KOlBaBy
„Mým snem je navštívit, poznat a pochopit další země, vzdálené 
kultury a přátelské domorodce“
Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov

Středa 27. a pátek 29. října
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V SVČ VÍTKOV
Středa - pro děti ve věku 7-11 let. Program: Navštívíme Malý svět 

techniky v Ostravě, kde máme objednaný interaktivní zábavný 
výukový program „Stavíme město“, kterým nás provedou zkušení 
lektoři, zahrajeme si na architekty.
Příchod dětí na autobusové nádraží od 7:15 do 7:30. Oběd bude 
zajištěn. Vyzvedávání dětí v 16:00 hod. na autobusovém nádraží. 
S sebou si děti vezmou: batůžek, svačinu, pití, drobné kapesné. 
Přibližná cena: 350 Kč, v ceně je zahrnuto vstupné, oběd, doprava. 
Cena se může měnit dle počtu nahlášených dětí.

Pátek - pro děti ve věku: 8-13 let. Program: Vydáme se do HopJump 
arény v Ostravě, jde o 4patrový trampolínový park.
Příchod dětí na autobusové nádraží od 7:15 do 7:30. Oběd pro 
děti bude zajištěn. Vyzvedávání dětí v 16:00 hod. na autobusovém 
nádraží. S sebou: pohodlné oblečení na skákání, batůžek, svačinu, 
pití. Přibližná cena: 500 Kč, v ceně je zahrnuto vstupné, oběd, 
doprava, zakoupení ponožek pro skákání. Cena se může měnit dle 
počtu přihlášených dětí.

Na výlety se přihlašuje jednotlivě, tzn. na každý výlet zvlášť. Přihlásit se 
můžete přes klientské centrum https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni. 
Více informací na webových a facebookových stránkách SVČ 
Vítkov, nebo na e-mailu: orlikova@svc-vitkov.cz.

Čtvrtek 28. října v 19:00 hodin
Čtvrteční premiéra
PAROžÍ
V izolovaném městě v Oregonu se učitelka střední školy a její bratr, 
místní šerif, zapletou s jedním ze studentů, jehož temná tajemství 
vedou až k děsivému setkání s legendární bytostí, která tu byla 
dávno před nimi.
Horor, mysteriózní. Země původu: USA
👨 15+ ⏰ 100 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 29. října v 10:00 hodin
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEňŮ
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na 
svou vesnici. Rozhodne se proto sestavit speciální tulení jednotku, 
která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území nadobro!
Animovaný / rodinný. Země původu: Jihoafrická republika
👨Přístupný ⏰100 min. Český dabing.
Kino Panorama Vítkov

Pátek 29. října v 16:30 hodin
ADDAMSOVA RODINA 2
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým 
nevšedním a podivným chováním terorizují nové kraje.
Animovaný / Komedie / Rodinný / Fantasy / Horor
Země původu: USA / Velká Británie / Kanada
👨 Přístupný ⏰ 93 min. Český dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

https://volnycas.vitkov.info
https://svc-vitkov.iddm.cz/prihlaseni
mailto:orlikova%40svc-vitkov.cz?subject=
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