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Několik slov starosty ...
V dubnu proběhla celostátní akce s názvem „Ukliďme Česko“. Také
ve Vítkově a v místních částech se zapojily desítky dobrovolníků,
kteří ve svém volném čase vyrazili do přírody sbírat to, co tam
nepatří. Odpad, jenž tam odhodili ti, kteří se do takových akcí
dobrovolně určitě nezapojují.

Odpad z našeho života nezmizí, proto se musíme naučit s ním
správně nakládat. V současné době se dokončuje v Nových
Těchanovicích výstavba třetí etapy skládky. Jak dlouho bude trvat,
než se zaplní odpadem, bude záležet na nás všech. Tříděním
dokážeme výrazně omezit množství odpadu, jenž skončí na skládce.
V našem městě zajišťujeme separaci, svoz a následné využití
biologicky rozložitelného odpadu, plastů, skla, papíru prostřednictvím
kontejnerů, které jsou rozmístěny po městě a v místních částech.
Ve sběrném dvoře je možné navíc odevzdat další druhy odpadů –
velkoobjemový, nebezpečný, železný, elektrospotřebiče, aj.
Ne všichni však třídí správně a odkládají odpad tam, kam patří.
V kontejnerech na bioodpad jsou nezřídka plasty, velkoobjemový
odpad je odkládán ke kontejnerům. A o tom, co se dá najít
v kontejnerech na plast a sklo, by se daly psát romány. Přesněji
řečeno - horory. Stát bude cenovou politikou výrazně zdražovat
skládkování. Pokud budou města a obce, tedy jejich občané,
dostatečně třídit, tak ﬁnanční dopad nebude v maximální výši,

ale bude snížen podle úspěšnosti třídění. Společně s pracovníky
Technických služeb Vítkov připravujeme informační akci. Také se
budeme zabývat počty a rozmístěním nádob na separovaný odpad.
Ale v první řadě se chceme spolehnout na spolupráci s vámi, našimi
občany. Jsem přesvědčený, že se časem nebudou opakovat situace,
které jsou zachyceny na těchto fotograﬁích.
Pavel Smolka

Kino – získané dotace
Dovolte mi, abych stručně shrnula informace o získaných dotacích,
které přispěly ke krytí stavebních výdajů na budovu kina ve Vítkově.
Na pořízení kinotechniky jsme získali dotaci ze Státního fondu
kinematograﬁe ve výši 450.000 Kč.
Celkové náklady na kinotechniku
byly vyčísleny na 2.404.408 Kč a
zahrnují samostatné pořízení promítací
technologie, celkové ozvučení a
technologie na promítání 3D. Pořízená
kinotechnika splňuje parametry DCI
promítání, což je v současné době
nejmodernější standard.
Další dotace byla získána z Operačního programu Životní prostředí,
a to na zajištění energetických úspor. Konkrétně se z dotace platilo
zateplení stropu, podlah a repase stávajících oken, aby splnily
požadované normy. Z dotace jsme částečně hradili také výdaje
na zpracování projektové dokumentace, na autorský a technický
dozor stavby. Dotace byla získána ve výši 1,1 mil. Kč, což je 40%

z uznatelných nákladů. V roce 2017 jsme získali ještě dotace
z Ministerstva kultury ČR, z Programu záchrany architektonického
dědictví, a to na opravu střechy. Dotace byla ve výši 358.114 Kč.
Celkové dotační prostředky dosáhly výše 1,9 mil. Kč, zbývající
náklady byly hrazeny z rozpočtu města.
Ingrid Adamusová

NOVINKY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA

Otevíráme pro vás dva nové filmové kluby
Klub S bude určen především pro seniory a dospělé diváky.
Budeme promítat ﬁlmy, o které jste měli velký zájem a v první
vlně se na vás již nedostaly vstupenky nebo ﬁlmy budete chtít
vidět ještě jednou.
Klub Panorama se zaměří především na rodiny a teenagery.
Co pro návštěvu klubu musíte udělat? Jen si zakoupit na
vybrané klubové představení vstupenku. Nebudeme po vás
chtít žádnou registraci ani klubovou kartu.
Programovou nabídku sledujte na webových stránkách
a facebooku kina.

Volby do Evropského parlamentu
INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky
pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Voličem je
• občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
• občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 2019
dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro
volby do EP a
• nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví,
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.
Prokazování totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského
státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu,
cestovním pasem nebo občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu
hlasování umožněno.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo
kandidujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá kandidátní listina
nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky
pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na
hlasovacím lístku neobsazené.
Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích
je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí
sady hlasovacích lístků.
Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání
se kandidatury, odvolání kandidáta nebo o tom, že kandidát občan jiného členského státu EU byl ve svém státě původu zbaven
práva být volen. K přednostním hlasům odevzdaným pro takového
kandidáta se nepřihlíží.
Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek
toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma
kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich
pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty,
nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Poté
vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát
pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu
slepení) více hlasovacích lístků.
V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 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 nebo upravit
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
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To
neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou
trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Hlasování na voličský průkaz
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích
lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli
volebním okrsku.
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.
Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon
č. 62/2003 Sb., a to v českém, anglickém, francouzském a
německém jazyce. Dále bude k dispozici i tato informace ve všech
jazycích členských států EU.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových
chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž
kandidátní listina byla zaregistrována.
Volební okrsek č. 1
volební místnost: – v prostorách Městského úřadu, nám. Jana
Zajíce 7, Vítkov
Volební okrsek č. 2.
volební místnost: – vestibul v Kulturním domě, Dělnická 746, Vítkov
Volební okrsek č. 3
volební místnost: – místnost v Sokolovně, Husova 653, Vítkov
Volební okrsek č. 4
volební místnost: – místnost v Mateřské škole, Opavská 34, Vítkov
Volební okrsek č. 5
volební místnost: – místnost v Sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3
Volební okrsek č. 6
volební místnost: – místnost v Agitačním středisku v Nových
Těchanovicích 11
Volební okrsek č. 7
volební místnost: – místnost v Kulturním domě v Jelenicích 33
Volební okrsek č. 8
volební místnost: – místnost ve Školícím středisku České pošty,
Podhradí 2016

Nová zelená úsporám je v kurzu, dotace vám uspoří i statisíce
Zrekonstruovat nebo postavit dům není nic snadného. Chce to
pečlivě plánovat a dobře počítat. S penězi vám může znatelně
pomoci dotační program Nová zelená úsporám. V době
rostoucích výdajů za bydlení dokáže ušetřit i stovky tisíc korun.
Stačí myslet chytře a trochu více ekologicky.
-

Za vším hledej úsporu - „Poskytujeme lidem peníze na úspornější
a ekologičtější bydlení,“ říká o dotačním programu Nová zelená
úsporám Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí
ČR. Úspora je totiž základem celého programu.
Díky úsporným opatřením, která program ﬁnančně podporuje,
spotřebuje váš dům méně energie a vy uspoříte nejen díky dotaci,
ale i následným nižším provozním výdajům. Dotace proto míří do
třech hlavních oblastí: zateplení a rekonstrukce obytných domů,
výstavby nízkoenergetických budov a instalace ekologických zdrojů
energie.
„Investice se nám vrátí zpět v podobě celkově nižší spotřeby energie,
jejíž výroba zatěžuje naše ovzduší škodlivými skleníkovými plyny,“
dodává Petr Valdman.
Zateplete, nově můžete i svépomocí - „Nová zelená úsporám je
v kurzu. Zájem o dotace je mimořádný a každým rokem roste. Jen za
loňský rok jsme lidem na energeticky úsporná opatření vyplatili 1,5
miliardy korun,“ shrnuje Richard Brabec, ministr životního prostředí.
Ke stále větší oblibě programu přispívá i fakt, že rezort nabídku dotací
postupně rozšiřuje a současně zjednodušuje jeho podmínky. Dotaci
dnes získáte nejen na zateplení fasády, střechy, stropů, podlah
a výměnu oken a dveří. Nově vám přispěje třeba i na venkovní rolety
a žaluzie, jež ve výsledku přinesou ještě větší energetické úspory.
Na příspěvek také dosáhnete, pokud se do rekonstrukce pustíte
svépomocí. „V tom případě zahrnete do nákladů faktury za materiál,
zápůjčku nářadí, ale i nezbytný technický dozor,“ upřesňuje Petr
Valdman. Rekonstruovat můžete komplexně celý dům najednou,
nebo podle potřeby jen částečně. Dokonce si stavební úpravy
můžete rozplánovat do více etap a dotaci čerpat postupně.
Čím víc energie uspoříte, tím víc dostanete - Částka, kterou můžete
z dotačního programu na zateplení domu získat, není vůbec
zanedbatelná. U rodinných domů vyplácí úřad v průměru 255 000

korun, ale příspěvek se může vyšplhat až na 550 000 korun.
Mějte na paměti, že výslednou dotaci ovlivňuje rozsah a kvalita
provedených úprav. Tedy čím kvalitnější zateplení čili nižší
energetická náročnost budovy zvolíte, tím vyšší podporu získáte.
Vyplatí se proto dobře počítat a zkombinovat i více úsporných
opatření najednou.
Dotace na soláry, fotovoltaiku i zelené střechy - Ve snaze
podpořit opatření, která budou mít pozitivní dopad na naše životní
prostředí, pomůže program Nová zelená úsporám i s ﬁnancováním
ekologičtějších zdrojů energie. Mezi ně patří oblíbené solární
systémy a domácí fotovoltaické elektrárny. Na ty nejvýkonnější
úřad přispívá až 150 000 korun. Nezapomíná ani na takové ekovychytávky, jako jsou zelené střechy nebo systémy využívajících
teplo z odpadní vody.
Buďte aktivní, stavte pasivně - Program vám ﬁnančně pomůže
i v případě, že stavíte či se na stavbu domu chystáte. Příspěvek na
energeticky úsporná opatření u novostaveb se může vyšplhat na
stovky tisíc korun. Platí zde opět známé: čím nižší energetická třída,
tím vyšší podpora státu.
Splní-li vaše novostavba parametry nízkoenergetického domu,
získáte ﬁnanční podporu až 150 000 korun. V případě pasivního
domu dosahuje dotace až 300 000 korun a pokud novostavbu
vybavíte některým z obnovitelných zdrojů energie, například
fotovoltaickými panely, dostanete se až na 450 000 korun.
Jde to i přes internet a „bez papírů“ - Nebudeme nic zastírat, vyřídit
dotaci vás bude nějaký čas stát. Doba ale pokročila a cesta k dotaci
je dnes mnohem jednodušší. Bez některých dokumentů se sice
neobejdete, například bez projektu či energetického hodnocení
budovy. Ale i na ně vám program přispěje, a hlavně budete mít
jistotu, že v domě bude všechno fungovat tak, jak má.
Navíc dnes nemusíte chodit osobně na úřad, vše lze zařídit přes
internet. Státní fond životního prostředí ČR nabízí zdarma i odborné
konzultace a pomoc. Navíc garantuje rychlé vyřízení. U hotových
projektů můžete mít peníze na svém účtu i do devíti týdnů od podání
žádosti.
www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci

