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Evropský box v Klokočově

Několik slov starosty města
Pokud by letní prázdniny začínaly s nástupem letních veder, již před
několika týdny by škola skončila. Kalendář má však rozhodující
slovo, takže teprve po převzetí vysvědčení 28. června mohli všichni
říct: „Začínají prázdniny!“. Takže krásné prázdniny žákům, učňům
a studentům. Všem ostatním přeji klidnou a pohodovou dovolenou.
Právě s dovolenou úzce souvisí hotely, kempy a jiná ubytovací
zařízení. Jsme si vědomi, že ve Vítkově není dostatek ubytovacích
kapacit, a proto zastupitelstvo rozhodlo o zprovoznění ubytovacího
bloku č. VIII ve školském areálu na Podhradí. V červnu byla
dokončena rekonstrukce topení a elektroinstalace. Začátkem
července tento objekt vybavíme nábytkem a začneme jej nabízet
zájemcům. Jedná se o ubytování typu turistické ubytovny. Pokoje po
čtyřech, společné sociální zařízení. V současné době jsme nechali
zpracovat projekt na vyřešení samostatného vytápění v ubytovacím
objektu č. V. Pokud zastupitelstvo schválí uvolnění ﬁnančních
prostředků, mohla by být tato budova v příštím roce připravena
k pronajímání. Ubytování by bylo v pokojích po dvou, kdy dva pokoje
budou mít k dispozici sociální zařízení. Jedná se tedy o vyšší typ
ubytování než v „osmičce“.
V závěru června začaly TS Vítkov budovat chodník včetně schodiště
z parkoviště v Komenského ulici k hlavnímu vchodu do školy. Usnadní
to přístup nejenom žákům, ale i návštěvníkům. To však není jediná
změna, kterou připravujeme ve školním areálu. V průběhu července
a srpna bude postaven nový chodník od kulturního domu kolem
pavilonu E a asfaltového hřiště. Celková investice bude dosahovat
téměř tří čtvrtě milionu korun.

Opravou prochází také smuteční síň na městském hřbitově. Vstupní
schodiště prošlo generální rekonstrukcí. Stávající stav byl již
neúnosný a ohrožoval návštěvníky. Opravena bude také větší část
fasády. Pokud píši o fasádě, bylo by vhodné říci, že na budově kina

je nová vrstva břízolitu, protože jsme původní stav reklamovali. Také
jsou postupně opravovány spáry v dřevěné podlaze v hledišti. Opět
v rámci reklamace, tedy na náklady zhotovitele. Provoz kina není
omezen.

V této souvislosti bych rád připomenul, že je již v provozu funkční
systém objednávání a placení vstupenek na všechna ﬁlmová
představení. Jistě to přispěje k většímu komfortu návštěvníků.
Program kina, trailery, fotogalerie, obsahy ﬁlmů a objednávky
vstupenek můžeme pořídit na stránkách: www.kulturavitkov.cz.
Pavel Smolka

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

28. srpna 2019
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

Městská policie v květnu 2019
2. května v půl dvanácté dopoledne bylo na služebně MP Vítkov
oznámeno, že se ve Lhotce v lesním porostu pod břidlicovým dolem
nachází skládka nebezpečného odpadu. Strážníci na místě zjistili,
že se jedná o zbytky eternitové střešní krytiny, rozložené na ploše
10m2. Po zdokumentování byla věc postoupena správnímu orgánu
jako podezření z přestupku odkládání odpadu mimo vyhrazená
místa. V případě odhalení pachatele mu hrozí pokuta až do výše
50.000 Kč.
3. května kolem půl osmé večer přijala MP Vítkov oznámení, jehož
předmětem byla krádež v jedné z provozoven v Opavské ulici.
Pachatel krádeže, který přes pokladní zónu pronesl bez zaplacení
2 láhve destilátu v celkové ceně více než 700 Kč, měl z prodejny
utéci neznámo kam. Strážníci po prověření kamerového záznamu
z prodejny zjistili, že krádež má na svědomí jim dostatečně známý
20letý muž z Opavy, který bydlí v nedaleké ubytovně. Vzhledem
k trestní minulosti tohoto muže byla věc postoupena k prošetření
Policii ČR. Pokud se se prokáže, že byl muž v posledních třech
letech za přečin přisvojení si cizí věci odsouzen nebo potrestán, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. V opačném
případě mu za přestupek proti majetku může být uložena pokuta až
do výše 70.000 Kč, jelikož se takového jednání dopustil opakovaně.

Pokuta příkazem na místě ve výši 1.000 Kč byla uložena 22letému
muži z Bezměrova, který 18. května po desáté hodině večerní
vzbudil veřejné pohoršení, když se povaloval na chodníku v Opavské
ulici. Strážníci muži naměřili v dechu více než 3 promile alkoholu
a z důvodu jeho neschopnosti vlastní chůze a souvislé verbální
komunikace jej umístili k vystřízlivění na PZS v Opavě.
23. května krátce před pátou hodinou odpoledne byla hlídka MP
Vítkov přivolána do autobusové čekárny v Opavské ulici, kde mělo
docházet k požívání alkoholu a verbálním urážkám. Po příjezdu
strážníků na místo bylo zjištěno, že 34letý muž z Oder v čekárně, kde
je požívání alkoholu zakázáno obecně závaznou vyhláškou, popíjel
lahvové pivo. Muž byl obviněn z přestupků proti pořádku v územní
samosprávě a proti občanskému soužití, přičemž mu bylo navrženo
vyřešení věci uložením pokuty příkazem na místě. Vzhledem ke
skutečnosti, že tuto možnost odmítl, byla věc postoupena správnímu
orgánu, kde dotyčnému hrozí pokuta až do výše 100.000 Kč.
Roman Mišáček
vedoucí strážník MP Vítkov

LABUTĚ NA VÝLETĚ…
Krátce před devátou hodinou ranní dne 29. května přijali strážníci
oznámení o loudavém pohybu labutí rodinky na silnici mezi
Vítkovem a Novými Těchanovicemi. Po příjezdu MP Vítkov na
místo bylo zjištěno, že po silnici III/4621 kráčejí dvě dospělé
labutě se šesti mláďaty, a to z levé části vozovky do jejího středu.
Vzhledem ke skutečnosti, že ani jedna z labutí neměla na sobě
reﬂexní prvky a svou chůzí tato organizovaná skupinka narušila
bezpečnost a plynulost v silničním provozu, strážníci se snažili
po dobrém labutí rodinku přimět, aby svého jednání zanechala
a silnici opustila. Na podnět strážníka však nebylo reagováno,
a proto pomohla až úřední výzva „Jménem zákona…“ a vytlačení
mimo vozovku pomocí služebního vozidla. Poté se labutí rodinka
odhodlala silnici opustit...
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

BESIP V PRAXI
Vštěpovat dětem pravidla bezpečného silničního provozu se
v dospělosti vyplácí. O to více, když si děti mohou všechno
vyzkoušet samy.
Jedinečné a každoročně používané zařízení pro dopravní výchovu
dětí se nachází v Odrách. Na základě uzavřené smlouvy s jeho
provozovatelem Městem Odry je poskytována kvaliﬁkovaná výuka
žákům 4. a 5. tříd vítkovských škol. Na hřišti je simulováno co nejvíce
možných situací, které se vyskytují v běžném silničním provozu.
Tematicky je plocha rozdělena do dvou částí. První je určena pro
praktickou výuku cyklistů a druhá, v moderní vnitřní nebo venkovní
učebně, pro seznámení se s pravidly silničního provozu. Celá
výuka probíhá inovativní a atraktivní formou, speciálně navrženou
odborníky pro děti a mládež.
V plném rozsahu výuku využívá Základní škola a gymnázium Vítkov,
Základní škola nám. Jana Zajíce Vítkov a základní školy v Budišově
nad Budišovkou, v Melči, ve Větřkovicích a v Březové. Pro I. pol.
školního ruku 2019 – 2020 školy přihlásily celkem 328 žáků, z toho
175 čtvrtého ročníku a 153 pátého ročníku. Věříme že i tato forma
výuky má své místo v celkovém vzdělávání našich dětí.

Jiří Grigier
odbor služeb
Foto: www.odry.cz

SEZÓNA NA KOUPALIŠTI VE VÍTKOVĚ
OTEVÍRACÍ DOBA: 10:00 hod. - 19:00 hod.
CENÍK NA ROK 2019:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
Dospělí
Děti do 6 let
Děti do 15 let
Žáci a studenti do 26 let
Senioři nad 60 let
ZTP, ZTP/P
Průvodce ZTP/P
Zapůjčení lehátka
PERMANENTKY (20 vstupů)
Dospělí
Děti, žáci, studenti do 26 let,
Senioři nad 60 let, ZTP

50 Kč
zdarma
25 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
zdarma
20 Kč
600 Kč (30 Kč/1 vstup)

Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu či permanentku,
musí předložit příslušný průkaz.
Místní školy a školky v rámci tělesné výuky platí hromadné vstupné
(nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA. Ceny
platí v období školního vyučování.
Z hygienických důvodu je vstup do bazénu povolen pouze
v plavkách.
Odpovědná osoba:
Správce koupaliště:

Ivan Petřík
Radek Surovec

Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková
organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel: 556 300 454

