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Několik slov starosty
Koronavirová pandemie zasáhla a ovlivnila životy jednotlivců,
rodin, podniků a ﬁrem, obcí, měst a celé naší společnosti. Od
doby vyhlášení nouzového stavu jsme byli konfrontováni s různými
nařízeními vlády či ministerstva zdravotnictví. Ta zásadně změnila
a omezila náš běžný život. Ve druhé polovině května, po ukončení
nouzového stavu, začalo postupné rozvolňování přijatých opatření.
Je nám však zcela jasné, že ještě dlouhé měsíce budeme žít ve
stínu pandemie.
Rada města musela v předešlých dnech učinit konkrétní rozhodnutí,
která se týkala naplánovaných akcí a činností. Zrušení Dne města,
který se měl konat 6. června, bylo zcela logické a pochopitelné.
Nezaznamenali jsme, že by se to setkalo s nesouhlasem občanů.
Kontroverznější je jistě rozhodnutí neotevřít v letošním roce naše
koupaliště. Poté, co rada města takto rozhodla, byli informováni
zastupitelé na řádném zasedání na konci dubna. Zaznamenali
jsme nesouhlasná stanoviska z řad našich občanů. Také se na radu
obrátili někteří zastupitelé, abychom toto rozhodnutí znovu zvážili.
Proto jsme se 12. května na jednání rady touto otázkou znovu
zabývali. Po zvážení všech argumentů, které jsme měli v tu chvíli
k dispozici, jsme zůstali u rozhodnutí koupaliště neotevírat.

Pokusím se vysvětlit důvody našeho rozhodnutí. Hlavním
a nejdůležitějším důvodem byla přetrvávající koronavirová
pandemie. Z dostupných informací bylo zcela zřejmé, že se s
ní budeme potýkat ještě několik měsíců. Situace, jak jsem zmínil
v úvodu, se pomalu začala zlepšovat. Postupně jsou povolovány
V loňském roce se u rozsvěcení vánočního stromku
konala akce

„Charitativní polévka
– sbírka pro Michala“.
Řeznictví Marcel Durec poskytlo zdarma výtečnou polévku
pro účastníky akce. Ti pak mohli přispět ve sbírce Pro Michala
z Klokočova na speciální cvičící stroj. Vybralo se celkem 17
150 Kč. I když tato částka nepokryla celou pořizovací cenu
stroje, přece jen byla významnou ﬁnanční pomocí. Město k
vybraným penězům přidalo dar ve výši 20 000 Kč. Michal se
již potřebného stroje dočkal a může na něm cvičit.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří Michalovi pomohli.
Pavel Smolka
starosta města

různé aktivity, včetně možnosti shromažďování většího počtu osob.
V době psaní tohoto článku již bylo umožněno provozování
venkovních koupališť, ovšem při respektování konkrétních
podmínek - dodržovat maximální povolený počet osob v areálu
koupaliště, v bazénu, bezpečnou vzdálenost mezi návštěvníky,
používat dezinfekci, nosit roušku při pohybu v areálu (nemusí být
v bazénu a při ležení na dece). Toto vše musí zajistit provozovatel.
Vládní představitelé navíc zdůrazňují, že v případě zhoršené situace
se opět nařízení zpřísní.
Také máme problém se zajištěním dostatečného počtu plavčíků.
Několik zájemců o tuto práci máme, ale doposud nejsou otevřeny
kurzy, které musí každý plavčík absolvovat.
Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Je nám jasné, že se s ním ne
všichni ztotožní. V tomto roce bychom šli do velkého rizika, že
koupaliště nebude využíváno tak, jak bychom si přáli. Existuje
možnost, že provoz bude omezen vládou. Možná také občané
budou zdrženlivější a návštěvnost bude nižší. Mohlo by se stát, že
statisíce korun, které provoz koupaliště stojí městský rozpočet, by
byly vynaloženy neúčelně a možná zbytečně. V této zcela výjimečné
době musíme někdy přijímat výjimečná rozhodnutí.
Město samozřejmě tohoto nenadálého klidového období využije
k údržbě a zvelebování areálu, o čemž vás budeme informovat
během prázdninových měsíců.
Pavel Smolka
starosta města

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

24. června 2020
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 dubnu 2020
8. dubna v půl šesté odpoledne přijali strážníci oznámení, že na
staré cestě mezi Vítkovem a Klokočovem se v lesním porostu
nachází srna, která se zamotala do sítě a nemůže se z ní dostat
ven. Strážníci po příjezdu na místo kontaktovali oznamovatelku,
která přesně ukázala místo, kde se zvíře nachází. Přivolaná hlídka
MP Vítkov zjistila, že se jedná o daňka, který se parožím zamotal do
starého polorozpadlého koberce a nemohl se dostat ven. Strážníci
kontaktovali příslušného lesního hospodáře, který společně s dalším
členem mysliveckého sdružení nebohé zvíře vysvobodil a toto poté
odběhlo zpět do lesa.
Krátce před šestou hodinou odpoledne 18. dubna zjistili strážníci na
autobusovém nádraží muže, který byl zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky a neměl na sobě žádnou ochranu dýchacích
cest. Strážníci mu předali ochrannou roušku, kterou si nasadil
a poučili jej o všech krizových opatřeních. Později, když kolem
hlídka MP Vítkov opět projížděla, dotyčný muž na sobě opět neměl
nasazenou ochrannou roušku. V muži byl zjištěn 43letý obyvatel
obce Moravice, který tam čekal na autobusový spoj. Strážníci
však zjistili, že uvedený spoj pojede až následující den v ranních
hodinách. Dotyčný muž nebyl schopen vlastní chůze ani souvislé
verbální komunikace a v dechu byla muži naměřena hodnota 2,458
promile alkoholu. Z důvodu nestrpění omezení z krizových opatření
a vzhledem ke skutečnosti, že by se muž nadále mohl dopouštět
protiprávního jednání, bylo rozhodnuto o jeho umístění na PZS
v Opavě, kam byl později dodán k vystřízlivění. Po jeho vystřízlivění
a projednání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při
výkonu své pravomoci mu byla uložena pokuta příkazem na místě
ve výši 10.000 Kč.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne 19. dubna přijala MP Vítkov oznámení,
že v části přírodní nádrže „Balaton“ za Vítkovem se pohyboval řidič
osobního vozidla, který záměrně přejel kočku sedící u cesty. Strážníci
podle popisu vozidla a osoby řidiče zjistili podezřelého z přestupku
na úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaného bezdůvodným
usmrcením zvířete, kterým je muž z Opavy ve věku 19 let. Uvedené