Městská policie v březnu 2019
Krátce po osmé hodině ranní 7. března byli strážníci přivoláni do
jedné z prodejen v Opavské ulici, kde došlo ke krádeži zboží. Hlídka
MP Vítkov zjistila, že zboží v celkové hodnotě 127 Kč se přes pokladní
zónu pokusila pronést skupinka tří dětí ve věku 9 - 13 let z Dětského
domova v Radkově. Odcizené zboží bylo zajištěno a vráceno
neporušené zpět do prodeje. Děti nejsou z důvodu nedovršení 15 let
věku za přestupek proti majetku odpovědné, avšak jejich úmyslné
společné jednání bylo oznámeno orgánu sociálně-právní ochrany
dítěte při MěÚ ve Vítkově.
12. března po deváté hodině ranní prováděli strážníci MP Vítkov
měření rychlosti vozidel v místní části Zálužné, kde zjistili vozidlo
jedoucí v obci nepovolenou rychlostí, a to o více než 20 km/h. Po
zastavení vozidla bylo zjištěno, že jeho řidič 31letý muž z Budišova
nad Budišovkou nikdy příslušné řidičské oprávnění k řízení
motorových vozidel nevlastnil a vozidlo, které řídil, navíc nebylo
způsobilé provozu na pozemním komunikacích, jelikož vylepená
známka o technické kontrole byla neplatná již 9 měsíců. Z uvedených
důvodů byla kontaktována Policie ČR, aby řidiči zakázala další jízdu
bez řidičského oprávnění a vozidlem, které není způsobilé provozu
na pozemních komunikacích. Podezření ze spáchání přestupků
v dopravě byla postoupena správnímu orgánu. Muži hrozí v případě
uznání viny pokuta od 25.000 Kč do 50.000 Kč a zákaz činnosti od
jednoho roku do dvou let.
Z přečinu nebezpečného vyhrožování, spáchaného vyhrožováním
usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým
způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, je podezřelá 51letá
žena z Guntramovic, která pracovnicím pobočky Úřadu práce ve

Vítkově vyhrožovala vyvražděním a vyházením z oken. 14. března
po osmé hodině ranní asistovala MP Vítkov na tomto úřadě, přičemž
dotyčná žena se chovala afektovaně a nevhodným verbálním
projevem se dožadovala vyplacení ﬁnančních dávek. Strážník byl
přítomen na místě po dobu úředního jednání. Ze stejného přečinu
je podezřelý i 31letý muž z Klokočova, který 19. března po deváté
hodině večer fyzicky napadl svou matku, se kterou žije ve společné
domácnosti, a rovněž jí vyhrožoval zabitím. Agresivnímu muži, který
byl navíc pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, přivolaní
strážníci naměřili téměř dvě promile alkoholu v dechu. Muž skončil
na protialkoholní záchytné stanici v Opavě. Oběma podezřelým
hrozí v případě uznání viny a odsouzení trest odnětí svobody na
6 měsíců až 3 léta.
Z přestupku porušení povinnosti právnické nebo podnikající
fyzické osoby o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo
bez zajištění využití či odstraňování odpadů v souladu se zákonem
o odpadech je podezřelý 21letý podnikatel, vlastnící v centru města
provozovnu, který 27. března po deváté hodině ranní vyhodil několik
pytlů s odpadem z podnikatelské činnosti do nádob na veřejný
odpad v odkladišti v Budišovské ulici. Strážníci věc zdokumentovali
a postoupili správnímu orgánu, který může v případě uznání viny
uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše
300.000 Kč.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Odbor sociálních věcí představuje
Pečovatelskou službu ve Vítkově
Na území města Vítkova a jeho místních částí poskytuje Charita
Odry pečovatelskou službu v domácnostech občanů. Charita Odry je
evidovaná církevní organizace zřízená biskupem Ostravsko-opavské
diecéze, která nabízí sociální služby. Současně je evidována jako
nestátní zdravotnické zařízení, jež poskytuje ošetřovatelskou péči v
domácnostech (tzv. Home care).
V rámci pečovatelské služby provozuje Charita Odry tzv. Senior taxi,
kdy občany dovezeme k lékaři a zpět, na úřady nebo na nákupy.
Město Vítkov jim poskytuje ﬁnanční příspěvek ve výši 20 Kč na jízdu.
Občané taktéž mohou využít za poplatek půjčovnu kompenzačních
a zdravotních pomůcek pro své potřeby. K zapůjčení není potřeba
doporučení lékaře. Charita Odry zajistí dopravu a montáže pomůcek.
Zároveň mohou občané Vítkova navštěvovat denní stacionář pro
seniory v Odrách.
Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří osoby od 11 let, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení.
Pečovatelskou službu si hradí klient sám na základě sazebníku
pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných
službách. Služba je poskytována dlouhodobě, ale je možná
i jednorázová výpomoc.
Objednávat lze osobně, telefonicky nebo e-mailem od pondělí do
pátku, 6:00 – 14:30 hod.
Vedoucí pečovatelské služby: Martina Hezinová, tel.: 731 075 802,

e-mail: martina.hezinova@odry.charita.cz
Sociální pracovnice: Bc. Veronika Chudějová, tel.: 605 467 813,
e-mail: Veronika.chudejova@odry.charita.cz
Pečovatelskou službu ve Vítkově zajištují v současnosti tři pracovnice
na 2,5 úvazku. Posláním pečovatelské služby je poskytnout osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, takovou pomoc a podporu,
aby mohly za pomoci pečovatelských úkonů co nejdéle setrvávat
ve svém přirozeném domácím prostředí a mohly i nadále udržovat
sociální kontakty se svými vrstevníky, rodinou a okolním prostředím
při zachování lidské důstojnosti a respektování jejich individuálních
potřeb. V pečovatelské službě se poskytují tyto základní činnosti:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• Fakultativní služby.
Kde službu najdete:
Středisko Odry, Hranická 1110/32 (přízemí), 742 35 Odry – vedoucí
pečovatelské služby
Středisko Vítkov, kancelář pečovatelek – Lidická 608, 749 01 Vítkov

Novela insolvenčního zákona

Od 1. 6. 2019 vstupuje v platnost očekávaná novela insolvenčního
zákona, jež přináší více způsobů, které umožňují dlužníkům vstup
do oddlužení.
1. Nově bude platit plnění oddlužení v kombinaci splátkového
kalendáře a prodeje movitého i nemovitého majetku dlužníka.
2. Délka insolvence se bude odvíjet od výše dluhů, které budou
muset dlužníci splatit:
a) u pětileté insolvence zůstane i nadále podmínka splatit 30 %,
v případně, že se dlužníkovi nepodaří splatit 30 % za pět let, může
mu být zbytek dluhu i přesto odpuštěn,
b) varianta tříletá, kdy bude nutné splatit alespoň 60 % závazků
a zbytek dluhu bude odpuštěn,
c) zdravotně postižení a senioři se mohou oddlužit po třech letech
bez ohledu na to, kolik splatí.

3. Prokázat dostatečné příjmy na splácení stačí jen rok zpětně.
Dlužník v návrhu doloží výši svých příjmů. Čistý příjem musí činit
alespoň nezabavitelné minimum 9.643 Kč plus 1.607 Kč na každou
vyživovanou osobu.
4. Pokud dlužník nesplatí v průběhu 5 let svých 30 %, bude
přezkoumávat insolvenční soud, zda dlužník neporušil svou
povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno
spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých
věřitelů. Podmínka úhrady 30 % tímto padá, i když si dlužník nebude
jistý, zda mu oddlužení soud schválí.
5. Dlužník bude muset nově splácet určité minimum, které doposud
nebylo v zákoně stanoveno. Podmínkou bude měsíční úhrada
nákladů na insolvenčního správce (necelých 1.100 Kč/měsíc)
a v minimálně stejné výši musejí být hrazeny i pohledávky
nezajištěných věřitelů.
Bližší informace a vysvětlení k této novele získáte v dluhové poradně.
Kontakt:
Dluhová poradna Vítkov, Komenského 169, 749 01 Vítkov
Ing. Michaela Dlabajová, vedoucí odborné sociální poradny, tel. 604
645 378; michaela.dlabajova@odry.charita.cz
Bc. Svatava Baierová, sociální pracovnice, tel. 736 200 228; svatava.
baierova@odry.charita.cz

platba daně z nemovitosti
U poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň splatná rovněž ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do
31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období.
U ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li částka daně 5 000 Kč, je splatná celá do 31. května. Je-li daň vyšší než 5 000 Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května
a do 30. listopadu), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května zaplatit i najednou.
Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se poplatník dozví z oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako
adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani z nemovitých věcí.
Na složenkách je předtištěn bankovní účet ﬁnančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. Poplatníci, kteří se
přihlásili k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, obdrží namísto složenky e-mailovou zprávu se stejnou kompletní
informací pro placení daně, jaká je na složence.

SVATBY, SVATEBNÍ ZVYKY A TRADICE
Láska není zdaleka to jediné, co je třeba ke šťastnému soužití.
V manželství se cení především tolerance, schopnost kompromisu,
velkorysost, zodpovědnost, smysl pro rodinu, schopnost vcítit se do
pocitů druhého, ale také pracovitost, inteligence či smysl pro humor.
Aby vztah fungoval, musí si manželé vážit jeden druhého, dopřát
si vzájemně dostatek prostoru a umět se občas jeden druhému
přizpůsobit.
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasem muže
a ženy, který musí být vyřčen a podepsán před obecním úřadem,
pověřeným vést matriky, popřípadě úřadem, který plní jeho funkci,
nebo před orgánem církve či náboženské společnosti, oprávněné
k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně slavnostním
způsobem za přítomnosti dvou svědků.
Na území České republiky lze uzavřít manželství formou církevního
sňatku před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou
společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy
církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo
náboženské úkony.
Místem určeným pro konání svatebních obřadů na Městském úřadě
Vítkov je reprezentační sál. Matriční úřad může povolit na základě
žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném
místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou
radou obce.

čočkou, popřípadě lístky růží nebo jiných květin. Tento zvyk pochází
ještě z pohanských dob, kdy každé semínko na šatech znamenalo
plodnost, hojnost a štěstí. Po obřadu se můžete také dočkat
některých dobře míněných „zlomyslností“ ze stran svých přátel. Při
společné cestě tak můžete narazit na natažený provaz, stuhy, na
to, že budete zápasit s chomoutem nebo koulí na noze. To zřejmě
nepotřebuje komentář, nicméně možná vám nezbude nic jiného, než
se vykoupit.
Na svatební hostině - Svatební hostina je spojena s řadou
tradičních zvyklostí. Před vstupem do restaurace musí nevěsta říct
své nové příjmení a měla by se nechat přenést přes práh, a to jak
na hostinu, tak do společného domova. Tím je zaručena ochrana
před zlými duchy a zároveň se poukazuje na novou společnou
cestu životem. Na svatební hostině nechybí tradiční rozbíjení talířů
a společné zametání střepů. Střepy přinášejí štěstí a manželé
tak dávají najevo svou budoucí souhru a oporu. Také společné
pojídání polévky z jednoho talíře značí vzájemnou spolupráci,
harmonii a spravedlivé rozdělování. Často lze tento zvyk obohatit
o různá legrační vylepšení, jako je společná lžíce s dírou, nebo
naběračka a podobně. Společnou rukou by pak novomanželé měli
nakrojit i svatební dort. Přítomní svatební hosté nesmí svatební dort
odmítnout. Snoubencům by to přineslo smůlu.

Oddací dny v roce 2019 i seznam oddávajících je k dispozici na
webových stránkách města Vítkova:
http://www.vitkov.info/mestsky-urad/dokumenty-formulareinformace/informace/odbor-spravnich-cinnosti-a-obecnizivnostensky-urad/

Nejen pro svobodné... Ke konci svatební hostiny pak může přijít
řada na házení svatební kytice přes levé rameno nevěsty. Traduje
se, že ta dívka, která kytici chytí, se do roka vdá. Kytice by neměla
upadnout na zem, protože jedině tak zaručuje manželům štěstí.

Podrobnější informace snoubencům sdělí osobně, nebo na
telefonním čísle 556 312 210 matrikářka Městského úřadu Vítkov,
náměstí Jana Zajíce 7, přízemí, kancelář č. 103.