300 Kč (15 Kč/1 vstup)

Odbor sociálních věcí představuje službu
RENARKON o.p.s – Terénní program Vítkov
Renarkon je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce
1997 v Ostravě. V současné době působí v několika městech
Moravskoslezského kraje, a to v různých programech. Pomáhá
lidem ohroženým alkoholovou či nealkoholovou závislostí,
patologickým hráčstvím a jejich blízkým. Snahou je minimalizovat
škody způsobené jejich stylem života. Na Vítkovsku RENARKON
o.p.s působí od července 2018 v rámci projektu Evropské unie pod
názvem „Terénní program Vítkovsko“.
Posláním „Terénního programu Vítkovsko“ je aktivní vyhledávání
a kontaktování uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném
prostředí. Cílem je snížení zdravotních a sociálních rizik spojených
s užíváním drog a zlepšení kvality života pro samotné uživatele
návykových látek, pro jejich blízké i širší veřejnost. A zároveň je
posláním i ochrana veřejnosti před negativními dopady, které jsou
spojeny se stylem života uživatelů návykových látek.
Pro koho je služba určena:
• pro aktivní uživatele nealkoholových drog starších 15 let v jakékoli
fázi drogové kariéry;
• osobám, které jsou ohrožené závislostí na alkoholu a patologickém
hráčství;
• především pro osoby užívající nealkoholové drogy injekčním
a rizikovým způsobem;
• pro skupinu lidí – uživatelů návykových látek (tzv. skrytá populace)
s minimální motivací službu vyhledat;
• pro rodinné příslušníky a osoby blízké těch, kteří jsou ohroženi
závislostí;
• pro občany Vítkova, Budišova nad Budišovkou a Čermné ve
Slezsku.
Zásady poskytování služeb terénní práce a poradny:
• Anonymita – klient má možnost využívat služeb zcela anonymně.
Neposkytujeme o klientovi informace bez jeho předešlého
výslovného souhlasu.
• Veřejná přístupnost - služba je pro všechny bez ohledu na
rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické
přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.
• Respektování volby a svobodné vůle – respektujeme klientovo
rozhodnutí, jestli se rozhodne abstinovat, nebo žít s drogou, je mu
nabídnuta odborná péče či pomoc.
• Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.

• Přirozené prostředí – služba se provádí v přirozeném prostředí
klientů.
• Bezplatnost - žádnou z nabízených služeb nemusí klient hradit.
Co nabízí:
• Kontaktní práce – aktivní navazování kontaktu s uživateli drog,
alkoholu a s patologickými hráči.
• Výměnný program – zdarma harm reduction servis.
• Základní zdravotní servis – poskytnutí masti na záněty, péči o žíly,
náplasti, obvazy.
• Poradenství – v situacích, kdy chce klient v životě něco změnit,
nebo si potřebuje jen s někým promluvit.
• Sociální práce – pomoc při jednání s úřady, s hledáním bydlení,
zaměstnání, vyřizováním dokladů a sociálních dávek apod.
• Asistence – doprovod na úřady, k lékaři, apod.
• Krizová intervence – pomoc v akutní krizi.
• Zprostředkování služeb – pomoc s vyřízením léčby závislosti,
pobytového terapeutického programu, zprostředkování jakékoli
potřebné služby.
Služba je poskytována denně v pracovních dnech formou terénní
práce ve Vítkově, Budišově nad Budišovkou a Čermné ve Slezsku,
a také formou ambulantní prostřednictvím poradny ve Vítkově
v Opavské ulici 133.
Provozní doba poradny ve Vítkově:
Pondělí, úterý středa:
Čtvrtek, pátek:

13:30 – 15:30
8:30 – 10:30

Mimo provozní dobu poradny, kdy pracovníci pracují v terénu při
aktivním vyhledávání klientů, je služba dostupná na mobilních tel.
číslech od 8 do 16 hod.
Kontaktní osoby:
Mgr. Pavlína Sponerová (vedoucí, terénní pracovnice) tel. 744 402
451, email: vedtpv@renarkon.cz
Marie Zlámalová (terénní pracovnice) tel. 774 053 609, email: tpv@
renarkon.cz

Jme l í
Nezvladatelný výskyt jmelí, stejně jako působení kůrovce, jsou
výsledkem vzniklé nerovnováhy v přírodě způsobené necitlivými
zásahy člověka. Již od starověku je tato rostlina využívána pro své
léčebné účinky. Díky způsobu růstu a přetrvávající zelené barvě
je jmelí opředeno množstvím mýtů, legend a pověr. Staří Keltové
považovali jmelí, rostoucí vysoko v korunách stromů, za dar z nebes,
za magickou rostlinu a jako symboly štěstí, lásky a plodnosti je jmelí
dodnes součástí Vánoc. Mezi prvními křesťany tradovalo, že jmelí
bylo kdysi volně rostoucím mohutným stromem. Z jeho větve prý
Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. Později strom porazili Římané a z
jeho kmene byl vyroben kříž, na němž byl Ježíš ukřižován. Potomci
stromu se v dalších letech natolik styděli za události na Golgotě,
že seschli do drobných keříků. Z tohoto důvodu bylo dříve jmelí
nazýváno dřevo kříže.
Jmelí je stálezelený poloparazitický keřík, závislý na svých
hostitelských stromech. Na světě existuje téměř 100 botanických
druhů jmelí, z nichž u nás rostou pouze dva druhy - jmelí listnáčové
(Viscum album L.) a jmelí jehličnanové (Viscum laxum Boiss. et
Reuter). V teplejších oblastech mírného klimatického pásu se
vyskytuje i blízký příbuzný jmelí − ochmet evropský (Loranthus
europaeus), který roste především na dubech, a na rozdíl od jmelí
mu na zimu opadávají listy.
Tisíce stromů, zejména na severní Moravě a ve Slezsku, méně
pak v Olomouckém kraji a na jižní Moravě, jsou již léta v ohrožení
kvůli masivně se rozšiřujícímu výskytu jmelí. V současné době je
pro arboristy jmelí velký, těžce řešitelný problém, devastující krajinu.
Lepkavá nestravitelná semena jmelí jsou v přírodě rozšiřována
především trusem ptáků. Aby se zabránilo šíření jmelí, je nanejvýš
žádoucí a nutné periodicky větve s trsy jmelí ořezávat. Větévky jmelí
bílého tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm,
tyto trsy pak zatěžují svou váhou větve stromů s následkem jejich
ulamování zejména v oslabených místech trychtýřovitého rozšíření
– v místě parazitace. Jmelí se napojí na cévní systém stromu a
odnímá mu zejména vodu a živiny. Tak jsou tito hostitelé postupně
oslabováni, klesá jejich vitalita, následně dochází k usychání větví

a poté postupně celých stromů. Příroda si sama se jmelím neumí
poradit. Nejrozšířenější metodou jeho likvidace jsou opakované
ořezy větví i s trsy jmelí. V případě, že je zasaženo více než 50%
koruny nebo se jmelí vyskytuje na kmeni a kosterních větvích,
řešením je pokácení stromu. Ořezy jmelím napadených stromů,
jejich kácení, výsadby za pokácené stromy a následnou péči
o výsadby je možno ﬁnancovat z Operačního programu životního
prostředí v rámci speciﬁckého cíle – prevence šíření a omezování
výskytu invazivních druhů a jmelí bílého. Žádosti se předkládají
do 31. 10. 2019, zprostředkujícím subjektem je Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR. Jednou z povinných příloh žádosti je biologický
průzkum.
V současné době je v testovací fázi chemický postřik, jehož princip
spočívá ve zvýšení produkce fytohormonu, který způsobí předčasné
opadávání lístků jmelí, pokles vitality a následný rozpad keříků bez
poškození hostitelské dřeviny. Postřiky jsou prováděny odbornou
ﬁrmou Safe Trees od roku 2016/17, proto ještě nejsou zcela
jednoznačné odpovědi na otázky: jaká bude opětovná regenerace
trsů po postřicích, jaká bude potřebná četnost a doba dalších
zásahů? Chemický postřik je neinvazivním způsobem ošetření
stromů a jeví se jako perspektivní například u historicky cenných
a památných stromů, kde za daných okolností (např. když by ořez
vedl k odumření stromu) není možný nebo vhodný ořez stromů.
Protože se chemická látka vstřebává do jmelí skrze listy a postřiky
se aplikují v době vegetačního klidu stromů, na strom by podle vědců
chemická látka vliv mít neměla.
Zdroj:
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální
pracoviště Správa CHKO Poodří, Mgr Věra Polochová prezentace z května 2019
- https://tn.nova.cz/clanek/jmeli-leta-likvidovalo-stromy-v-ceskuvedci-z-brna-nasli-reseni.html
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmel%C3%AD_b%C3%ADl%C3%A9

Povinné čipování psů
Podle novely veterinárního zákona,
kterou podepsal v roce 2017 prezident
ČR, se budou muset od roku 2020
povinně čipovat všichni psi v době
prvního očkování proti vzteklině. Starší
psi musejí být očipováni do počátku
roku 2020. Výjimku budou mít psi, kteří
byli označeni tetováním do července
roku 2011.
V současnosti musí mít pes čip, pokud
s ním majitel cestuje do zahraničí.
Přibližně sedm set tisíc psů v České
republice má cestovní pas, mají tedy čip.
Dalším psům byly doposud aplikovány
čipy, nebo byli značeni tetováním na
základě uplatnění obecně závazných
vyhlášek obcí, zejména větších měst.
Od příštího roku, tedy od roku 2020,
budou muset být všichni psi čipováni
při prvním očkování proti vzteklině, a to
mezi třetím a šestým měsícem života.
Pokud tak majitel psa neučiní, nebo
bude mít staršího psa bez čipu, bude
mu od příštího roku hrozit správní řízení
s možným uložením pokuty až dvacet
tisíc Kč, protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl potvrzení o očkování
proti vzteklině.