Prší štěstí... Nevyšlo počasí? Nevadí. Déšť totiž zaručuje požehnání
na mnoho let, tak jako sluneční paprsky, které přinášejí štěstí do
manželství. Také slzy v průběhu svatebního dne přinášejí štěstí.

Zvyky a tradice
Svatební zvyky, tradice a pověry - Svatební den a svatební obřad
bývá stále okořeňován nejrůznějšími tradicemi a zvyky. I když se liší
podle krajů, náboženství nebo věku snoubenců, stále se (alespoň
některé) intuitivně zachovávají. Snad proto, že nesou v sobě
svoji skrytou symboliku, která zaručuje hojnost, plodnost a štěstí
v manželství.
Pro zajímavost uvádíme několik starých zvyků a tradic, které by
neměly chybět na žádné svatbě, neboť rozhodně zaručí spoustu
zábavy a pohody.

Výročí svatby - Pokud už máte svatební obřad za sebou,
nezapomeňte na datum vaší svatby. Každý rok společného soužití
nese svůj název podle toho, čím se manželé obdarovávají. Prvních
patnáct let se počítá po roce (že by kritické roky?), pak se už bere
výročí rovnou po pěti letech.

Čekání na ženicha - Kdysi bylo pravidlem, že nevěsta strávila noc
před obřadem u svých rodičů. Dnes se to příliš nedodržuje a nevěsta
přichází ke svým rodičům až ráno. Tady se oblékne do svatebních
šatů a vyčká příchodu ženicha a jeho rodičů, případně dalších
svatebčanů z jeho strany. Někde se tvrdí, že by ženich měl spatřit
nevěstu až těsně před obřadem.
Co nevěstě nesmí chybět - Dodnes se traduje, že by nevěsta měla
mít v den svatby něco nového (jako symbol nového života), něco
starého (např. rodinný šperk nebo závoj jako symbol zachování
rodinné tradice), něco vypůjčeného (např. od své blízké přítelkyně)
a něco modrého (podvazek s modrou mašličkou, protože modrá je
symbolem věrnosti, lásky a dlouhého života). Svatební šaty by si ale
neměla sama šít, aby manželství dlouho vydrželo. Svatební závoj
je pak symbolem neposkvrněnosti a věřilo se, že pokud zakrývá
obličej, tak nemohou zlí duchové proniknout nosními dutinami do
nevěstina těla.
Výběr kytice - Starý zvyk tvrdí, že kytici má obstarávat ženich.
Vzhledem k tomu, že nevěsta ví lépe, jaká kytice bude více ladit
k jejím šatům, ale bude se líbit i jí samotné, přenechala se tato
starost nevěstám. Ženich ji alespoň ve svatební den vyzvedává
a následně předává nevěstě.
Po obřadu - Když novomanželé vycházejí z obřadní síně nebo
kostela, svatebčané vytvoří špalír (uličku) a zasypávají je rýží,

Kapesníček pro první výročí svatby - Pokud byste chtěli dodržet
tradice, tak na první výročí svatby si vyměníte bavlněné kapesníčky.
Po pěti letech manželství se manželé obdarovávají dřevěným
talismanem. Pozornost si zaslouží také stříbrné dvacáté páté výročí
svatby, kdy vás může okrášlit nový stříbrný šperk. Na třicáté výročí
svatby žena dostává od muže perlový šperk a na třicáté páté výročí
šperk s korály. Při padesátém výročí svatby se obvykle uspořádá
nový obřad, kdy je „zlatá svatba“ spojena s výměnou nových
prstýnků.
Michal Bensch
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE INFORMUJE
Učinili jsme další krok podporující úspěšnou záchranu pacientů.
Pokud voláte na linku 155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v civilním oděvu, tzv.

FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či člena jiné organizace,
vyškoleného v poskytování první pomoci. Nechte FIRST
RESPONDERA pracovat. Může VÝZNAMNĚ přispět
k ZÁCHRANĚ ŽIVOTA PACIENTA.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 3 PRACOVNÍ MÍSTa - „STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: srpen-září 2019
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• ukončené střední vzdělání s maturitou,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a,b zák.
č.553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonický kontakt a e-mailovou adresu.
Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu s
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění, s doplatkem 5.000

Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání
osvědčení pro výkon povolání strážníka přiznání 7. platové třídy
s následným postupem do 8. platové třídy po zapracování a dalších
příplatků v souladu s §8 citovaného nařízení vlády a §131 zákona
č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a dalších zákonných
příplatků. Náborový příspěvek ve výši 60.000 Kč bude přiznán
po získání osvědčení a závazku setrvání v pracovním poměru
k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let, ﬁnanční příspěvek
k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené, možnost přidělení
služebního bytu, stravenky a další beneﬁty v péči o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii, a schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.
Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 24. června 2019 nejpozději
do 14:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.
Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta města Vítkova Mgr. Martin
Šrubař, tel.: 556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@
vitkov.info.

Zlatý erb - 3. místo v kraji pro Vítkov
Město Vítkov se v letošním roce zapojilo do soutěže
Zlatý erb o nejlepší webové stránky města. V rámci
Moravskoslezského kraje jsme obsadili 3. místo!
Krajské kolo soutěže Zlatý erb vyhlásil Moravskoslezský kraj ve
spolupráci se spolkem Český zavináč. Ceny vítězům předával
náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka (na
fotograﬁii vpravo). „Je skvělé, že přibývá obcí, které pochopily,
že mají ve virtuálním světě a nástrojích, které nabízí, velkého
parťáka. Nejrůznější aplikace, odkazy a tipy tak nejen skvěle
slouží občanům, ale také výrazně usnadňují práci úředníkům.
Dnešní doba si využívání moderních komunikačních kanálů
žádá a čím dokonalejší elektronické služby budou obce mít,
tím snáz se bude lidem s úřady komunikovat,“ řekl náměstek
hejtmana kraje Jakub Unucka a doplnil, že je důležité, aby si správci
webů hlídali také aktuálnost svých stránek. „Zastaralá data mohou
nadělat spoustu problémů nebo nedorozumění.“
Vítězové každé kategorie postupili do celostátního kola, které se
uskutečnilo na konferenci ISSS v Hradci Králové v pondělí 1. dubna
2019. Na celostátní úrovni se soutěží také o cenu ministryně pro
místní rozvoj za nejlépe zpracovanou turistickou prezentaci, kde
přibyla další kategorie - turistická atraktivita.
Oﬁciální záštitu soutěži poskytly stejně jako v minulém roce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Asociace
krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Nejlepší webová stránka města v Moravskoslezském kraji:
1. Bruntál, 2. Bohumín, 3. Vítkov

Nejlepší webová stránka obce v Moravskoslezském kraji:
1. Otice, 2. Luboměř, 3. Krmelín
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba
1. Ostrava: Oﬁciální web města Ostravy k životnímu prostředí,
2. Nový Jičín: Mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu, 3. Karviná:
Bezpečná Karviná
Zdroj. www.msk.cz

CENTRUM PRO RODINU - FAJTA
Nacházíte se v nepříznivé či krizové sociální situaci nebo jste
takovou situací ohroženi? Nabízíme komplexní přístup k řešení
situace rodin s dětmi.
Obraťte se na Centrum pro rodinu - FAJTA
• hledáte pomoc a podporu při výchově svých dětí?
• má vaše dítě problémy se vzděláváním, motivací ke vzdělávání?
• potýkáte se s výchovnými potížemi u svých dětí?
• potřebujete poradit, jak mohou vaše děti trávit smysluplně volný
čas?
• cítí se vaše dítě vyloučeno z kolektivu?
• potýkáte se s potížemi při komunikaci se školou nebo jinými
organizacemi?
• řešíte krizovou situaci v rodině?
• řešíte v rodině vztahové nebo komunikační konﬂikty – mezi rodiči,
mezi rodiči a dětmi?
Zdarma Vám pomůžeme při řešení problému.
Důležité je přijít včas. Neváhejte nás tedy kontaktovat, kdykoliv si
nevíte rady, i zdánlivě beznadějná situace může mít řešení.
KDE: Náměstí Jana Zajíce 3, Vítkov (vchod z ulice Budišovská)
KDY:

Po
9.00 – 11:30
Út
9.00 – 11:30
St
9.00 – 11:30
Čt
9.00 – 11:30
Individuálně po telefonické domluvě. Můžeme přijít my za Vámi.
KONTAKT: Tel. 607 817 019
Mgr. Hana Tichá, odborný garant/ metodik
hana.ticha@centruminkluze.cz
Mgr. Kateřina Dobešová, psycholog
katerina.dobesova@centruminkluze.cz
Mgr. Katarína Dubělčíková, terapeut, mediátor
katarina.dubelcikova@centruminkluze.cz

Bc. Jaroslava Lišťáková, terénní pracovník/asistent pro rodiny
jaroslava.listakova@centruminkluze.cz
Bc. Daniela Strnadlová, terénní pracovník/asistent pro rodiny
daniela.strnadlova@centruminkluze.cz
Projekt je ﬁnancován z prostředků Evropských sociálních fondů
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0008945

PODĚKOVÁNÍ

3. dubna 2018 nám zemřela naše drahá maminka Jarmila
Kurowská.
Když se jí její zdravotní stav zhoršil natolik, že už nemohla
zůstat bez odborné péče, nastoupila do Domova Vítkov. Čtyři
roky byla zde moc spokojena s tím, co se v Domově všechno
poskytovalo. Programy, všechny společné výlety a akce ji velmi
těšili, a dělali jí velkou radost. Ale pak přišla dlouhá zákeřná
nemoc a ona zde mohla dožít.
Touto cestou bych chtěla poděkovat jménem zarmoucené rodiny
za obětavost, trpělivost a laskavý přístup všech pracovníků
Domova, kteří se o maminku po celou dobu její těžké nemoci
starali.
Ještě jednou děkujeme.
syn Tomáš a dcera Věra

Místní akční plán spěje v tomto školním roce do ﬁnále
Na pedagogy, zástupce dalších vzdělávacích institucí, děti i rodiče se zaměřuje Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II (MAP). Realizuje jej Místní akční skupina Opavsko z. s.
Během školního roku 2018/2019 nabídl MAP mnoho aktivit, které
se věnovaly například výchově k toleranci a odpovědnosti, matematické gramotnosti a dalším oblastem. Několik takových akcí ještě
připravujeme na samotný závěr školního roku. Společnou aktivitou
pro pedagogy na Vítkovsku a Opavsku bude exkurze do přírodních
zahrad, která se uskuteční 3. května. „Nabídkou jednodenního zájezdu chceme motivovat především koordinátory EVVO, pedagogy
a zástupce neziskových organizací, kterým nabídneme komentované prohlídky přírodními zahradami Centra Veronica v Hostětíně,
Otevřenými zahradami v Brně a Školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka u Brna,“ uvedla garantka akce Kateřina
Skalíková.
Volná místa nabízíme také na semináři o polytechnické výchově na
SOU stavebním v Opavě 15. května od 9.00 do 15.00, který navazuje na výjezd do TOS Kuřim na podzim loňského roku. „Cílem
semináře je přiblížit pedagožkám MŠ možnosti využití pracovního
stolu – ponku a naučit se aktivně zapojit polytechniku do vyučování,“ uvedl garant aktivity Martin Hořínek. K dispozici podle jeho slov
budou ověřené pracovní listy, podle kterých mohou pedagožky ve
výuce postupovat.
Celým školním rokem se prolíná aktivita nazvaná Učitelské kavárny.
Jde o společná setkání zaměřená na sdílení zkušeností, příkladů
dobré praxe, metod a tipů do výuky pro učitele humanitních a přírodovědných oborů, jazyků a matematiky. Například 21. května nabízíme netradiční přírodovědnou Učitelskou kavárnu nazvanou Les jako
výukové prostředí, která se uskuteční od 14 do 17 hodin ve Vítkově-Podhradí a povede ji jako lektorka Kateřina Meletzká, zakladatelka
Lesního klubu Zvonek v Raduni.
Jednou z implementačních aktivit projektu MAP je realizace metodických setkání asistentů pedagoga a školních asistentů z regionu.
„Setkání probíhají čtyřikrát ročně a témata vycházejí z aktuálních
potřeb asistentů. Poslední v tomto školním roce proběhne 21. května a bude zaměřené na práci s žáky s výchovnými potížemi a na
to, jak zvládat obtížné situace ve škole,“ uvedla garantka akce Lucie Stanjurová. Lektorkou bude tentokrát speciální pedagožka Olga
Kusá z Brna. Setkání se uskuteční od 9.00 do 12.00 hodin v Městské knihovně Vítkov.
Ve školním roce 2018/2019 probíhala na Vítkovsku také aktivita Kdo
hraje, ten jede neboli ukázky deskových her na základních školách
ve spolupráci s HRAcím DEskovým Centrem Legie. „V příštím škol-