Veterináři
jsou
podle
informací
připravení k čipování psů, zájem musí
přijít ze strany majitelů psů. Občas se
veterináři setkávají s reakcemi, kdy
čipování majitelé psů dopředu odmítají
a nechtějí ho umožnit. Buď tvrdí, že
je zvíře příliš staré, nebo mají obavy
ze zdravotních důvodů, mají strach
z abscesů. To však čipováním prakticky
nehrozí, je to v podstatě podkožní
injekce. Taktéž je hodně majitelů psů,
kteří do čipování svých psů nechtějí
investovat.
Zhruba polovina z více než dvou
milionů psů v České republice nemá
čip. Finanční náklady na čip včetně jeho
aplikace jsou obvykle 300 - 500 Kč.
Soukromí veterináři údajně čipování
milionu psů za půl roku kapacitně
zvládnou.
Petr Foltis
odbor výstavby,
územního plánování a životního
prostředí

MĚSTO VÍTKOV
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z FONDU
ROZVOJE BYDLENÍ PRO ROK 2019
Podmínky výběrového řízení včetně programů,
na které budou půjčky poskytovány, jsou
stanoveny Pravidly tvorby a užití Fondu rozvoje
bydlení města Vítkova.
Formuláře žádosti a bližší informace jsou
k dispozici na internetové stránce města Žádost
o půjčku z FRB nebo u vedoucího ﬁnančního
odboru Ing. René Kyšáka na Městském úřadě ve
Vítkově, IV. podlaží, blok A, dveře č. 403.
Uzávěrka přihlášek s doloženými
příslušnými doklady je stanovena
do 31. července 2019.
ŽÁDOSTI O INDIVIDUÁLNÍ DOTACI NA
II. POLOLETÍ ROKU 2019
Dotace z rozpočtu města budou na II. pololetí
2019 poskytovány fyzickým i právnickým
osobám na jejich činnost a další akce formou
individuálních dotací, tj. na jejich žádost.
K podání žádosti je nutno použít formulář, který
je uveřejněn na webových stránkách města https://1url.cz/KMdiy
Žádosti přijímáme do 31. července 2019.

Městská knihovna Vítkov
PLÁŽOVÁ KNIHOVNA NA KOUPALIŠTI
Již
třetím
rokem
připravila
Městská
knihovna ve Vítkově ve spolupráci s Technickými
službami města Vítkova pro návštěvníky
koupaliště půjčování knih a časopisů
v plážové knihovně.
Návštěvníci si tak
mohou zkrátit dlouhou chvíli zapůjčením
knih i časopisů.
Koupaliště je místem
určeným hlavně pro
odpočinek a relaxaci,
a proto jsme připravili
pro návštěvníky knihy
„lehčího“ žánru, jako
například
milostné
romány či detektivky.
Nezapomněli
jsme
ani na nejmenší a pro děti připravili pohádky a komiksy. Nabídka knih
je doplněna časopisy nejrůznějšího zaměření, například Tina, Vlasta, Květy, ale také časopisy odbornými o počítačích, nebo autech.
PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ V PLÁŽOVÉ KNIHOVNĚ
Plážová knihovna je provozována v prostorách městského
koupaliště. Její provoz je podřízen Provoznímu řádu městského
koupaliště ve Vítkově.
Zapůjčení knih je poskytováno vždy v otevírací době koupaliště.
Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům.
Zapůjčení knih je bezplatné. Není potřeba žádné registrace čtenáře.

Také knihy v plážové knihovně si zaslouží slušné zacházení.
Zapůjčené knihy a časopisy po přečtení neponechávejte mimo
prostor knihovničky.
Návštěvníci koupaliště si mohou knihy půjčit bezplatně a po
prohlédnutí, či přečtení zpět vrátit do plážové knihovničky.
Případné připomínky k provozu sdělte prosím na: knihovna@vitkov.
eu.
Krásné léto přejí knihovnice městské knihovny.

PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
V KNIHOVNĚ

(1. 7. – 31. 8. 2019)
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno

OBALOVÁNÍ UČEBNIC

Městská knihovna ve Vítkově upozorňuje žáky a studenty, že
v době letních prázdnin mají možnost nosit do knihovny učebnice
na obalování. V září nebudou učebnice z provozních důvodů
obalovány na počkání.
Děkujeme za pochopení.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 19. srpna
do 13. září 2019 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města.
Seznam nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy si nelze
předem rezervovat.

Jahodové hody
Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Červen je čas zralých jahod a kuchaři-číšníci z vítkovské jídelny si nejen
pro sebe, ale i pro spolužáky z kadeřnické praxe připravili jahodové hody.
Podávaly se koktejly, cupcaky, dezerty, koláče, poháry, nechyběly jahody
se smetanou, muﬃny ani cheesecake.
Oblíbenost i zdravotní přínos jahod jsou všeobecně známy, což potvrdili
i naši kuchaři-číšníci. Zapojili se žáci a žákyně 2. ročníku, kteří společně
s paní učitelkou odborného výcviku Evou Skýpalovou vytvořili nefalšovaný,
poctivý jahodový sen, po němž se účastníkům dělaly boule za ušima.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Pro pořadatele kulturních, společenských
a sportovních akcí
Pořádáte ve Vítkově nebo v jeho místních částech kulturní,
společenskou nebo sportovní akci a chcete ji zveřejnit ve společném
měsíčním přehledu akcí? Pošlete nám vždy do určeného data 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.
Uzávěrka na srpen - úterý 2. července v 9:00 hod.
Uzávěrka na září - pátek 9. srpna 2019 v 9:00 hod.

Mateřská škola Vítkov

DEN RODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kdysi řekl L. N. Tolstoj: „Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“
I přesto, že se na pozadí dnešní společnosti rodina neustále mění
a vyvíjí, že plní jiné funkce než kdysi a nese řadu podob, stále
věříme, že rodina je místem, kde dítě zažije ty nejkrásnější životní
okamžiky. Proto se Mateřská škola Husova rozhodla letos Den rodin
s velkou parádou oslavit. Byla to příležitost, jak poděkovat rodinám,
které nám dávají každodenně důvěru a svěřují nám své ratolesti,
ale také ukázat, čeho všeho jsou děti schopné pod vedením těch
správných učitelek. A že to děti 27. května v kulturním domě ukázaly!
Zahájení programu se ujala paní ředitelka Mgr. Miluše Špoková, která
všechny srdečně přivítala. Celý program moderovala talentovaná
děvčata Terezka Piskořová a Soﬁnka Zdráhalová. Následovala
společná píseň, kterou se představily jednotlivé třídy naší školky.
Třída Sluníček pokračovala s připravenou show Čiperkové, Motýlci
zase provedli své rodiny světem pohádek, Žabičky předvedly
svůj hudební talent v pohádce O kůzlátkách a Berušky všechny
roztančily svým kočičím jazzem. Závěrečné vystoupení s básní
a písní bylo jen pomyslnou třešničkou na dortu. Děkujeme za účast
a podporu. Vidět, jak děti rostou a kvetou před očima, je pro rodiče,
prarodiče i paní učitelky tou největší odměnou.

příznivý jako k jiným. To my, celá třída Motýlků, dobře víme a naše
srdce jsou otevřená. Hned po ránu jsme vyčarovali úsměv vlastním
maminkám a pak jsme pospíchali jinam, na místo plné vděčnosti
a vzpomínek. Paní učitelka Hana Skýpalová a Zdeňka Zubíková
připravily 9. května s dětmi pásmo plné tanečků, básniček a písniček,
které jako ohňostroj dětské energie rozzářil celý Domov Vítkov.
Závěrečná růžička pro každou z babiček byla pomyslnou tečkou za
závěrečným programem. Dojetí a slzy štěstí nemohly chybět. I tak je
možné učit děti k úctě ke stáří, která je v dnešní době tolik potřebná.

DEN MATEK V DOMOVĚ VÍTKOV
Pro každou maminku je největším darem šťastné dítě. Největším
darem pro dítě je vidět maminku se usmívat. Domov Vítkov,
organizace zabezpečující péči seniorům, je plný babiček i maminek,
které potěší každé milé slovo. Možná k nim nebyl osud natolik

Senior point Vítkov oznamuje
Na 3. září 2019 nabízí Moravskoslezský kraj seniorům starším
60 let zájezd do tří míst v kraji: Zámek Fryštát - Archeopark
Chotěbuz - Kotulova dřevěnka Havířov.
Cena zájezdu je 200 Kč. V ceně je doprava, oběd, průvodce,
vstupné a pojištění.
Nástup bude na autobusovém nádraží ve Vítkově v 7:30 hod.
Přihlášky přijímáme v kanceláři Senior pointu ve Vítkově,
v budově kina, každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
Zájemci o zájezd budou zaevidování po předložení občanského
průkazu a 200 Kč.
Pracovnice Senior pointu Vítkov

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

MISTROVSTVÍ STOPAŘŮ
MSKS 2019
Klub sportovní kynologie Vítkov-Klokočov patří mezi zájmové spolky,
kde se opravdu nezahálí. Jedna z mnoha akcí, kterou se její členové
mohou z poslední doby pochlubit, proběhla v sobotu 3. května. Od
časného rána se z celé republiky sjížděli do Klokočova účastníci
Mistrovství stopařů MSKS 2019. Okolí této malebné vesničky
bylo pro závod jako stvořené. V blízkosti areálu sportovního klubu
se nacházejí v dojezdové vzdálenosti krásné louky, pro stopaře
opravdový ráj. Závody se konaly podle zkoušky mezinárodního
zkušebního řádu tzv. IFH 2. Pro ty z vás, kteří přesně netuší: jedná
se o jednu z nejobtížnějších disciplín, cizí stopu v délce min. 1800
kroků, tři hodiny starou, která má sedm lomů, je dvakrát křížená
dalším člověkem a pes musí postupně označit sedm předmětů z
různých materiálů. Klade vysoké nároky nejen na psovoda, ale
zejména na nervovou soustavu psa, jeho koncentraci a obrovskou
disciplínu.
A jak to vše dopadlo? Za přísného, ale spravedlivého dohledu
rozhodčích Jana Stracha a Jiřího Baráta vybojoval první místo
Daniel Maček s fenou Brixie z Gakaru, za ním pak na druhém místě
skončila Jana Vavrečková s fenou Calli MI9 a krásné třetí místo
obsadil Jiří Basista s fenou Abra Erigo. Poděkování za pefektní práci

patří také kladečům stop - Petru Gotzmannovi, Jaroslavu Menčíkovi,
Jaroslavu Urbánkovi, Vladimíru Foltýnkovi a Lucii Applové.
Celá akce by se pochopitelně nemohla uskutečnit bez podpory
sponzorů: MSKS, krmivopropsy.cz, město Vítkov, Gappay,
Insportline, Štěpán Hutník, Stavebniny Jan Lhotský, Luboš Dubový,
Vítkovská zemědělská s.r.o.