ním roce bychom rádi uspořádali, po výborné zkušenosti z březnového festivalu deskových her v Oticích, podobnou soutěž mezi školami na Vítkovsku,“ uvedl Zdeněk Týn z HRAcího Deskového Centra
Legie.
MAS Opavsko z. s. také vyhlašuje pro školy na Vítkovsku a Opavsku výtvarnou a literární soutěž nazvanou Elon jede, Elon vede. Jejím cílem bude vymyslet ekologicky šetrný dopravní prostředek pro
maskota MAP Vítkovsko a Opavsko, Elona. Vyhlášení vítězů pak
proběhne v rámci Dne čisté dopravy u zámku v Hradci nad Moravicí 14. září 2019. O podrobnostech soutěže, stejně jako o všech
ostatních chystaných akcích se můžete více dočíst na facebooku
a webových stránkách: www.mapvítkovsko.cz
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska
II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008640 je ﬁnancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání a státního rozpočtu.
Milan Freiberg
PR manažer MAS Opavsko z. s.

Ukázky deskových her proběhly například v ZŠ Budišov nad Budišovkou. Foto: Milan Freiberg

Vítkovský Senior Point v nových prostorách
17. dubna byl otevřen Senior Point ve zrekonstruovaných prostorách
vítkovského kina. Kancelář se nachází v přízemí budovy a je
vybavena novým nábytkem i výpočetní technikou.
V Senior Pointu najdete:
 vyškolenou a ochotnou obsluhu, která vám pomůže najít potřebné
údaje,
 informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální problematiky,
 klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si,
 možnost registrace do slevové sítě Senior Pas,
 posezení s občerstvením (káva, voda, čaj),
 přístup k počítači s internetem,
 nabídku volnočasových aktivit.
Senior Point bude otevřen každý čtvrtek v době od 8.00 do 12.00
hodin.
Kontakty: tel.: 770 179 689
e-mail: vitkov@seniorpointy.cz

VÝSTAVA JAN ZAJÍC VYRAZILA DO
SVĚTA

Výstava o životě vítkovského rodáka Jana Zajíce o událostech
mapujících období přelomu roku 1968/1969 opustila vítkovské
výstavní prostory a zavítala do Oder.

7. DUBEN – SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ

Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje
Světová zdravotnická organizace. My jsme jej letos zaměřili na
prevenci a zdravý životní styl.
Velmi mile nás překvapil váš zájem napříč všemi věkovými
kategoriemi. Jsme rádi, že prevenci „nepraktikujete“ jen pasivně, ale
aktivně dbáte o své zdraví.
Připravili jsme pro vás na 20. května další z preventivních akcí
z oblasti péče o zdraví „Víš, jak vidíš?“.
Zveme vás do kulturního domu od 10.00 do 16.00 hod. na testování
zraku (testování bude prováděno zdarma) a v 19.00 hod. na komedii
Jiřího Císlera Brejle. Vstupenky na divadelní představení si můžete
zakoupit v IC Vítkov nebo na místě půl hodiny před začátkem
představení.
Tuto akci jsme pro vás připravili ve spolupráci s Mezinárodním
sdružením optiků a optometristů ČR pod záštitou Ministerstva
dopravy BESIP.

Ing. Pavla Hostašová, ředitelka SPŠ a SZŠ sv. Anežky České
v Odrách, řekla: „Výstava u nás měla velký ohlas, násobený
přítomností pana doktora (pozn. redakce PhDr. Branislav
Dorko, autor výstavy a publikace) a blízkosti místa, odkud Jan
Zajíc pocházel. Pro mnohé studenty z druhého konce republiky
to bylo důležité setkání a roli pro ně hrálo právě i to, že se ocitli
blízko rodiště Jana Zajíce.“

UKLIĎME ČESKO

Pomáhali jste přírodě i nám všem – děkujeme!
Uklízeli jsme trasu mezi Vítkovem a Podhradím a trasy vedoucí na
Balaton. To, že tam najdeme PET láhve nebo obaly od potravin, na to
jsme byli připraveni, ale proč někdo do lesa „odloží“ pneumatiky, staré
nádobí, obaly od motorových olejů, to už je opravdu nepochopitelné.
Vy, kteří neustále přírodu takto znečišťujete, zkuste se zamyslet nad
Jsme rádi, že putovní výstava, jejíž vytvoření ﬁnančně podpořil
Moravskoslezský kraj, pomáhá mladým lidem lépe porozumět
novodobým dějinám.

PRVNÍ FILMOVÝ VÍKEND SE VYDAŘIL

5. dubna jsme slavnostně zahájili po téměř osmileté odmlce provoz
kina. Mezi TOP patřil ﬁlm Ženy v běhu, který byl vyprodán do
posledního místa (228 osob).
Žebříček návštěvnosti:
Jak vycvičit draka 3
Zelená kniha
Honza dědí mlýn
Bohemian Rhapsody
Lego příběh 2
Alita: Bojový Anděl

199 osob
67 osob
Uzavřené představení
218 osob
82 osob
9 osob

Jak to všechno bude probíhat a co budete potřebovat?
Každý přispěje vlastním jídlem a pitím. Kromě piknikové deky,
talířku, hrnečku a košíku potřebujete hlavně pokrmy připravené
z regionálních a fairtradových surovin.
Snadno seženete fairtradovou kávu, čaj, kakao nebo ovocné džusy.
Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, lokální
biomouky, medu od místního včelaře a vajíček od souseda.
Nemáte čas ani chuť na pečení? Pak stačí chleba namazaný
marmeládou z jahod z vaší zahrádky, fairtradovou čokoládovou
pomazánkou nebo sýrem od místního farmáře.
Máte-li sami zajímavý recept nebo tip, co přinést s sebou na snídani,
napište nám a my ho uveřejníme na našem facebooku.
Kde si koupit fairtradové suroviny a potraviny? Naštěstí už je
nekoupíte jen ve specializovaných prodejnách a zdravých výživách,
nabízí je i velké supermarkety.
Pozn.: V případě nepříznivého počasí proběhne akce v kulturním
domě.

tím, že voda, kterou pijeme, vzduch, který dýcháme, půda, která
nás živí, je společná. Před znečištěným životním prostředím nikam
neutečeme ani se neschováme.
Pokud najdete v přírodě v okolí Vítkova černou skládku nebo
hromadu odpadků, dejte nám o ní vědět prostřednictvím aplikace
hlášení závad, kterou najdete na webu města https://www.vitkov.
info/hlaseni-zavad/.
Pokud nahromaděný odpad vyfotíte, můžete fotograﬁi do aplikace
přiložit.

ZLEPŠETE SVOU PAMĚŤ A NAUČTE SE
JAZYK

Chcete cestovat a bojíte se jazykové bariéry?
Město Vítkov vyhlašuje kurz angličtiny 60+ pro začátečníky.
Postupně se naučíte zvládnout jazyk, se kterým se dnes domluvíte
téměř po celém světě. Základy, které v kurzu získáte vám zpříjemní
cestování, sledování zahraničních ﬁlmů, ztratíte obavy při komunikaci
s převzatými slovy.
Zahájení kurzu: 1. srpna 2019
Ukončení kurzu: listopad 2019
Počet lekcí: 30
Kurz bude probíhat 2x týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00.
Přednostně budou přijati senioři starší 60 let z Vítkova a místních
částí.
Kurz není určen pro pokročilé.
Více informací získáte v informačním centru, kde bude od května
zahájen příjem přihlášek.
Kurz je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

FÉROVÁ SNÍDANĚ POPRVÉ TAKÉ VE
VÍTKOVĚ

Férová snídaně je největší česká akce na podporu fair trade
a odpovědné spotřeby. Na desítkách míst České republiky se
pořádají piknikové happeningy, aby účastníci ukázali, že se zajímají
o životy pěstitelů ve svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a
Latinské Ameriky. V loňském roce snídalo 8100 lidí na 172 místech
republiky! Přidejte se letos i vy a posnídejte lokální a fairtradové
dobroty v sobotu 11. 5. 2019 v 9.00 hod. v městském parku ve
Vítkově!

1. 6. 2019
13.00 HOD.
APENDIXI

RK BAND

SPORTOVNÍ AREÁL
VÍTKOV

ČIPERKOVÉ

XINDL X

PETRA GÖBELOVÁ
JAREK FILGAS - EX ARGEMA

http://denmesta.vitkov.eu
Dospělí
Děti do 15 let a senioři od 60 let
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti od 3 do 15 let)
Průvodce držitele průkazu ZTP/P
Děti od 4 do 15 let
Dospělí – senioři od 60 let
Děti do 3 let
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

GENERACE 75
předprodej
(do 18. 5. 2019 vč.)

na místě + předprodej
(od 20. 5. 2019)

120 Kč
60 Kč
300 Kč
60 Kč
60 Kč
60 Kč
zdarma
zdarma

200 Kč
100 Kč
500 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
zdarma
zdarma

Oddíl boxu Vítkov zdraví všechny své příznivce
Ve Vítkově se dne 30. 3. 2019 ukutečnilo další kolo Severomoravské
oblasti.
Úvodem se omlouvám všem divákům, kteří přišli na desátou hodinu
a čekali na první zápas. Do programu byla zařazena dodatečně
půlhodinová schůze, vyvolaná předsedou SMO boxu. Tímto
se prodloužilo čekání na první duel. Jako první se představili ti
nejmenší - přípravka a školní mládež. Již tady lze poznat, jak jsou
ti nejmenší připraveni a jak jdou s chutí za svým cílem. Zvítězit!
U těchto věkových kategorií se musí zvlášť pečlivě dbát na jejich
bezpečí a zdraví. Na to dohlíží rozhodčí, který je v ringu a reaguje
tak na všechno, co by mohlo chlapcům nebo i dívkám ublížit. Tito
mají své trenéry, kteří okamžitě ukončí zápas vhozením ručníku do
ringu, anebo je nepustí do dalšího kola. Ale stává se to jen ojediněle.
Všichni chtějí svůj zápas odbojovat až do konce.
Přijela k nám spousta talentovaných borců ze všech oddílů. Mistři
České republiky, účastníci ME i olympiády.
Celkem bylo vylosováno 37 dvojic, z toho 9 borců zůstalo bez
soupeře. I to samotné losování zabralo více času. Nad vším
dohlížel Roman Nevrla, který to nemá v této chvíli jednoduché.
Zároveň moderoval všechny zápasy sobotního dne. Vítkovský
oddíl zastupovali tři boxeři – Jan Martínek, Daniel Krátký a Marek
Sokol. Předvedli pěkné zápasy. J. Martínek remizoval s borcem
z Krnova, D. Krátký tentokrát prohrál, ale i přesto mu děkujeme
za pěkný zápas a reprezentování oddílu. No nemusí to vždy vyjít
a my mu věříme. Marek Sokol, startující v mužské kategorii, zvítězil
a předvedl pěkný zápas, který skončil vzdáním soupeře. Marek
předvedl, že se dá vyhrávat s přehledem, protože některá rozhodnutí
rozhodčích byla někdy na pováženou. Jistota je vyhrávat s pocitem
jasného vítězství. Kluci nám udělali radost, jen ať jim to vydrží
Máme v oddíle malé benjamínky, kteří teprve čekají na svůj den,
ale nesmíme nic uspěchat. Honzík Juchelka, Maxmilián Slepánek,
Šimon Kundrát a další členové oddílu se připravují v rámci svých
možností. Některé občas trápí zdravotní potíže, někteří si zlepšují
známky ve škole, což je samozřejmě důležitější. Máme taky v oddíle
dívky - sestry Barču a Zlatu Řehulkovy, Marii Bürgermeisterovou,
Margitu Haluškovou, Karolínu Bikárovou, Michaelu Surmajovou
a Aničku Zaoralovou. Další sportovci jsou Daniel Slepánek, Dominik
Bosák, Petr Ščurka, Denis Drga, Daniel Horák, Filip a Jakub
Juříčkovi. Také s námi spolupracuje a je členem našeho oddílu pan
Pavel Chromek, zaměstnanec školy, ve které trénujeme. Abych
nezapomněl, do Vítkova přijely i dva oddíly z Jihomoravského kraje,
za což jim děkujeme. Celé sobotní kolo mělo perfektní úroveň, co