6. ROČNÍK OBRANÁŘSKÉHO ZÁVODU
Hned další, stejně úspěšná akce nenechala na sebe dlouho čekat.
25. května proběhl již tradiční 6. ročník obranářského závodu. Letos
se této akce zúčastnilo 39 psů, z toho k posouzení na jednotlivé
disciplíny nastoupilo 42 psů. Opět byly závodníkům nabídnuty
disciplíny dle zkušebního řádu a dále Puppy show, SPECIÁL a jako
bonus „na vepřové stezce“, která je dobrovolná pro zúčastněné psy.
Letošní závod hodnotil pan Jan Strach, jenž se ujal posuzování
dle zkušebního řádu, a Vladimír Foltýnek, který s ujal Puppy show
a SPECIÁLU. Figurantské práce si letos rozdělili Petr Gotzmann,
Šimon Veselka a Bartolomiej Haratyn z Polska.
Tuto akci nám pomohli uskutečnit sponzoři: město Vítkov,
krmivopropsy.cz, Garko poháry, Canvit, Gappay, Štěpán Hutník.
Jana Martinková

Regionální televize
Oznamujeme vám, že regionálnítelevize.cz, která se již sedm let
věnuje pozitivnímu regionálnímu zpravodajství a zajímavostem
z našich obcí, měst a krajů a propojuje regionální a lokální televize
napříč celou ČR, výrazně rozšířila pokrytí v pozemním digitálním
vysílání.
Program regionálnitelevize.cz je nyní šířen prostřednictvím
Regionální sítě 7 a Přechodové sítě 13. Aktuálně tak terestrickým
signálem pokrývá téměř celé území ČR a je tak na běžnou anténu
naladitelný i ve Vašem městě či obci. A to jak ve starším standardu
DVB-T v rozlišení 720x576i tak i v novém systému DVB-T2
s kódováním H.265/HEVC ve formátu qHD 960x540p.
Aktuálně je program zařazen také v multiplexu RS8, ve kterém bude
vysílání ukončeno k 30. červnu.
Rozšíření pozemního vysílání je velmi progresivní. Doposud
měly možnost pozemního příjmu jen krajská města a jejich blízké
okolí. Vstupem do multiplexů společnosti Progress Digital (RS7)
a společnosti Digital Broadcasting (PS13) se pokrytí rozšiřuje na
většinu území všech českých měst a obcí.
I nadále je program regionalnitelevize.cz zařazen v satelitním vysílání
(Skylink), které pokrývá celou Evropu. Dále je šířen prostřednictvím

kabelových a IPTV operátorů.
Regionalnitelevize.cz se jako jediný celostátní tematický program
od svého počátku věnuje pozitivnímu regionálnímu zpravodajství
a zajímavostem z moravských, českých a slezských regionů
a zpravodajsky pokrývá díky spolupráci s regionálními a lokálními
televizemi ve městech a obcích všechny kraje České republiky.
Jako jediná televize s regionálním obsahem je součástí projektu tv
metrového měření. Měsíčně si ji naladí kolem 400 tis. unikátních
diváků.
Mapy a seznamy vysílačů RS7 a Přechodové sítě 13 nalezenete
tady:
https://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/sit-sit7.html
https://www.televizniweb.cz/prechodova-sit-13-digital-broadcasting/
Regionální televize CZ s.r.o.,Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130
00, Tel.: +420 602 458 217, e-mail.: stejskalova@regionalnitelevize.
cz, www.regionalnitelevize.cz

BRANNÝ VÍCEBOJ KYNOLOGŮ
25. května proběhla na kynologickém cvičišti ve Vítkově výběrová
soutěž v branném víceboji kynologů. Tři různé délky tratě čekaly na
své závodníky, kteří společně se psy museli absolvovat kromě běhu
také překážky, střelbu ze vzduchovky a hod granátem na cíl. Dále
si účastníci soutěže vybírali jednu volitelnou doplňkovou disciplínu buď aportování, nebo tzv. hladké zadržení ﬁguranta. Náš klub skvěle
reprezentovali Tereza Harašínová s Airou, Gábina Přečková s Riki,
Jaroslav Menčík s Betty a Jan Foltýn se Zoranem. Všichni se díky
svým výkonům kvaliﬁkovali do celostátního kola, které proběhne
na podzim v Lounech. V loňském roce získal Jaroslav Menčík na
mistrovství republiky ocenění nejvyšší a Tereza Harašínová čtvrté
místo. Věříme, že se jim bude dařit i v letošním ročníku.

Ani letos tomu nebylo jinak, nikdo se po
cestě neztratil, vše klapalo jako hodinky,
počasí bylo „objednané“ tak, aby se sluníčko schovalo za mraky,
když přišly na řadu sportovní soutěže, a o pohodu našich hostů
se staral osvědčený tým vítkovských kynologů. Poděkování patří
hlavně městu Vítkov a sponzorům, kteří nám zachovávají přízeň
a umožňují nám realizovat tuto příjemnou aktivitu ke spokojenosti
všech zúčastněných. Členky Moravskoslezského spolku na ochranu
zvířat nám letos potřetí dělaly společnost, nabídly drobné dárky,
jejichž zakoupením přispíváme na dobrou věc, přivezly představit (a
možná i umístit do náhradní rodiny) některé z pejsků, připravených
k adopci, a strávily s námi příjemný den. Jejich práce zaslouží obdiv
a poděkování.
Věříme, že všichni odjížděli spokojeni a že se k nám za rok zase
rádi vrátí.

XIV. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ
A PSŮ BEZ PP
8. červen se stal dnem pejskařského svátku pro účastníky XIV.
ročníku naší výstavy. Je určena majitelům kříženců a psů bez
průkazu původu. Mnozí z nich pocházejí z útulku nebo z množíren.
Někteří si zažili týrání a učí se žít nový život v milující rodině.
Pravidelně se k nám sjíždí okolo 50 vystavovatelů z Moravy
(letos nejvzdálenější ze Vsetína). Řada z nich jezdí pravidelně
a pochvaluje si vysokou úroveň akce a pohodu, která ji provází.

INSPIRACE PRO CYKLISTICKÉ
NADŠENCE
Vrchařská koruna Oderska je součástí projektu Vrchařské koruny cyklistů http://
www.vk-bike.eu/, jenž vznikl v roce 2013 na Valašsku a každý rok se úspěšně
rozrůstá nejen o území, ale i o další účastníky. Akce je určena milovníkům
cyklistiky a přírody. Motivuje veřejnost, aby poznávala krásná, mnohdy ne zcela
objevená místa naší vlasti. Ideou všech „vrchařských korun“ je v daném období
zdolat na kole dvacet vrcholů (jsou i kategorie pro děti, ty musí zdolat méně
vrcholů), které vybírá a každoročně obměňuje pořadatel. Na místě cyklisté
pořídí dokumentační fotograﬁe a zašlou je pořadateli. Účast je bezplatná. Za
odměnu dostanou účastníci certiﬁkát a medaili.
1. března odstartoval již třetí ročník Vrchařské koruny Oderska, kterou ﬁnančně
podpořilo i naše město. Mezi místy, kde letos cyklisté pořizují fotograﬁe jako
důkaz, že místo navštívili, jsou například Černý důl u Vítkova, kružberské
cvičné skály, Lávový suk u Guntramovic, mlýn v Bravinném, rozhledny Veselská a Okrouhlík.
Pokud vás naše zpráva oslovila, pojeďte s námi. Je to skvělý program i pro rodiny s dětmi, neboť nejde o opravdovou soutěž, byť někteří
účastníci si rádi zasoutěží. Navíc poznáte nová zákoutí našeho kraje a samozřejmě další nadšence cyklistického sportu.
https://vko-bike8.webnode.cz/
Jitka Milatová

Den města je za námi a my připravujeme další ročník. Chcete
se na přípravě programu podílet společně s námi?
Pak se během měsíce července zapojte do ankety „Den města
společně“. Najdete ji na webu města a v Mobilním rozhlasu.
Přinášíme malé fotoohlédnutí za právě proběhlým ročníkem.

Čiperkové
Jarek Filgas

Petra Göbelová
Ukázka Wa-Te Jitsu Dó

ApenDixi
Generace 75

Děkuji všem, kteří se na přípravě i realizaci letošního Dne města
podíleli – Sboru dobrovolných hasičů Vítkov, mnoha ochotným
lidem, kteří pracovali na pozicích pokladních, pořadatelské služby
a technického zabezpečení. Poděkování patří také prodejcům
občerstvení, kteří pro návštěvníky připravili bohatou nabídku

RK Band

dobrého jídla i pití.
Těšíme se za rok opět na setkání ve vítkovském sportovním areálu
na Dni města – Vítkov 2020.
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury

Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový a
elektrotechnický průmysl a domácích spotřebičů,

hledá muže nebo ženy na pozice

MĚROVÝ TECHNIK
Náplň práce, okruh činností:
• zodpovědnost za průběh a efektivitu procesů Měření
a zkoušení produktů,
• udržování stanovených záznamů o kvalitě produktů ve výrobě,
• spolupracovat s technologií při zpracovávání kontrolních plánů.
Požadujeme:
• US vzdělání v oboru strojírenství,
• VÝHODOU ZNALOST A PRAXE S 3D MĚŘÍCÍMI PŘÍSTROJI,
• možnost a schopnost pracovat v nepřetržitém režimu,
• znalost měření komunálními měřidly,
• znalost čtení konstrukční dokumentace,
• výhodou - znalost anglického jazyka slovem a písmem na
komunikativní úrovni,
• znalost MS OFFICE,
• ŘP skupiny B,
• samostatnost, důslednost, časová ﬂexibilita.
Nabízíme:
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost,
• platové ohodnocení dle dohody,
• výkonnostní odměny k základnímu platu dle prémiových
ukazatelů,
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25%
ze základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po prvním roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora.

NÁSTROJAŘ
Náplň práce:
• demontáž a montáž lisovacích nástrojů,
• čištění a opravu lisovacích nástrojů,
• vypracování tvarů, leštění a lícování.
Požadujeme:
• plné pracovní nasazení,
• manuální zručnost, pečlivost, důslednost, samostatnost,
odolnost vůči stresu,
• vzdělání střední odborné s výučním listem,
• praxe na pozici nástrojáře výhodou.
Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč (vyplácen postupně),
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost,
• důkladné odborné zaučení, vhodné i pro absolventy vyučené
v odpovídajícím oboru,
• práce v jednosměnném pracovním režimu,
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25%
ze základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po prvním roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora.

OPERÁTOR/KA
VÝROBY
Náplň práce:
• obsluha lisu, opracování a vizuální kontrola výlisků,
• balení výlisků do krabic.
Požadujeme:
• základní vzdělání,
• manuální zručnost,
• schopnost a možnost pracovat v nepřetržitém pracovním
režimu,
• zodpovědný přístup k práci, bezproblémovou a včasnou
docházku na směny.
Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč (vyplácen postupně),
• hrubá mzda 20 000 Kč,
• práci na pracovní smlouvu v nepřetržitém pracovním režimu,
• zajímavé platové ohodnocení, poskytování všech příplatků
a mzdových zvýhodnění plynoucích z nepřetržitého pracovního
režimu ( příplatek za odpolední, noční, víkendy a práci ve
svátek),
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25%
ze základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po prvním roce
navýšení dovolené o 1 týden, možnost výplaty příspěvku na
dopravu, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele,
očkování proti chřipce, zvýhodněné volání u mobilního
operátora.

OPERÁTOR/KA
MONTÁŽNÍ LINKY
Náplň práce:
• montáž výlisků, kompletování výrobků, kontrola a balení,
Požadujeme:
• základní vzdělání,
• manuální zručnost,
• schopnost a možnost pracovat ve třísměnném pracovním
režimu (pondělí – pátek, víkendy volné) s následujícím střídáním
směn: 3 týdny ranní, 1 týden odpolední, 1 týden noční,
• zodpovědný přístup k práci, bezproblémovou a včasnou
docházku na směny.
Nabízíme:
• náborový příspěvek 10 000 Kč (vyplacen postupně),
• hrubá mzda 17 000 Kč,
• práci na pracovní smlouvu ve třísměnném pracovním režimu,
• zajímavé platové ohodnocení, poskytování všech příplatků
a mzdových zvýhodnění plynoucích z třísměnného pracovního
režimu, měsíční prémie až do výše 25%,
• dovolená v délce 4 týdnů, po 1. roce navýšení dovolené
o 1 týden,
• stravování s příspěvkem zaměstnavatele.

PROVOZNÍ
ELEKTRIKÁŘ
Náplň práce:
• provádění instalace elektrotechnických zařízení dle výkresové
dokumentace,
• odstraňování závad na elektrotechnických zařízeních,
• provádění prohlídek a oprav na základě vypracovaných plánů.
Požadujeme:
• min. stupeň vzdělání - vyučení v oboru elektro,
• činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb., min. § 6,
• slaboproud výhodou,
• ŘP skup. B.
Místo výkonu práce:
Termín nástupu:

Nabízíme:
• náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč (vyplácen postupně),
• zajímavou a perspektivní práci pro velkou, stabilní a rozvíjející
se společnost,
• důkladné odborné zaučení,
• práce v dvousměnném pracovním režimu,
• zajímavé platové ohodnocení, poskytování všech příplatků
a mzdových zvýhodnění plynoucích z dvousměnného
pracovního režimu,
• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny ve výši až 25%
ze základní mzdy, dovolená v délce 4 týdnů - po prvním roce
navýšení dovolené o 1 týden, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce, zvýhodněné volání
u mobilního operátora.

Budišov nad Budišovkou
dohodou

Další informace poskytne: Zdeněk Hellebrand, 556 317 444, hellebrand@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis: na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/kariera

ÚTOKY MLADÝCH HASIČŮ
60 metrů s překážkami jednotlivců. Za Vítkov se na start postavil
Samuel Ontkóc a Vojtěch Vašátko, ale žádná medaile pro ně nezůstala. Z požárního útoku si naši mladí hasiči odvezli třetí místo.

POŽÁRNÍ ÚTOK LESKOVEC

V Leskovci se 15. června konalo poslední kolo ligy.
Mladší žáci obsadili 3. místo a starší 1. místo.
Rovněž tady byla zařazena dorostová kategorie. Celkem se utkala
4 dorostová družstva. Vítkovské princezny z Budišova si opět uhájily
prvenství a vybojovaly zlaté medaile.
Po vyhlášení výsledků soutěže nás čekalo i vyhlášení výsledku Ligy
čtyř okrsků za rok 2018/2019.
Mladší žáci obsadili 4. místo a starší žáci zvítězili. Opět jsme tak
mohli domů přivézt putovní pohár ligy.
Monika Dratvová a Martina Krejčí
vedoucí mládeže SDH Vítkov

VÍTKOVSKÝ SOPTÍK

SDH Vítkov ve spolupráci s SVČ pořádalo 25. května již 5. ročník
pohárové soutěže „O vítkovského Soptíka“. Tato soutěž je součástí
Ligy čtyř okrsků.
V kategorii dorostu se utkalo družstvo „JaBrLe“, složené ze soutěžících z Jančí, Březové a Leskovce a domácí tým složený z dorostu
Vítkova a Budišova „Vítkovské princezny z Budišova“, který podruhé
uhájil vítězný post.
V kategorii mladších žáků se utkala 4 družstva, a to týmy z Budišova, Leskovce, Jančí a domácí družstvo.
V kategorii starších žáků bylo přihlášeno celkem 6 týmů. Sestava
družstev byla stejná jako v mladší kategorii, avšak přibylo družstvo
z Branky a Březové.
Mezi mladšími žáky zvítězilo družstvo z Jančí. Vítkov obsadil 4. místo. V kategorii starších žáků obsadilo vítkovské družstvo 1. místo.
Soutěž sponzorovaly ﬁrmy Dušan Šindelář trans s.r.o, Štěpán Hutník s.r.o, SimplyYou, Fair Cradit, Davidův mlýn, Insportline a město
Vítkov.

MEMORIAL JANA DRAŠÁKA V KAJLOVCI

8. června jsme se zúčastnili Memoriálu Jana Drašáka v Kajlovci.
Tato soutěž není součástí Ligy čtyř okrsků, proto jsme vyrazili pouze
se staršími žáky. Memoriál se skládá z požárního útoku a běhu na

motorkách, zaskákat v nafukovacím hradu, nechat si vytetovat něco
pěkného na tělo či namalovat na obličej.
Pro ty, kteří možná zapomněli, připomínáme, že se Vítkovská lávka
koná i za deště, před kterým nás ochrání party stany. Vstupné zůstává
opět lidové – 50 Kč a děti do 120 cm mají vstup zdarma. Soutěžní
družstva se již teď mohou hlásit na tel.: 605 55 11 36, nebo na e-mailu
medunova@svc-vitkov.cz, do přejezdů přes lávku se stačí přihlásit
v den konání akce do 14:25 hod. Všechny další informace najdete
v informačních letáčcích, které jsou k dispozici v informačním centru,
knihovně, v SVČ, také v kiosku na koupališti, které letos vstupuje jako
partner akce v oblasti gastronomie.
Za organizátory vás všechny srdečně zve
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov, p. o.

Středisko volného času Vítkov
plní projekt šablony II
Program: OP VVV, Výzva Šablony II
Název projektu: SVČ Vítkov - šablony II
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_ 063/0008692
Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií. Výše dotace je 704 231
Kč (85% z ESF, 15% ze SR ČR)

Vítkovská lávka 2019
Už je opět rok za námi a přípravy Vítkovské lávky (3. srpna)
jsou v plném proudu! K této akci neodmyslitelně patří
voda, a proto jsme rádi, že se můžeme vrátit do prostor
zrekonstruovaného koupaliště.
A nač se můžete letos těšit u již osmého ročníku Vítkovské lávky?
Koupaliště bude otevřeno od 10:00 hodin pro volejbalisty i pro
běžné hosty koupaliště, neboť začne turnaj v plážovém volejbalu.
Od 13:00 hodin zahájí program Klauni na volné noze. Po nich
vystoupí mladá hudební skupina Narcis z Orlové. Ve 14:30
začínáme soutěžit. Přejezdy přes lávku budou opět na kolech
a poté proběhnou gladiátorské zápasy. Doufáme, že se do soutěží
zapojí více žen, že odhodí ostych a my budeme moci letos vyhlásit i
vítěznou gladiátorku. Po soutěžích na lávce si společně zacvičíme
v rytmu ﬁtness dance s cvičitelkou Klárkou. Pro výherce budou
opět připraveny pěkné ceny. Druhá kapela Ajdontker vystoupí od
19:00 do 21:00 hodin, potom stálice české hudební scény skupina
TURBO. Závěrečná fáze akce se ponese nejen v duchu Oldies
party v podání moderátora Rádia Čas, Honzy Gavelčíka.
A doprovodný program pro děti i dospělé? Kromě výše zmíněného
si budete moct zasoutěžit v zázemí s hrami, jezdit na minikrosových