do uspřádaní této soutěže, návštěvnosti hostů i pěkných zápasů.
Věřím, že všem kolegům trenérům se u nás líbilo, jako vždy k nám
rádi jezdí, protože pro ně máme dobré podmínky zásluhou našeho
města a pěkného kulturního domu s vhodným sálem. Chtěl bych
touto cestou poděkovat paní Medunové, ředitelce SVČ, která si
jediná udělala čas a přišla se na nás podívat a podpořit náš oddíl.
Předsedovi TJ Vítkov Václavu Vašátkovi, který se také dostavil.
Čekali jsme větší účast zástupců města, byli jsme připraveni a včas
jsme vše oznámili. Snad někdy příště. Dále bych chtěl poděkovat
všem, kteří nás podporují, vedení města, řediteli Základní školy
a gymnázia ve Vítkově panu Bučánkovi, kde nám umožnili trénovat.
Také sponzorům: Romanu Košťálovi fy inSPORTline a Štěpánu
Hutníkovi fy Auto-Pneu, Ivo Dvořákovi fy Bail a Karlu Jakubíkovi.
Naší skvělé MUDr. Antonínové, kterou si velice oblíbili všichni trenéři
a která vykonává nezbytný lékařský dozor. Děkujeme všem, kteří
nám pomáhali při organizaci této akce vč. Kristýny Gasmanové,
Barbory Noskové, paní Bürgermeisterové a ostatním. Také všem
našim dívkám a chlapcům za reprezentování oddílu.
Za TJ Vítkov a oddíl boxu předseda
a trenér Ivan Deszkas a trenér Ivo Deszkas

Naše šachové družstvo, jež hrálo v okresním přeboru, přišlo o tři dobré hráče,
kteří u nás hostovali z Budišova. Pro nás to byla veliká ztráta a zapřičila, že naše
družstvo kleslo do okresní soutěže.
Druhé naše družstvo, které hrálo v okresní soutěži, mělo ve svém středu většinou
nováčky, a i když mělo dvě výhry a jednu remízu, skončilo na posledním místě.
Nyní řešíme dilema, zda v příští sezoně hrát v okresní soutěži se dvěma družstvy bylo by potřeba více lidí, abychom měli i dostatečný počet náhradníků, nebo nechat
jen jedno družstvo s tím, že by někteří hráči hostovali v Budišově.
V současné době k nám přicházejí i mladí, které podporujeme, aby se z nich stali
dobří hráči a my měli nějaké širší zázemí. Na fotograﬁi jsou dva mladí hráči se
šachovou školitelkou Annou Dudovou a kapitánem Vítkova - Antonínem Vlčkem.
Trénujeme každou středu od 16:00 hod. v hostinci u Berana (mládež a noví
členové), ostatní od 17:00 hod. Zveme všechny nadšence pro královskou šachovou
hru, aby přišli mezi nás.
Jan Jančálek

Městská knihovna Vítkov
ALENA MORNŠTAJNOVÁ

Rádi bychom vás pozvali v úterý 14. května v 17:00 hodin na
setkání se spisovatelkou a překladatelkou Alenou Mornštajnovou
z Valašského Meziříčí. V současné době patří tato autorka
k nejvýraznějším a nejžádanějším českým spisovatelkám. Upozornila
na sebe již prvním románem Slepá mapa. A ani v dalších dílech
(Hotýlek a Hana) nenechala čtenáře na pochybách o kvalitách svých
knih. Zejména kniha Hana získala řadu ocenění.
Pro děti napsala knihu Strašidýlko Stráša a v současné době vychází
její nový román Tiché roky.

navštěvovat společné prostory. Třebaže je posluchačů méně,
neztrácí to kouzlo, neboť právě v těchto případech je pak vzájemná
pozornost a společně strávený čas opravdu velmi intenzivní.
Krásným bonusem pak byla jedenáctiletá Beátka, která přišla přímo
do knihovny prosit, zda by se akce také mohla účastnit. Nedostala
se do výběru školy, přesto velmi stála o možnost číst. Její ochota
a empatie je obrovská a Beátka potěšila nejen babičku, které
předčítala, ale také nás (organizátory).
A tak asi 24 dětí četlo šedesáti klientům ve společenských prostorách
a 10 dobrovolníků se usadilo k lůžkům osmadvaceti babiček
a dědečků.
Pevně věříme, že tato akce přinesla potěšení nejen posluchačům,
ale i čtenářům. Že setkání s knihou bylo vždy milé a vítané. A že se
do toho příští rok zase společně pustíme.

ANDOR ŠÁNDOR

Toto autorské čtení s besedou se uskuteční v reprezentačním sále
Městského úřadu Vítkov.
Vstupné je 50 Kč a vstupenky je možné zakoupit v Městské knihovně
Vítkov.

TÝDEN ČTENÍ

Po dvouleté odmlce jsme se vrátili společně s Domovem Vítkov
k akci Týden čtení. Oslovili jsme veřejnost i školy, hledali dobrovolníky
z řad dětí i dospělých. A přestože je dnešní doba velmi uspěchaná,
podařilo se…
Ve dvanáctém týdnu tohoto roku se v Domově Vítkov četlo opravdu
hodně.
Obrovské kouzlo má jistě pro klienty čtení malých dětí. Čtyři skupinky
účastníků z druhých až čtvrtých tříd přišly potěšit krásou slova. Tito
čtenáři (malí vzrůstem, ale obři velikostí svého srdce) si zasloužili
plným právem pozornost klientů. A při čtení ve společenských
prostorách pak vyloudili na mnoha tvářích úsměv.
Již tradičně se k akci přidaly také děti z Dětského domova v Melči,
které letos přijely v doprovodu zástupců vedení domova.
A nesmíme zapomínat ani na čtenáře z řad dospělých dobrovolníků.
Ti už potom četli u lůžka těch, kteří pro svou imobilitu nemohou

Bezpečnostní poradce a bývalý šéf vojenské rozvědky přijel
do Vítkova v úterý 9. dubna. Zájemci o setkání s tímto velmi
zajímavým a informovaným člověkem zcela zaplnili přízemí nově
zrekonstruovaného kina.
Mezi tématy, kterým se pan Šándor věnoval, byla hlavně ta, jež jsou
právě v dnešní době velmi citlivě vnímána: migrace, Evropská unie,
současný stav naší armády i terorismus.
V závěru byl čas i na dotazy ze stran posluchačů.
Zájemci si mohli také koupit knihu, kterou Andor Šándor napsal.
A i my v naší knihovně můžeme nabídnout tyto jeho tituly: Čeká
nás pohroma? Životní příběh generála tajné služby a Planeta Země:
kruté místo k žití.

S třední škola Odry
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
PODNIKATELSKÝ
ZÁMĚR
Střední škola, Odry pořádala 3. ročník
soutěže O nejlepší podnikatelský záměr.
Navázala tak na tradici z loňského školního roku, kdy se naši studenti účastnili
stejnojmenné soutěže ve Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti
v Pelhřimově.
Cílem projektu je především výchova
k podnikavosti, kreativitě a uplatnění na
trhu práce. Klání se pravidelně účastní
již výše zmíněná škola z Pelhřimova,
Stredná škola z Dolného Kubína a od
loňského roku taky SŠ, Odry.
Soutěž vždy začíná předložením písemné práce a vlastního podnikatelského záměru šestičlenné porotě. Pak pokračuje
ukázkou prezentace v PowerPointu, jež
musí být doplněna výkladem, vysvětlením a obhajobou samotného nápadu, originalita je jedním z ukazatelů závěrečného hodnocení.
Na předvedení i s komentářem je stanoven časový limit 5 až 10
minut, za jehož nedodržení se udělují trestné body. Nakonec komise
položí doplňující otázky, které otestují reakci, pohotovost a pružnost
soutěžících.
Hodnotí se především inovační potenciál, úroveň zpracování, reálnost nápadu a také schopnost zaujmout.
Naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku nástavbového oboru Pod-

nikání: Nikita Mikulášková, Jan Andres, Nikola Zajíčková a Dominika Slezáková. Ti představili své nápady od praktického kadeřnictví,
přes hodinového manžela, dovoz jídla do domu až po graﬁcké studio. Nejlépe se z nich umístil Jan Andres, který v těžké konkurenci
získal 3. místo. Všechny zcela převálcovala zástupkyně slovenské
střední školy, jež představila: řekněme, velmi netradiční „topánky“
a odvezla si z Oder 1. místo. Stříbro putovalo do Pelhřimova.
Všem děkujeme a příští rok se těšíme na 4. ročník v Dolnom Kubíně.

Promítání fotograﬁí
Vítkov včera a dnes
ATELIÉR FANTAZIE ANEB TVOŘIVOSTI
SE MEZE NEKLADOU…
17. dubna těsně před Velikonocemi, pořádala naše škola pro obory Kadeřník a Kosmetička v Dělnickém domě jubilejní 20. ročník kreativní
soutěže mladých studentů s názvem Ateliér fantazie.
Družstva ve složení kadeřnice, kosmetička a modelka, měla na zvolené
téma vytvořit účes, líčení a kostým. Letošní témata - Alenka v říši divů,
Mystic Indie, Crazy color look a V rytmu první republiky, nabízela opravdu fantazijní vyžití a výsledky svědčily o tom, že se jich soutěžící chopili
s odvahou, nápadem a představivostí. Mnohé přihlížející zaujaly nápadité výtvory a mladistvá šikovnost. Klání se účastnila družstva nejen ze
škol Moravskoslezského kraje, ale dorazila také škola ze slovenského
Dolného Kubína.
Vítězství letos získala střední škola z Frýdku-Místku s tématem Alenka
v říši divů, 2. místo putovalo do Opavy s Mystic Indie a bronz zůstal
v Odrách opět s pohádkovým tématem Alenky v říši divů. Diváky nejvíce
zaujalo družstvo z Oder, které si mimo Alenky trouﬂo i na kloboučníka.
Soutěž končila prezentací jednotlivých výkonů a byla přehlídkou tvořivosti a kreativity. Všem účinkujícím děkujeme nejen za účast, ale i za
výborné výkony.