Středisko volného času Vítkov se zapojilo do projektu Šablony II, který
budeme plnit dva roky. Projekt je zaměřen na několik témat: personální
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,
rozvíjení ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků. Z těchto
šablon už bylo čerpáno na vzdělávání pedagogů z oblasti inkluze
a IT. Také se uskutečnily dva výlety s odborníkem, návštěva ZOO
v Ostravě, kde se děti seznámily se životem zvířat, která mohou
potkat při toulkách naši krajinou, ale i se životem cizokrajných zvířat.
Výlet ještě pokračoval do Malého světa techniky U6, kde si zase mohly
vyzkoušet různé exponáty a seznámit se s rozvojem techniky. Druhý
výlet směřoval do Prahy. Děti navštívily velkolepou výstavu známého
animačního studia Pixaru - Pixar 30 let animace. Děti se seznámily
s historií studia, zjistily, jaké to je tvořit animovaný ﬁlm a co všechno
předchází tomu, než postava ožije a začne vyprávět příběh. Děti ještě
navštívily Maroldovo panorama bitvy u Lipan a rozloučily se s Prahou.
V rámci šablon dvakrát proběhly projektové dny v SVČ – Život jako
Youtuber I. a Youtuber II. Děti se seznámily s funkcí YouTube, videa
a statistiky. Zkoušely tvorbu vlastního kanálu a natáčení krátkého
spotu.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Automodeláři
Badminton mladší
Badminton starší
Baseball
Divadelní I.
Divadelní II. – Quo Vadis
Florbal I. (děvčata)
Florbal II. (kluci)
Gymnastika
Horolezecký začátečníci

7 – 15 let
9 – 12 let
12 – 18 let
10 – 15 let
15 – 22 let
12 – 22 let
8 – 15 let
8 – 15 let
6 – 13 let

Horolezecký pokročilí
Keramika
Klub KaMeRa
Lukostřelba
Malý výtvarník
Mažoretky mladší
Mažoretky starší
Mixed Dance začátečníci
Mixed Dance pokročilí
Mladí hasiči I.

7 – 19 let
9 – 18 let
8 – 15 let
5 – 8 let
6 – 8 let
8 – 15 let
6 – 10 let

Mladí hasiči II.
10 – 15 let
Nerﬂiga
7 – 15 let
Programování a tisk v 3D 7 – 15 let
PřírodoEVO
7 – 11 let
Robotika
7 – 15 let
Rybářský
9 – 15 let
Střelecký
9 – 15 let
Volejbal
9 – 18 let
V případě zájmu můžete volat 732 607 373.

SVČ Vítkov hledá vedoucí zájmových kroužků
Pracujete rádi s dětmi? Máte koníčka či zajímavé nápady, dovednosti, které byste chtěli předat dalším generacím? Hledáme zájemce,
kteří by byli ochotni vést nové nebo stávající zájmové kroužky pro děti a mládež: stolní tenis, sportovní hry pro předškolní děti, karate,
automodeláři a v Březové všesportovní hry, vaření a pečení.
Podmínkou je dovršení 18 let, trestní bezúhonnost, kladný vztah k dětem, trpělivost a pravidelná docházka do kroužku, dokončení středního
vzdělání (výuční list, maturita), pedagogické vzdělání minimálně v rozsahu 40 hod kurzu pro pedagogy volného času vykonávající přímou
dílčí pedagogickou činnost – toto vzdělání je možno si doplnit. Nabízíme uzavření dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,
podporu interního pedagoga při vedení kroužku.
Pokud máte nějakého zajímavého koníčka a chcete předat své znalosti a dovednosti dětem i z jiných míst, budeme rádi, když se nám
ozvete. Případní zájemci se mohou hlásit u ředitelky SVČ Vítkov p. Šárky Medunové. Kontakt: medunova@svc-vitkov.cz, tel: 605 55 11 36.

DĚTSKÝ DEN V JELENICÍCH
Červený kříž Jelenice a Osadní výbor v Jelenicích uspořádaly 25. května dětský den. Na akci přispěli: ERAMO SVAR s.r.o., HCE Traﬁka
Fulnek a Vladěna Číšecká, Pustá Polom.

SOUTĚŽ ZACÍLENO
NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ

Žáci septimy Alexandr Pisani a Jan
Kundrát získali se svým snímkem
Žárovka v kostce 2. místo v celostátní soutěži Ministerstva životního
prostředí Zacíleno na udržitelný rozvoj. 1. místo a setkání s ministrem
životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem jim uteklo o pouhé
4 body.
Cílem soutěže bylo natočit poutavé video s originálním nápadem
a řešením, jak se chovat v běžném životě v souladu se sedmnácti
cíli udržitelného rozvoje OSN. Chlapci se zaměřili na vznik, složení
a správné třídění žárovek a zářivek, konkrétně tedy na cíl 12
Odpovědná výroba a spotřeba a cíl 13 Klimatická opatření.
Milena Mačáková

ÚSPĚCH NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDCE
STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI

Ve dnech 14. až 16. června 2019 jsem se zúčastnil 41. celostátní
přehlídky SOČ, kterou v letošním školním roce organizovalo
Mendelovo gymnázium Opava ve spolupráci se Slezskou univerzitou.
Program byl rozdělen do 3 dnů – v pátek bylo slavnostní zahájení
a diskuse s účastníky minulých ročníků SOČ, v sobotu probíhaly
obhajoby prací, jež byly rozděleny do 18 oborů, večer jsme pak
zhlédli vystoupení herečky Simony Babčákové. V neděli konečně
nastalo všemi očekávané slavnostní vyhlášení výsledků.
Soutěžil jsem v oboru Ekonomika a řízení s prací na téma Efektivita
prospěchových stipendií. K tomuto tématu mě přivedlo zavedení
stipendií na škole, již navštěvuji, přičemž jsem se snažil na
teoretickém podkladu behaviorální ekonomie zjistit, zdali je ﬁnanční
podnět skutečně efektivním stimulem pro zvýšení motivace ke
studiu.
V silné konkurenci jsem nakonec k mému velikému překvapení
skončil na 2. místě.
Chtěl bych poděkovat panu řediteli Miroslavu Bučánkovi, jenž mi
svými připomínkami, radami i náměty pomáhal při psaní mé práce.

vypravování bylo na téma „Zatoulaný střevíček princezny Terezky“.
Ve III. kategorii se na 3. místě se svou literární prací umístila Nikola
Machulová ze třídy 8. A.
Ve výtvarné části získala ve III. kategorii 2. místo žákyně třídy 2. B
Lucie Daříčková, která výtvarně zpracovala „Místo, kde bych chtěla
žít“. Ve IV. kategorii 2. místo obsadil Jakub Greško z 5. C, který
kreslil obrázek na téma „Skřítek a časová skříňka“.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskutečnilo 16. května
2019 v kostele sv. Josefa ve Fulneku. Všem oceněným žákům
tímto srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších výtvarných
a literárních úspěchů.
Jana Hanušová

VODA PRO ŽIVOT - ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ
SOUTĚŽI

V dubnu jsme v hodinách výtvarné výchovy zpracovávali téma
„Voda pro život“. Hledali jsme společně okruhy, kterých by se
tato problematika mohla týkat. Žáky zaujal podmořský život, ale
i nedostatek vody a její znečišťování. Nakonec bylo vybráno 12
kreseb a maleb k účasti v celostátní soutěži. Porota vybírala ze
sedmi set výkresů, žáci Dan Juroška z tercie, Veronika Adamcová
z primy, Denisa Machalová a Tereza Leherová z VIII. B byli na
4. místě jako kolektiv.

Alexandr Pisani
septima

CHEMIE - POMOCNÍK NEBO NEBEZPEČNÝ
ŠKŮDCE

Klub ekologické výchovy ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO
vyhlásil k příležitosti 150. výročí publikování Periodického zákona
prvků ruským chemikem Dmitrijem Ivanovičem Mendělejevem
soutěž na téma Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce?
Do soutěže se s chutí zapojili 3 sextáni. Vanda Bendíková napsala
úvahu na téma Bez chemie se těžko obejdeme. Kristýna Jamerová
se zamýšlela nad otázkou Co by měla chemie řešit v dnešní
době. Štěpán Chromek fotografoval korozi a paliva, tedy chemii
v každodenním životě. V široké konkurenci 77 soutěžících získala
krásné 2. místo Vanda Bendíková.
Milena Mačáková

SVĚT SLOVA 2019

Město Fulnek společně s Městským kulturním centrem Fulnek,
p. o., občanským sdružením Comenius Fulnek a Destinačním
managementem turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko,
o. p. s., vyhlásilo v rámci projektu „SVĚT SLOVA 2019“ již dvanáctý
ročník výtvarné a literární soutěže. Tento projekt je zaměřen na
rozvoj pozitivního vztahu mladé generace a dětí k četbě, literatuře,
dramatické tvorbě a výtvarnému umění. Svými pracemi se do této
soutěže zapojili i žáci naší školy a opět byli úspěšní.
V literární části v I. kategorii obsadil nádherné 1. místo Vojtěch Máša
ze 4. A třídy, který psal práci na téma „Místo, kde bych chtěl žít“.
Ve stejné kategorii obsadila 3. místo Ema Martinková z 5. A, jejíž

Slavnostní udělování ocenění proběhlo 30. května ve víceúčelové
hale v Opavě, ceny předávala I. náměstkyně primátora paní Hana
Brňáková.
Daniela Přívětivá