23. dubna se v Domově Vítkov uskutečnilo promítání dobových,
historických a vzpomínkových fotograﬁí z Vítkova a jeho okolí.
Díky nim jsme všichni mohli zavzpomínat na staré uličky,
domy, obchody, procvičit si němčinu, ale i hádat, co na místech
z našich vzpomínek stojí dnes. I když naše paměť sahá daleko,
mnohokrát bylo zapotřebí porovnání s dnešní podobou našeho
města. Díky materiálu, který pro nás město Vítkov připravilo,
jsme se měli možnost vrátit do doby mládí našich uživatelů
a oprášit tím známá místa. Ohlédli jsme se tak do doby krásných
domů, obchodů, původního autobusového nádraží, do dob,
kdy místo nemocnice stával zámeček, a kdy přijely do města
první poštovní vozy. Městu a panu Duškovi děkujeme za jejich
nádhernou iniciativu. Vzpomínání nám udělalo velkou radost.
Ludmila Grossmannová

Jana Kellnerová
ředitelka školy

PLAVECKÁ ŠKOLIČKA 2019
Každoročně pořádá naše mateřská škola plaveckou školičku.
Letos se jí účastní 20 dětí z MŠ Husova, 16 dětí z MŠ Opavská
a z MŠ Klokočov. Plavecké kurzy jsou součástí našeho
vzdělávacího programu již mnoho let. Plavání a aktivní pohyb ve
vodě je pro děti nejen radost a zábava, ale jsou prospěšné i pro
tělesný vývoj a zdraví. Děti se zbaví nejistoty a obav z pobytu
ve vodě, získají nové pohybové dovednosti a jsou otužilejší,
méně náchylné k nachlazení a onemocnění. Lekce probíhají
pod vedením zkušených plavčíků v příjemném prostředí centra
Laguna Bílovec.
O plavecké kurzy je vždy velký zájem a jsme rádi, že můžeme
dětem tyto aktivity nabídnout.
Zuzana Gellnerová

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
2019
Zápis
do
1.
tříd
proběhl
v pátek 5. dubna v prostorách
budovy 1. stupně. Po vyřešení
administrativních náležitostí a se souhlasem zákonných zástupců se
děti vydaly po učebnách plných úkolů, her, pohádek a doplňovaček.
Paní učitelky sledovaly školní zralost dětí a ochotně odpovídaly na
spoustu otázek týkajících se vstupu dětí do 1. tříd. Děti se seznámily
s prostředím školy a za svoji snahu obdržely „První vysvědčení“,
dárečky, medaili, pamětní list s fotograﬁí a sladkou odměnu.
Konečné rozhodnutí pak bylo přesto na rodičích, kteří podali celkem
58 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Všem bylo kladně
vyhověno, všech 58 dětí bylo přijato. O přijetí se rodiče dozvěděli
rozhodnutím, které bylo umístěno na webových stránkách školy
www.zsgvitkov.cz a zveřejněním na úřední desce školy. V tento
den také 10 zákonných zástupců podalo žádost o odklad povinné
školní docházky, kterou doložili doporučením lékaře a doporučením
školského poradenského zařízení. Protože byly splněny podmínky,
rozhodl ředitel školy v těchto 10 případech o odkladu povinné školní
docházky.

místě s prací Etologie a způsob chovu plemene Zakrslý beran (obor
4 Biologie).
Milena Mačáková

PŘEDNÁŠKA VÍTA MUŽÍKA - DĚDICKÉ
PRÁVO
29. března se žáci kvinty až oktávy zúčastnili přednášky absolventa
našeho gymnázia Víta Mužíka, studenta práv na Univerzitě Karlově,
na téma Smrt z pohledu práva a dědické právo.

V průběhu dvou vyučovacích hodin si mohli přítomní studenti ujasnit
pojmy jako právní subjektivita, způsobilost k právům a povinnostem,
ale také se seznámili s důsledky a průběhem dědictví ze zákona,
ze závěti i s okolnostmi, za nichž můžeme odmítnout dědictví, nebo
někoho vydědit.
Věřím, že si všichni přítomní z přednášky odnesli řadu poznatků,
které budou schopni v případě nutnosti aplikovat v praxi.
Miroslav Bučánek

JARNÍ JARMARK
Zápis do 1. tříd proběhl v souladu se školským zákonem, ovšem
o konečném počtu dětí, které nastoupí do 1. třídy, rozhodne až 20.
duben, tedy doba, dokdy je ještě možno podat žádost o odklad.
Pokud je dítě dostatečně vyspělé, 2. září bude jistě jeho nástupním
dnem k zahájení školní docházky. K úspěšnému zvládnutí všech
školních povinností přejeme hodně štěstí.
Dáša Kalužová
zástupkyně pro 1. stupeň

OKRESNÍ KOLO SOČ
Ve čtvrtek 4. dubna proběhlo na Mendelově gymnáziu v Opavě
okresní kolo 41. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši
školu reprezentovalo v pěti soutěžních oborech 5 žáků septimy
a poprvé i jedna žákyně kvinty. Do krajského kola postupuje
z 1. místa Alexandr Pisani s prací Efektivita prospěchových stipendií
(obor 13 Ekonomika a řízení), Marie Repková s prací Walt Disney
a jeho animovaný svět (obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké
tvorby) a Martina Maléřová s prací Alkoholismus a jeho příčiny,
průběh a následky (obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času), z druhého místa pak Jan Kundrát
s prací Účinky pH na aktivitu asparagové proteázy Nepenthesin
z láčkovky Nepenthes mixta při chemickém rozkladu glutenu (obor
4 Biologie) a Lucie Pšenicová s prací Celiakie v životě člověka (obor
6 Zdravotnictví). Klára Kořenková se umístila na 4. nepostupovém

1. dubna se prostory školního klubu rozzářily pravou předvelikonoční
atmosférou, jelikož jsme ve spolupráci s vybranými žáky 2. stupně
a nižšího gymnázia uspořádali jarní jarmark. K vidění a prodeji byly
nejrůznější výrobky, například zdobené plechovky, náramky, lapače
snů, šití velikonoční zajíčci a mnohé další. Návštěvníci, kterých
přišla během dne celá řada, měli také možnost vytočit si drobnou
odměnu na kole štěstí či ochutnat perníčky nebo jiné sladké a slané
pochutiny.
Vychovatelé školního klubu

PĚVECKÁ A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ VE
VÍTKOVĚ

Této tradiční soutěže se v ZŠ na nám. Jana Zajíce účastnily děti
z celého Vítkovska, Oder i z Hradce nad Moravicí. Na žáky čekala
jako vždy odborná porota a kvalitní ceny.
V pěvecké části bodovali naši žáci ve všech třech kategoriích, kde
získali tři první místa (Simona Vránová - 2. A – I. kategorie, Michal
Trojanowski - 6. A – II. kategorie a Natálie Hrubá- sekunda – III.
kategorie a také 3. místo v I. kategorii Nina Šromotová – 3. B).
Úspěch jsme zaznamenali i v kategorii dueta, kde jsme vybojovali
2. i 3. místo (Natálie Hrubá a Gabriela Vavrošová – sekunda, Emma
Kubalová a Nina Šromotová – 3. B).
Výtvarná soutěž má vždy své speciﬁcké zaměření, letos to bylo
téma „Nic nežije bez chemie.“ Odtud jsme si odnesli 1. místo
v I. kategorii (Charlotte Složilová – 3. B), 2. místo ve II. kategorii (Rút
Kučerková – 5. C) a 3. místo ve III. kategorii (Ondřej Roháč – 9. A).

NIC NEŽIJE
BEZ CHEMIE
Takto přesně znělo zadání pro výtvarnou část tradiční pěvěcké
a výtvarné soutěže, která se konala ve středu 27. března. Zúčastnilo
se jí 75 soutěžících ze sedmi základních škol a odpovídajících
ročníků gymnázia z Vítkova a okolí.

Helena Kozlová
ZŠaG Vítkov

Základní umělecká škola Vítkov pořádá:

Neděle 26. května 2019
17:30 hodin * Kulturní dům * Vítkov
Vstupné dobrovolné

Události se letos odehrávaly ve jménu chemie, periodické
tabulky prvků, chemických reakcí, barevných roztoků a výbuchů,
alchymistických pokusů a přístrojů, zázračných tekutin v roztodivných
lahvích, rozmanitosti minerálů a hornin či barevnosti zajímavých
chemických reakcí a jevů. V koutě tělocvičny vyrostla chemická
minilaboratoř a na stěnách si mohli návštěvníci prohlédnout,
jak s tématem zápolili naši žáci během příprav ve školním kole.
Po krátkém úvodním tanci chemiků, zakončeném barevným
výbuchem, se výtvarníci rozešli do svých improvizovaných ateliérů.
Zdánlivě obtížné téma pojali soutěžící s nadhledem a smyslem pro
humor. Kresba nejmladších žáků měla za úkol ztvárnit čarodějný
barevný lektvar, starší tvořili pestrými ﬁxy náplň kouzelných pohárů
a vymýšleli jejich názvy a ti nejzkušenější se pokusili vymodelovat
6 atomů „nových“ prvků, které sami objevili a pojmenovali. Z barevné
modelovací hmoty tak vznikaly modely i názvy vskutku kuriózní, jak
se můžete přesvědčit na výstavce ve vestibulu Komerční banky, kde
budou dílka všech soutěžících ještě nějakou dobu vystavena. Jako
nejvtipnější a nejzdařilejší bylo zhodnoceno dílo Kláry Faturové
z Budišova.
Po dobu výtvarného tvoření probíhala pěvecká část soutěže
s reprodukovaným, živým, nebo dokonce vlastním hudebním
doprovodem. Nejen porota, ale snad všichni zúčastnění museli dojít
k přesvědčení, že konkurence je rok od roku větší a není lehké se
prosadit. Při výkonech některých zpěváků ze ZŠ Odry, nebo ZŠaG
Vítkov posluchači ani nedýchali a poté odměnili umělce bouřlivým
potleskem. Ale ani naši žáci se v konkurenci neztratili, za všechny
chválíme Radka Dunku, nebo Elišku Novákovou. Zvítězili ti nejlepší.
Od toho je zde vždy porota, složená z nezávislých odborníků a my jí
tímto velmi děkujeme za nelehkou práci. Poděkování patří ale také
vyučujícím, kteří své svěřence na soutěž připravovali a doprovodili,
a samozřejmě všem statečným soutěžícím za jejich výkony. Věříme,
že se k nám rádi zase za rok vrátíte s novými nápady.
Olga Menčíková

Pondělí 27. května 2019, 14:00 - 17:00 hodin
Budovy ZUŠ v Lidické a ve Vodní ulici
Přijďte nahlédnout do výuky

VOJENSKÉ
LETECKÉ CVIČENÍ
Velitelství vzdušných sil oznamuje, že se ve dnech 9. května až
3. června uskuteční mezinárodní vojenské cvičení.
Jeho nejintenzivnější část je plánována na 20. – 31. května
vždy od 9.00 do 23.00 hodin. Ve dnech pracovního klidu může
dojít k přeletům letecké techniky mezi operačními prostory.

Jarní prázdniny s SVČ Vítkov
První část jarních prázdnin byla vedena v cestovatelském duchu,
hlavně venku. Pondělní GEOCACHING byl díky počasí náročný, ale
o to větší odměnou bylo, když se multikešku vítkovských kostelů
podařilo nalézt.
Úterní projektový den nás zavedl do vzdálenějších končin ostravské
zoo a Světa techniky U6. V zoologické zahradě nás čekal výukový
program „Ze světa zvířat“ a poté její prohlídka s odborníkem z praxe.
Završení dne bylo v budově U6 v oblasti Dolních Vítkovic, které
proběhlo v duchu nejen starých strojů, ale i moderní technologie.

Prázdninový čtvrtek nesl název „Lyžařský den v Karlově“. Hned ráno
jsme vyrazili na zasněžené pláně Karlova, kde je jistota sněhu, navíc
ráno připadlo několik centimetrů prašanu. Jezdili jsme na sjezdových
tratích pod třemi sedačkami a dvěma lyžařskými vleky. Střídali jsme
výukovou jízdu, „volovinovou“ jízdu a volnou jízdu. Dětem se nejvíc
líbil fanpark se skokánky a skikrosová dráha. Večer po návratu spaly
jako koťata.

Středeční cestování bylo již mírnější a spíše jsme objevovali krásy
přírody a experimentu. Nejvíce děti zaujala výroba slizu různých
barev a hlavně konzistencí. Děti následně samy zkoušely „vylepšit“
jeho základní recepturu.

Xbox gamesem jsme zakončili týdenní prázdninový program. Páteční
den jsme strávili sportovní olympiádou u Xboxu i venku na hřišti.
Hráli jsme bowling, fotbal, box, přehazku, klauna, šipky, baseball,
přenášeli jsme královskou korunu a hráli volejbal s nafukovacími
balonky. První místo obsadil Kryštof Jan Černý a za ním v těsném
závěsu Zuzanka Smoková a Zbyněk Židek. Na závěr jsme si zalozili
na nízkolanové překážkové dráze.
Pavlína Steshnerová, Oldřich Sladkovský, Květuše Skurková
pedagogové volného času

MAPOVÁNÍ PROBLÉMŮ
ZA POMOCÍ MOBILNÍHO ROZHLASU
Zpětná vazba od občanů je pro úřad nesmírně důležitá
a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života v obci
významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem
k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím
extrémně jednoduché a bleskově rychlé.
Naše město je zapojeno do komunikační platformy Mobilní
Rozhlas a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit
přes stejnojmennou aplikaci v telefonu. Úřad se tak o problému
dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů ve městě totiž
úřad neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení občanů
jsou provozovateli Mobilního Rozhlasu ručně kontrolována,
upřesňována a tříděna, takže k vedení obce se dostanou skutečně
hodnotné informace.
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od
povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až
po přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina
telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením o
problému obce dostávají i fotodokumentaci a přesné geolokační
údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje.

Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným
prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými
samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan
nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit
na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou
rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek
klíčové.
Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze
MOBILNÍ ROZHLAS vedení obce i chválit a zasílat podněty.
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré
komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní Rozhlas se
samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly,
a obyvatelé mají možnost snadno participovat na zlepšování
života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma,
nezabere prakticky žádný čas a proﬁtují z něj všichni v obci. Je
tedy nesmírně užitečné.
Zaregistrujte se i Vy na https://vitkov.mobilnirozhlas.cz/
A stáhněte si aplikaci v Google Play nebo v App Store.

BENEFIČNÍ
AKCE NABÍDNE
ZÁBAVU,
UPOZORNÍ
TAKÉ NA
DŮLEŽITOST
DOMÁCÍ PÉČE
Moravskoslezský kraj už podruhé pořádá beneﬁční akci
„Spolu ruku v ruce“. Návštěvníci si za dobrovolné vstupné užijí atraktivní program,
také se dozvědí o důležitosti
a přínosech neformální péče.
Výtěžek z akce půjde na projekty, které podporují pečovatele, kteří se starají o někoho
blízkého s handicapem.
„Nikdo nevíme, jak bychom
se zachovali, kdybychom
najednou stáli před rozhodnutím, zda budeme o svého
blízkého pečovat doma, nebo
zda jej svěříme do nějakého
zařízení. Všichni si přejeme
mít obětavost a sílu, které neformální pečovatele tak dokonale charakterizují. Každému,
kdo se doma stará o někoho
s postižením, patří velký obdiv a poděkování,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro
sociální oblast Jiří Navrátil
a doplnil, že beneﬁční akce
má poděkovat domácím
pečovatelům a podpořit je.
Všem ostatním má pak ukázat a vysvětlit, proč je domácí
péče důležitá.
Na programu akce, která se
uskuteční 11. května v ostravském Trojhalí od 13 hodin
do 18:30, vystoupí VOXEL,
kapela Slza, bubenický soubor Rytmy, electric boogie
tanečník Patrick Ulman nebo
Cirkus trochu jinak. „Máme
taky připravené zážitkové
workshopy. Díky poskytovatelům sociálních služeb
a krajským školám si lidé
budou moci vyzkoušet, jaké
to je ztratit soběstačnost.
Zájemcům
prostřednictvím
gerontoobleku nasimulujeme
zdravotní překážky, se kterými denně bojují senioři. Návštěvníci si zkusí znakový jazyk, kompenzační pomůcky,
také jim nabídneme simulaci
zrakového postižení,“ vyjmenoval náměstek hejtmana
kraje Jiří Navrátil a doplnil,
že na akci bude představena
i multisenzorická metoda snoezelen. „Je to metoda, která
vyvolává smyslové pocity.
Kombinace světelných a zvukových prvků, vůní a hudby

NOVÉ POSILY
LINKA KONEČNÉ ÚPRAVY

Až

31.000 Kč

+ DALŠÍ BENEFITY

Více než 190 letá tradice
výroby z pryže.

NAVÝŠENÍ MZDY
PO ZAUČENÍ
5 TÝDNŮ
DOVOLENÉ
BONUS PŘED DOVOLENOU
A VÁNOČNÍMI SVÁTKY
OBĚD
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

NÁPLŇ PRÁCE:
- práce s PC
- vyplňování průvodky
- stáčení hadic do svitků
- manipulace za pomocí
VZV a jeřábů
- kontrola kvality vizuálně
i za pomoci měřidel

DOCHÁZKOVÝ BONUS
POUKÁZKY FLEXI PASS
PŘÍSPĚVEK NA DOJÍŽDĚNÍ PODLE
VZDÁLENOSTI NEBO SVOZ ZDARMA

VOLEJTE NA

POŽADUJEME
Dobrý zdravotní stav
Předchozí zkušenosti ve výrobě výhodou
Ochotu pracovat na nepřetržitý provoz
(kombinace 7,5h a 11h směn)

556 763 211
KAŽDÉ ÚTERÝ OSOBNÍ POHOVORY
v 8:00 hod v sídle společnosti
Mgr. Jana Šádková
jana.sadkova@semperitgroup.com

www.facebook.com/semperﬂex.optimit
www.semperﬂex.com/cs/semperﬂex-optimit

pomáhá řešit fobie, komunikační problémy nebo úzkost.
Tento moderní způsob terapie
využívají některá krajská zařízení.“
Vstupné na akci je dobrovolné, každý z návštěvníků může
přispět dle svého zvážení
a možností. Výtěžek z beneﬁce podpoří dva projektů
svépomocných skupin, které
sdružují neformální pečovatele
o blízkou osobu s postižením.

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.
Vítkovská 391/29, 742 35 ODRY

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

Technické služby města Vítkova hledají pracovníka na pozici

SPECIALISTA NA ÚSEKU
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Požadujeme:
Vzdělání – minimálně středoškolské, technického charakteru,
Legislativní přehled v oblasti životního prostředí,
Praxe – minimálně 10 let ve vedení skupiny pracovníků,
Předpoklady pro obchodní činnost,
Spolehlivost, zodpovědnost.
Nabízíme:
Práci v perspektivním oboru,
Podnikové beneﬁty - 25 dnů dovolené, sick day, stravenky,
příspěvek na životní pojištění aj.
Termín nástupu:

1. 8. 2019

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 31. 5. 2019 na adresu:
pruskova@tsvitkov.cz
nebo Technické služby města Vítkova, p. o.,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov.
Informace: J. Prusková, PAM, 556 300 731

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 10. dne v měsíci 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 červen - pátek 10. května 2019.
Uzávěrka na červenec - pondělí 10. června 2019.
Uzávěrka na srpen - úterý 2. července 2019!!!

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 2. května v 16:30 a v 19:00 hodin
HELLBOY
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na
plátna kin s plnou parádou. Přístupný 15+.
Cena: 120 Kč. Český dabing.
Kino Panorama Vítkov
Pátek 3. května v 15:00 hodin
OSVOBOZENÍ VÍTKOVA
Pietní vzpomínka
Památník osvobození v Oderské ulici
Pátek 3. května v 17:00 hodin
NAROZENINOVÉ JAZZOVÁNÍ
Vystoupení tří jazzových kapel, které mají
kořeny ve Vítkově. Jazzové trio s Adélou
Tomanovou, 5-BAND, ApenDixi. Zveme vás
k posezení do malého sálu KD ve Vítkově.
Malý sál KD Vítkov
3. května – 4. května
NERFLIGA JINAK
Začátek akce 3. 5. v 18:00 - Sokolovna
Vítkov, Sportovní areál (Husova 653,
Vítkov). Ukončení akce 4. 5. v 16:00 hod. –
na vlakovém nádraží ve Vítkově, kde si děti
převezmete a následně vyzvednete jejich

věci ze sokolovny. S sebou: pistoli na střílení
a šipky, ochranné brýle (můžeme zapůjčit),
obuv do tělocvičny, vhodné oblečení.
Večeři a svačinu s obědem na další den,
láhev na pití (zajišťujeme jenom snídani
a pitný režim), spacák, polštář, pyžamo,
hygienické potřeby a oblečení na další den.
Program - přiblížíme si jiné herní strategie
Nerﬂigy, vyzkoušíme hru v noci a hlavně v
sobotu navštívíme Nerfarénu v Ostravě,
kde je možnost si zbraň půjčit, na večerní
hry v sokolovně nikoliv. Cena akce: 360 Kč.
V ceně je zahrnuto: snídaně, pitný režim,
ubytování, jízdné a vstup do NERFarény.
Je nutné přihlásit se na tuto akci předem, ať
osobně na SVČ Vítkov, nebo telefonicky 732
607 373.
Sobota 4. května
8:00 – 12:00, 15:00 - 17:00 hodin
DEN ZEMĚ – VÝROBA
EKOLOGICKÝCH OBALŮ
Městská knihovna Vítkov
Sobota 4. května v 10:30 hodin
MORAVSKOSLEZKÝ PŘEBOR
V BOXU

Žáci, kadeti, junioři, muži a ženy. Účast
výprav ze Slovenska, Polska a jižní Moravy.
Pořádá TJ Sokol Klokočov.
https://1url.cz/xMVA5
Sokolovna Klokočov
Sobota 4. května v 16:30 hodin
TERORISTKA
Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka
je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi,
která si jednou řekne, že už si nechce
připadat jako kráva. Přístupný 12+. Cena:
120 Kč.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 4. května v 19:00 hodin
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhoval
z velkoměsta na venkov, do velkého domu na
kraji lesa. V něm se ukrývá hřbitov domácích
mazlíčků, na kterém místní děti odnepaměti
pohřbívají svá zvířata... Přístupný 15+.
Cena: 120 Kč. České titulky.
Kino Panorama Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Středa 8. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ Vítkov - Štáblovice
Utkání mladších žáků
Hřiště TJ Vítkov
Čtvrtek 9. května v 16:30 hodin
HIGH LIFE
Monte žije s malou dcerkou na palubě
kosmické lodi, jejíž posádku tvoří vězni
smrti. Všichni byli jako pokusní králíci vysláni
na misi, jejíž cílem je najít alternativní zdroje
energie. Přístupný 15+. Cena: 90 Kč.
České titulky.
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 9. května v 19:00 hodin
SKLENĚNÝ POKOJ
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem
třicátých let minulého století obdivuhodný
dům.
Mistrovské
dílo
modernistické
architektury z betonu a oceli je dílem
slavného architekta von Abta. Středobodem
domu je „Skleněný pokoj“. Přístupný 12+.
Cena: 100 Kč. Český dabing.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 11. května v 9:00 hodin
FÉROVÁ SNÍDANĚ
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů!
Vyzkoušejte tentokrát do své snídaně
začlenit některou z fairtradových nebo
regionálních potravin a přineste ji na
společnou snídani pod širým nebem.
Městský park (za kostelem) ve Vítkově
V případě nepříznivého počasí kulturní dům
ve Vítkově.
Sobota 11. května v 16:30 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV - HORNÍ
BENEŠOV
Utkání A týmu
Hřiště TJ Vítkov
Sobota 11. května v 16:30 hodin
MIA A BÍLÝ LEV
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší
kamarád a domácí mazlíček? Proč ne?
Přístupný. Cena: 120 Kč. Český dabing.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 11. května v 19:00 hodin
HIGH LIFE
Monte žije s malou dcerkou na palubě
kosmické lodi, jejíž posádku tvoří vězni
smrti. Všichni byli jako pokusní králíci vysláni
na misi, jejíž cílem je najít alternativní zdroje
energie. Přístupný 15+. Cena: 90 Kč.
České titulky.
Kino Panorama Vítkov
Neděle 12. května v 10:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV - MALÉ
HOŠTICE
Utkání dorostu
Hřiště TJ Vítkov
Pondělí 13. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV - VELKÉ
HERALTICE
Utkání starší přípravky
Hřiště TJ Vítkov