MATURITA OKTÁVY 2019

Maturitu letošní oktávy, obávaný mezník v životě našich studentů,
máme úspěšně za sebou. Celý dlouhý proces byl odstartován již 10.
dubna, kdy studenti psali slohovou práci z českého jazyka.
Následující den se z jazyka českého přeladili na slohovou práci
v jazyce anglickém. V polovině května pak čekaly na studenty
didaktické testy z češtiny, z angličtiny a jedna studentka zvolila
didaktický test z matematiky.
30. dubna proběhlo tak zvané „Poslední zvonění“. Studenti se ráno
dle tradice dostavili v maskách, nechyběl pan Wonka a postavy
z ﬁlmu Karlík a továrna na čokoládu či sám Harry Potter nebo
Gandalf Šedý.
Po tomto veselém dni nastal tzv. svaťák, kdy se studenti pustí do
nepřetržité přípravy na ústní část maturitních zkoušek, které byly
zahájeny 16. května. Všechny proﬁlové ústní maturitní zkoušky
studenti oktávy úspěšně zvládli, ať už si volili základy společenských
věd, matematiku, zeměpis, biologii, dějepis, chemii, jazyk český,
ruský, anglický nebo výtvarnou výchovu.
Předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 22. května ve
slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově. Této slavnostní
chvíle se zúčastnili studenti se svými rodinnými příslušníky,
místostarosta města Mgr. Martin Šrubař, starostové okolních obcí

- Ludmila Sucháčková (Spálov), Miroslav Černoch (Větřkovice).
Na závěr této slavnostní akce vystoupili špičkoví umělci z Prahy sopranistka Lucie Silkenová a klavírista Jan Dušek. Hudba našich
mistrů B. Smetany a A. Dvořáka v dokonalém provedení se stala
důstojnou tečkou nejen za letošními maturitními zkouškami, ale byla
odměnou studentům i pedagogům za práci během celého studia.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZLATÝ LIST

9. května se vybraní žáci zúčastnili vědomostní přírodovědné
soutěže Zlatý list, která se konala již tradičně v ZŠ v Břidličné, kde
žáky čekalo 14 stanovišť. Soutěž byla rozdělena do 3 kategorií
a naši školu v každé kategorii reprezentovala vždy 2 družstva.

Helena Kozlová
třídní učitelka

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ ZÁVODY

V pátek 17. května jsme v areálu Davidova mlýna uspořádali tradiční
„Mezinárodní závody“ za účasti našich partnerských škol z Kalet
a Vrbového, které mezi sebou soutěžily ve volejbale a ve třech
netradičních sportech - putting golf, curling, kubb.

Celkově nejlepšího umístění, konkrétně krásného 3. místa, dosáhl
jeden z týmů v I. kategorii, který tvořily Karolína Staňková, Barbora
Sovová, Barbora Hrubá, Judita Samková, Veronika Gazdíková
a Kristýna Maderová.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým
výsledkům.
Kristýna Krejčí

ZAJÍMAVĚ O EU - PROJEKT BACK TO
SCHOOL
V příjemném prostředí jsme prožili krásný sportovní den, který jsme
zakončili společným obědem v naší školní jídelně.
Děkujeme městu Vítkov za ﬁnanční podporu!
Ivo Hasala

SPORTOVNÍ AKCE – KVĚTEN 2019

Atletický trojboj II. kategorie, Opava
V pátek 24. května se konalo v Opavě na ZŠ Englišova okresní ﬁnále
v atletickém trojboji žáků 4. a 5. tříd. Skončilo úspěchem našeho
družstva, protože z celkového počtu 33 škol jsme obsadili 2. místo
hned za domácí sportovní školou a vybojovali si postup do krajského
ﬁnále. Ani tam se naši sportovci neztratili. Z deseti nejlepších škol
Moravskoslezského kraje vybojovali krásné čtvrté místo! Děkujeme
za skvělé výkony.

V pátek 24. května se konala přednáška či spíše debata s bývalou
studentkou našeho gymnázia doc. Janou Drbohlavovou (roz.
Chovancová), Ph.D., která vyučuje na Vysokém učení technickém
v Brně a už déle než rok zároveň spolupracuje v Bruselu v rámci
Evropské komise s Evropskou chemickou agenturou jako národní
vyslaný expert v oblasti výzkumu nanotechnologií.
Na začátku jsme zhlédli krátkou prezentaci o EU a jejích institucích.
V rámci této části jsme zmínili i volby do Evropského parlamentu.
Někteří z nás, ti plnoletí, mají díky nim možnost spolurozhodovat
o dalším evropském dění. Evropa nám přinesla mnoho pozitivního,
ale zůstává řada otazníků…
V průběhu našeho setkání nechybělo ani malé občerstvení - skvělé
belgické pralinky, neboť došlo i na to, jak se žije v Bruselu.
Na závěr nás čekal kvíz, v němž jsme si mohli ověřit, co jsme se
během přednášky dozvěděli. Výherci byli za správné odpovědi
odměněni zajímavými věcnými cenami - tričky, šátky a brožurami.
Chtěla bych moc za všechny poděkovat za zajímavou přednášku
a diskusi. Získala jsem mnoho užitečných informací.
Dita Baraňáková
sexta

PYTHAGORIÁDA 2019 – OKRESNÍ KOLO

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda se uskutečnilo
28. května na Slezské univerzitě v Opavě. Vzhledem k tomu, že ve
školních kolech dosáhlo titulu úspěšný řešitel velké množství žáků,
rozhodla komise zvýšit hranici pro postup. Z naší školy postoupil
Tomáš Raus ze třídy 8. B, který nás mile překvapil, když ze 48
soutěžících ve své kategorii získal bronzové pásmo.
Gratulujeme Tomášovi a přejeme mu mnoho dalších úspěchů.
Helena Kozlová

Evropský box v Klokočově

Díky neúnavné snaze organizačního výboru boxerského oddílu
a dalších členů TJ Klokočov se ve dnech 14. až 16. června 2019
uskutečnil 5. ročník MEZINÁRODNÍHO TURNAJE V BOXU
v kategoriích ženy, juniorky, kadetky a žačky. Turnaje se zúčastnily
reprezentantky Polska, Slovenska, Kosova a Litvy. Za Českou
republiku nastoupilo celkem 6 oddílů v jejichž řadách byla,,
kompletní reprezentace ČR. Svou účast bohužel odvolali vedoucí
týmů z Německa a Maďarska.
První účastníci dorazili již v pátek večer, takže došlo i na přátelské
setkání, tak jak to bývá vždy, když se setkají lidé, které pojí společný
zájem.
Do utkání nastoupilo celkem 64 boxerek, které v ringu koučovalo
12 trenérů. Zápasy řídili mezinárodní rozhodčí Tereza Krajbychová
a Michal Axmann z Česka, Henryk Vilk z Polska, Antonín Gašpar ze
Slovinska a Adrian Demolli z Litvy. Po úvodním vážení a lékařských
prohlídkách začaly v sobotu semiﬁnálové boje. V sobotu bylo
odboxováno celkem 23 zápasů, z nichž vítězové postupovali do
nedělního ﬁnále.

V neděli od 10 hodin pak začaly ﬁnálové zápasy. Na úvod zazněla
hymna České republiky a pak to začalo. Zvláštností turnaje byly
boje o třetí místo, které se obvykle nekonají. Ale kvalitně obsazený
turnaj byl velikou příležitostí získávat neocenitelné zkušenosti přímo
v ringu. Celkem bylo v neděli vybojováno 21 zápasů. Ačkoli se
jednalo o ženy, určitě to nebylo hlazení hedvábným šátkem. Zápasy
měly náboj a dynamiku a všichni diváci viděli nádherné sportovní
výkony.
Hlasatelem byl Roman Nevrla, sám boxerský trenér s hlubokou
znalostí tohoto sportu. V přestávkách mezi jednotlivými koly vždy
účastnice představil, popsal jejich sportovní výsledky, ale také jejich
záliby a koníčky.

Turnaj byl zakončen ve 13.00 hodin a již brzy odpoledne se na
sociálních sítích objevily kladné ohlasy a pochvalné telefonáty,
které byly zaslouženou odměnou celému realizačnímu týmu.
Osobní poděkování prezidenta turnaje Petra Hlavny patří Zdeňce
Vysloužilové, Šárce Petrtýlové, Dagmar a Alexandrovi Pavukovým,
Miroslavu Špálkovi a Václavu Hrbáčovi, kteří se o přípravu a hladký
průběh turnaje zasloužili největší měrou.
Celá historie tohoto turnaje je úzce spjata s osobností vedoucího
oddílu boxu Petrem Hlavnou. Málokdo asi ví, že v jeho osobě se
do sportu v naší obci zapojil bývalý vynikají boxer, československý
reprezentant a státní trenér mládeže. To díky němu má turnaj
takovou úroveň a je pravidelně obsazován reprezentačním družstvy
zúčastněných států. Chceme mu touto cestou poděkovat za úsilí
a energii, se kterou vede oddíl boxu, a blahopřát k trenérským
úspěchům, ke kterým patří titul mistryně republiky a účast na
mistrovství Evropy pro Elišku Cihlářovou. Petře, děkujeme.