Úterý 14. května v 15:30 hodin
OSLAVA DNE MATEK
Vystoupení dětí Mateřské školy Vítkov,
Husova ke Dni matek. Jste srdečně zváni.
Pořádá MŠ Vítkov.
http://www.vitkovms.cz/
Zahrada SVČ Vítkov
Úterý 14. května v 17:00 hodin
ALENA MORŠTAJNOVÁ
Autorské čtení a beseda. Vstupné: 50 Kč.
Sál MěÚ ve Vítkově
Středa 15. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV - SFC OPAVA
Utkání mladší přípravky
Hřiště s umělým povrchem, Husova ulice
Středa 15. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV
- VELKÉ HERALTICE
Utkání mladších žáků
Hřiště TJ Vítkov
Pátek 17. května ve 20:00 hodin
FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ
Zahájení výstavy Jak to vidím já
Pohled na Vítkov a jeho okolí očima
Vítkovanů a jeho návštěvníků. Podmínky
soutěže a podrobné informace na https://
volnycas.vitkov.info/vystavy.
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň
Sobota 18. května v 10:30 hodin
MORAVSKOSLEZKÝ PŘEBOR
V BOXU
Žáci, kadeti, junioři, muži a ženy. Účast
výprav ze Slovenska, Polska a Jižní Moravy.
Pořádá TJ Sokol Klokočov
https://1url.cz/xMVA5
Sokolovna Klokočov
Sobota 18. května
60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
VÍTKOV
9:00 – 13:00 sokolovna, ZŠaG tělocvična a
SVČ, 14:00 – prezentace fotek, výstava a
ukázka ZÚ v malém sálu KD Vítkov, 15:00
– slavnostní zahájení a vystoupení ZÚ velký sál KD Vítkov. Cena: 20 Kč dospělí,
děti vstup zdarma. Pro více informací se
podívejte na www.svc-vitkov.cz, FB stránky:
SVČ Vítkov
Pondělí 20. května 10:00 – 16:00 hodin
VÍŠ, JAK VIDÍŠ?
7. ročník osvětové kampaně Bezpečně za
volantem, péče o zrak 2019.
Testování zraku ZDARMA.
Kulturní dům Vítkov
Pondělí 20. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV HOLASOVICE
Utkání starší přípravky
Hřiště TJ Vítkov
Pondělí 20. května v 19:00 hodin
BREJLE
Komedie Jiřího Císlera, kterou pro vás

uvedeme v rámci výše zmíněné kampaně.
Vstupné: 100 Kč (předprodej vstupenek prostřednictvím IC Vítkov).
Kulturní dům Vítkov
Úterý 21. května od 15:00 do cca 17:00 hod.
PRÁCE SE ŽÁKY S PODPŮRNÝMI
OPATŘENÍMI
Klub pro rodiče
www.zsgvitkov.cz
Základní škola a gymnázuim Vítkov
Úterý 21. května v 17:00 hodin
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU
Vyhodnocení soutěže a promítání ﬁlmu
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí
čtyři kamarádi. Fiﬁnka, Pinďa, Bobík a
Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na
dobrodružství, která zažili v uplynulém roce.
Přístupný. Cena: 100 Kč.
Kino Panorama Vítkov
23. - 26. května
HUDEBNÍ FESTIVAL STEP
EVOLUTION (TECHNO PÁRTY)
https://www.facebook.com/hadinka/
Rekreační středisko Hadinka
Čtvrtek 23. května v 15:30 hodin (2D)
Čtvrtek 23. května v 19:00 hodin (3D)
AVENGERS: ENDGAME
Hrozivé události způsobené Thanosem,
který vyhladil polovinu života ve vesmíru
a silně oslabil Avengers, vedou zbylé
superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím ﬁnále
sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Přístupný 12+. Cena: 130 Kč (2D), 150 Kč
(3D). Český dabing.
Kino Panorama Vítkov
Pátek 24. května v 17:00 hodin
NOC KOSTELŮ
Novogotický farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie ve Vítkově
Pátek 24. května, 17:00 - 20:00 hdoin
JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Prodloužená lekce jógy zaměřená na
pochopení základů anatomie páteře a
vhodných cviků, které podporují správné
návyky těla, obzvlášť při sedavém
zaměstnání nebo potížích se zády.
Víc info na FB: Čas na jógu nebo na www.
casnajogu.cz
Základní škola a gymnázium Vítkov
Pátek 24. května v 18:00 hodin
NOC KOSTELŮ
Evangelický kostel ve Vítkově
Pátek 24. května v 18:00 hodin
JINDŘICH ŠTREIT - FOTOGRAFIE
Výstava potrvá od 24. května do 31. srpna.
Galerie Suterén
Sobota 25. května
BRANNÝ VICEBOJ KYNOLOGŮ
http://www.zkovitkov.estranky.cz/
Areál Kynologického klubu Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Sobota 25. května v 16:30 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. Cena: 140 Kč.
Český dabing.
Kino Panorama Vítkov
Sobota 25. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV - MALÉ
HOŠTICE
Utkání A týmu
Hřiště TJ Vítkov
Sobota 25. května v 19:00 hodin
ZRODILA SE HVĚZDA
Hlavní roli v dechberoucím romantickém
dramatu Zrodila se hvězda hrají Bradley
Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem
celý svět lépe zná pod jejím uměleckým
pseudonymem jako hudební superstar Lady
Gaga. Přístupný 12+. Cena: 100 Kč.
České titulky.
Kino Panorama Vítkov
Neděle 26. května v 15:00 hodin
DEN DĚTÍ
Vstup zdarma. Pro více informací se
podívejte na www.svc-vitkov.cz, FB stránky:
SVČ Vítkov
Středisko volného času Vítkov - zahrada
Neděle 26. května v 17:30 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
TANEČNÍHO OBORU
http://www.zus-vitkov.cz/
Kulturní dům Vítkov
Úterý 28. května, 14:00 - 17:00 hodin
ZUŠ OPEN 2019
http://www.zus-vitkov.cz/
Náměstí Jana Zajíce
Středa 29. května v 16:30 hodin
JARNÍ KONCERT ŠKOLNÍHO
PĚVECKÉHO SBORU
Pořádá Základní škola a gymnázuim Vítkov
www.zsgvitkov.cz
Evangelický kostel ve Vítkově
Středa 29. května v 17:00 hodin
FOTBAL: TJ VÍTKOV - HRADEC
N. MOR.
Utkání mladší přípravky
Hřiště s umělým povrchem, Husova ulice

Čtvrtek 30. května v 16:00 hodin (2D)
Čtvrtek 30. května v 19:00 hodin (3D)
GODZILLA II KRÁL MONSTER
Premiéra !!!
Po celosvětovém úspěchu ﬁlmů Godzilla a
Kong: Ostrov lebek uvidíme v kinech další
kapitolu z ﬁlmového monstrsvěta: Godzilla II
Král monster. Přístupný 12+.
Cena: 120 Kč (2D), 140 Kč (3D).
České titulky.
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 30. května v 18:00 hodin
OLEJE A TUKY VE VÝŽIVĚ
Přednáší: MUDr. Lubica Cibíčková PhD.
Organizátor: Život a zdraví, z.s., www.
klubyzdraví.cz. Součástí přednášky bude
zdravá ochutnávka.
Kulturní dům Vítkov, učebna
Sobota 1. června, 13:00 - 24:00 hodin
DEN MĚSTA - VÍTKOV 2019
Předprodej vstupenek v IC Vítkov
http://denmesta.vitkov.eu
https://www.facebook.com/mestovitkov
Sportovní areál Vítkov
Neděle 30. června v 16:00 hodin
HURÁ, PRÁZDNINY
Pro děti bude připravený zábavný program,
výtvarné dílničky a vystoupení Prcka Pepína
od 16.20 hod. Proběhne oﬁciální otevření
nové horolezecké stěny, kterou si budou
moci děti vyzkoušet. Od 18.00 hod. vystoupí
kapela The Basecell z Větřkovic. Ve 21.30
hod. promítnutí dobrodružné rodinné
komedie Husí kůže v našem letním kině.
Cena ﬁlmu: 60 Kč
Zahrada SVČ Vítkov
Sobota 3. srpna ve 13:00 hodin
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2019
Vstupné 50 Kč, tradiční přejezdy přes lávku,
gladiátorské zápasy, soutěže družstev,
bohatý program pro děti, kapely: Narcis,
Ajdontker, TURBO, večerní zábava.
Koupaliště Vítkov
PROGRAM NZDM TUNNEL
– KVĚTEN
Klienti 6 – 14 let
6. 5.
Beseda – zaměstnání a jeho
důležitost
7. 5.
Volnočasové aktivity, zkušebna
13. 5. Den matek – výtvarné dílny

14. 5.
20. 5.
21. 5.
27. 5.
28. 5.

Volnočasové aktivity, zkušebna
Preventivní program – základy
hygieny
Volnočasové aktivity, zkušebna
Den otevírání studánek – vycházka
do přírody
Volnočasové aktivity, zkušebna

Klienti 14 – 26 let
2. 5.
Beseda – zaměstnání a jeho
důležitost
9. 5.
Volnočasové aktivity, zkušebna
15. 5. Preventivní program – základy
hygieny
16. 5. Volnočasové aktivity, zkušebna
22. 5. Kruhový trénink
23. 5. Volnočasové aktivity, zkušebna
29. 5. Beseda – světový den bez tabáku
30. 5. Volnočasové aktivity, zkušebna
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ SVČ
VÍTKOV:
7. 7. – 13. 7.
Harry Potter
TZ Klokočov. Cena: 2 400 Kč. Vedoucí:
Klára Ligocká
14. 7. – 20. 7.
Kovbojské prázdniny aneb svět ze sedla
koně
TZ Klokočov. Cena: 2 350 Kč. Vedoucí:
Květuše Skurková
4. 8. – 11. 8.
Zážitková bomba. 5. Česko-slovenský
tábor
Planá nad Lužnicí. Cena: 2 900 Kč. Vedoucí:
Šárka Medunová
18. 8. – 24. 8.
Poklad náčelníka Atacamů
Areál Setina. Cena: 2 790 Kč.
Vedoucí: Oldřich Sladkovský a Pavlína
Steschnerová
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
SVČ VÍTKOV:
22. 7. – 26. 7. Hravý týden I. Cena: 550 Kč
29. 7. – 2. 8. Hravý týden II. Cena: 550 Kč
12. 8. – 16. 8. Hravý týden III. Cena: 550 Kč
Podrobné informace o táborech jsou
upřesněny na webových stránkách SVČ
Vítkov.

Uzávěrka příštího čísla: 2 0 . k v ě t n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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