Naše poděkování patří i všem sponzorům:
Moravskoslezský kraj
Město Vítkov
Ing. Václav Chocholoušek - Česká boxerská asociace
Ivo Dvořák – BAIL – SPORT, s.r.o
Miroslav Špálek – Unimetal engineering, s.r.o.
Jan Kalman – Vítkovská zemědělská, s.r.o.
Jan Axmann – AXMANN GROUP
Dušan Lustig – SUM ODRY, s.r.o.
Pro všechny příznivce boxu máme dobrou zprávu. Příští, již 6. ročník,
bude zařazen do mezinárodního kalendáře evropské asociace boxu
AIBA a termín se posouvá na květen.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KALENDÁŘ AKCÍ
ROZKVETLÉ OKNO A MOJE PERGOLA
Město Vítkov vyhlašuje velké letní soutěže
Příjem přihlášek do 8. 7. 2019.
Více informací v informačním centru Vítkov nebo na https://volnycas.
vitkov.info. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 21. 9.
2019 v rámci akce „Za plotem“.
Čtvrtek 4. července v 16:30 hodin
BRANKÁŘ
Brankář přináší dramatický životní příběh legendárního fotbalisty
Manchester City Berta Trautmanna, který se v poválečné Anglii
prosadil navzdory svému německému původu. Příběh muže, který
miloval fotbal, Anglii a ženu svého života Margaret, a díky svým
výjimečným schopnostem a vytrvalosti se dokázal z nenáviděného
„nácka“ stát britským národním hrdinou.
Přístupný 12+. Délka 120 min. Titulky. Vstupné: 80 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 19. července v 19:00 hodin
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého ﬁlmu, uspořádal
největší zombie sešlost v historii. V hororové komedii Mrtví neumírají
se invazi příliš živých nebožtíků postaví první herecká liga v čele
s Billem Murraym, Tildou Swinton nebo Adamem Driverem.
Přístupný 15+. Délka 105 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 20. července v 16:30 hodin
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se
sám v záchranné kapsli dostává na neznámou,divokou planetu.
Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím
světě na ně číhá mnoho nástrah a objevů…
Přístupný. Délka 90 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 4. července v 19:00 hodin
ROCKETMAN
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to
malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato
s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším
muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře
Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní
vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez
chlastu a drog.
Přístupný 12+. Délka 121 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Sobota 20. července v 19:00 hodin
ROCKETMAN
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to
malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato
s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším
muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře
Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní
vrchol, možná až příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout bez
chlastu a drog.
Přístupný 12+. Délka 121 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 11. července v 13:00 hodin (3D)
ALADIN
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi
Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který
je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Přístupný.
Český dabing. Vstupné: 70 Kč.
Kino Panorama Vítkov

Pátek 26. července v 16:30 hodin
SRÁŽKA S LÁSKOU
Srážka s láskou je romantická komedie plná nekorektního humoru,
ve které Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý
pár, kterému byste na první pohled moc šancí rozhodně nedali.
Charlotte Fieldová (Charlize Theron) je jednou z nejvlivnějších žen
na světě. Chytrá, raﬁnovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost
s obrovským nadáním, která má ve svém životě všechno pod
kontrolou. Fred Flarsky (Seth Rogen) je talentovaný novinář, hipster
a potížista, který se nejlépe cítí ve své šusťákovce, kapsáčích
a teniskách. Nemají nic společného – kromě toho, že ona mu kdysi
dělala „chůvu“ a byla jeho první platonickou láskou.
Přístupný 15+. Délka 125 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 18. července v 16:30 hodin
SPIDER-MAN: DALEKO
OD DOMOVA
Náš dobrý soused a superhrdina se vydá se svými kamarády Nedem,
MJ a ostatními na prázdniny do Evropy. Petrův plán nechat na pár
týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své, neboť SpiderManovi zkříží cestu agent Nick Fury. Ten po Peterovi chce, aby mu
pomohl vypátrat, proč na starý kontinent útočí obří elementálové.
Přístupný. Délka 135 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 18. července v 19:00 hodin
KOŘIST
Když na malé ﬂoridské městečko udeří hurikán, rozhodne se Haley
(Kaya Scodelario) ignorovat nařízení úřadů o evakuaci, protože
chce najít ztraceného otce (Barry Pepper). Nalezne ho těžce
zraněného ve sklepě jejich domu. Než ho stačí zachránit, ocitne se
i ona v nesnázích, když záplavová vlna dorazí rychleji, než se čekalo.
Stoupající voda však brzy přestane být jejich největším problémem,
když připlavou hladoví nezvaní návštěvníci.
Přístupný 15+. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 19. července v 16:30 hodin
SPOLUJÍZDA
Když krotký řidič Uberu (Kumail Nanjiani) nabere do svého auta
dalšího zákazníka, rozezleného inkognito policajta (Dave Bautista),
který je na stopě brutálního vraha, čeká ho šílená jízda, během které
si musí zachovat zdravý rozum a pětihvězdičkové hodnocení.
Přístupný 12+. Délka 105 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 26. července v 19:00 hodin
DĚTSKÁ HRA
V současné verzi hororové klasiky Dětská hra se na plátna vrací
zlovolná zabijácká panenka Chucky. Andy dostane od mámy
k narozeninám úchvatnou hračku, nejnovější výkřik technologií,
panenku, která umí cokoliv. Už to není jenom hračka, je to ten
nejlepší kamarád. Zatím ale nikdo neví, že dokáže i zabíjet, že vraždí
moc ráda a s vynalézavostí těch největších psychopatů. Přišel čas
si trochu pohrát.
Přístupný 15+. Délka 88 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 27. července v 16:30 hodin
LVÍ KRÁL
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha
džunglí), se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce,
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují. Mufasův bratr Scar, původní
následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány.
Přístupný. Délka 109 min. Dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 27. července v 19:00 hodin
SLUNCE JE TAKÉ HVĚZDA
Daniel je romantik, který věří na osud. Když potká Natašu, okamžitě
mezi nimi přeskočí jiskra. Nataša je však nucena ještě týž den opustit
Ameriku, a proto bojuje s pocitem, který ji k Danielovi přitahuje.
Kromě toho se snaží zabránit i náhlé deportaci. Daniel je však pevně
přesvědčen, že jejich setkání nebylo náhodné, a že jsou si navzájem
předurčeni.
Přístupný 12+. Délka 93 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

PROGRAM LETNÍHO KINA SVČ NA ČERVENEC
A SRPEN
ve spolupráci s o. p. s. Vítkovské Ympulsy

Sobota 3. srpna od 12:00 hodin
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2019
Tradiční přejezdy přes lávku, gladiátorské zápasy, soutěže družstev,
bohatý program pro děti, kapely: Narcis, Ajdontker, TURBO, večerní
zábava. Vstupné: 50 Kč
Městské koupaliště Vítkov

Promítáme v 21:30 hodin
Jednotné vstupné: 65 Kč

Sobota 31. srpna od 15:00 hodin
AHOJ, PRÁZDNINY
Soutěže a hry pro děti, skákací hrad, prohlídka techniky hasičů
i hasičská show, lezení na hříbek, možná přijde i kouzelník. Večer
promítání v letním kině (Ledová sezóna). Vstup zdarma (kromě
letního kina).
Zahrada SVČ
PROGRAM NZDM TUNNEL – ČERVENEC 2019
KLIENTI 6 – 14 LET
1. 7.
VÝTVARNÉ DÍLNY – VÝROBA NÁRAMKŮ
2. 7.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
8. 7.
SVĚTOVÝ DEN OBJETÍ - BESEDA
9. 7.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
15. 7. SPOLEČNÉ ČTENÍ V KRUHU
16. 7. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
22. 7. FILMOVÉ ODPOLEDNE
23. 7. ZKUŠEBNA
29. 7. NEBOJ SE PROMLUVIT – KOMUNITNÍ
30. 7. VYJÁDŘENÍ POCITŮ – VÝROBA VLASTNÍ PLACKY
KLIENTI 14 – 26 LET
3. 7.
VÝTVARNÉ DÍLNY – VÝROBA NÁRAMKŮ
4. 7.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
10. 7. SVĚTOVÝ DEN POLIBKU - BESEDA
11. 7.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
17. 7. ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ – PREVENTIVNÍ PROGRAM
18. 7. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
24. 7. SEBEREALIZACE – KOMUNITNÍ SEZENÍ
25. 7. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY - ZKUŠEBNA
31. 7. VYJÁDŘENÍ POCITŮ – VÝROBA VLASTNÍ PLACKY

12. července
26. července
9. srpna
16. srpna
31. srpna
13. srpna

Život je život
Vezmeš si mě kámo
Všechno nebo nic
Co jsme komu udělali
Ledová sezóna
Maﬁánovi

INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÝM TÁBORŮM
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU VÍTKOV
Příchod do SVČ od 7.00 do 8.00 hod. Odchod ze SVČ od 15.00 do
16.00 hod. a dle domluvy.
V ceně jsou zahrnuty obědy a pitný režim. S sebou batůžek, láhev
na pití, svačiny, přezůvky, kšiltovku, sportovní obuv.
22. – 26. července
HRAVÝ TÝDEN I. – KAŽDÝ DEN JINÁ ZEM
1. – 5. třída /cena: 550 Kč
A kam že to pojedeme? Putování začneme v České republice
a budeme pokračovat do Číny, Itálie, Maďarska nebo také na
Havaj. Děti budou mít možnost ochutnat netradiční jídla, zažít výlety
k významným památkám: Velké čínské (kružberské) zdi, Balatonu,
Havajskému moři (koupaliště). Přihlášky s platbou podávejte do 19.
7. 2019.
29. července – 2. srpna
HRAVÝ TÝDEN II. – ZÁBAVA CELÝ DEN
1. – 5. třída /cena: 550 Kč
Program dle počasí. Návštěva koupaliště, hry na zahradě, v parku
jízda na kole, výroba sádrových masek, výroba domečků pro skřítky
z větviček, vycházka po okolí, míčové hry na hřišti, závodivé hry,
hledání ztracených čísel, schovávačka...
Přihlášky s platbou podávejte do 26. 7. 2019.
12. – 16. srpna
HRAVÝ TÝDEN III. – OLYMPIJSKÉ HRY
1. – 6. třída /cena: 550 Kč
Každý den bude jiný. Budeme mít olympijské hry, zahrajeme si
fotbal, vybíjenou, melu, ringo, badminton, baseball. Můžete se
těšit na zábavné, akční i bojové hry, hledačky a schovávačky na
zahradě. Když bude teplo, půjdeme na koupaliště. V případě deště
půjdeme do sokolovny, nebo si zahrajeme pár her na Xboxu. Na
konci každého dne bude vyhodnocen a odměněn nejúspěšnější kluk
a holka.
Přihlášky s platbou podávejte do 9. 8. 2019. Bližší informace v SVČ
Vítkov. Budeme se na Vás těšit na příměstských táborech.

Uzávěrka příštího čísla: 2 2 . č e r v e n c e 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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