podezření bylo postoupeno správnímu orgánu, kde muži v případě
uznání jeho viny hrozí pokuty až do výše 500.000 Kč.
Z přestupku proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě,
spáchaného porušením zákazu požívání alkoholických nápojů na
místech zakázaných obecně závaznou vyhláškou, je podezřelý
50letý muž z Čermné ve Slezsku, který 20. dubna v jedenáct hodin
dopoledne popíjel pivo na autobusové zastávce v Budišovské ulici.
Muž se bude z porušení vyhlášky města zodpovídat správnímu
orgánu, jelikož si na místě nebyl vědom žádného protiprávního
jednání. Za uvedený přestupek hrozí muži pokuta až do výše
100.000 Kč, přičemž přitížit mu může jeho spáchání v nouzovém
stavu.
V době od 1. dubna do 30. dubna se strážníci opět ve větší
míře zaměřovali na kontroly dodržování mimořádných opatření,
vyhlášených vládou a ministerstvem zdravotnictví. Během těchto
kontrol zjistili a upozornili celkem 102 osob na porušení povinnosti
pohybu na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest, 103 osob bylo
zjištěno, upozorněno nebo vykázáno z veřejného místa z důvodu
omezení pohybu a z důvodu omezení počtu přítomných osob na
jednom místě. Celkem 33 osobám byla poskytnuta nebo vyměněna
ochranná rouška. U drtivé většiny zjištěných porušení, pochybení
nebo opomenutí mimořádných opatření postačila domluva
a upozorněné osoby příkazů strážníků na místě uposlechly
a podřídily se pokynům. Celkem 7 případů, kdy občané opakovaně
nestrpěli omezení vyplývající z opatření stanovených v době
krizového stavu tím, že porušili zákaz volného pohybu a pobytu
na všech místech mimo bydliště bez ochrany dýchacích cest, bylo
postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Ve dvou případech
bylo v uvedeném období rozhodnuto o uložení pokuty příkazem na
místě ve výši 2.500 Kč a 10.000 Kč za přestupky neuposlechnutí
výzvy úřední osoby při porušení povinnosti z mimořádných opatření.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Město Vítkov nabízí
zasíťované stavební
pozemky
Město Vítkov zveřejňuje záměr prodat pozemky parc. č.:
• 1304/1 o výměře 1438 m2,
• 1144/1 o výměře 1224 m2,

• 1148/1 + parc. č. 1152/1 + parc. č. 1156/3 (jedno stavební místo)
o souhrnné výměře 1224 m2
vše v kat. území Vítkov, za účelem výstavby rodinných domů
v lokalitě Těchanovická ul. ve Vítkově, za kupní cenu 600 Kč / m2
+ DPH v zákonné výši, tj. 126 Kč / m2, celkem 726 Kč / m2 (kupní
cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje nemovitostí
a pronájmů pozemků v majetku města Vítkova“), dle přiloženého
nákresu.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě ve Vítkově,
telefonicky na čísle 556 312 274.
Písemné žádosti o prodej pozemku zasílejte na Město Vítkov,
ﬁnanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději
do 31. srpna 2020 (včetně).

Sociální bydlení ve městě

Město Vítkov získalo v minulém roce z Integrovaného regionálního
operačního programu dotaci na rekonstrukci bytových domů, které
budou sloužit k sociálnímu bydlení. Byla získána na bytové domy ve
Švermově ulici čp. 220 a v Komenského ulici čp. 146.
V této chvíli se již dokončují stavební práce ve Švermově ulici 220.
Dům má celkem 4 bytové jednotky. V červnu budou zahájeny práce
na bytovém domě v Komenského ulici 146.
Stavební práce ve Švermově ulici 220 prováděla ﬁrma Fabriko Morava s. r. o. z Nového Jičína, která podala nejvýhodnější nabídku v
rámci veřejné zakázky.
Stavební práce začaly v únoru 2020 a budou dokončeny v červnu

2020. Celkové náklady byly ve výši cca 2,2 mil. Kč včetně DPH, dotace je ve výši 95 %, tzn. cca 2,1 mil. Kč. V rámci stavebních prací
došlo k výměně oken, rekonstrukci kuchyní, koupelen, podlah, byla
opravena fasáda.
Sociální byty jsou určeny pro potřeby sociálního bydlení. Obyvatelé tohoto domu musí splňovat podmínky stanovené poskytovatelem
dotace a musí být s nimi ve spojení sociální pracovník, který jim
zajistí sociální služby. Cílem je tak přispět k sociálnímu začlenění
cílových skupin.

Dobrá zpráva pro všechny, kdo třídí
odpady
My, kteří jsme si osvojili dobrý návyk a snažíme se ulehčit přírodě tím, že doma
třídíme a následně odděleně ukládáme odpad z domácnosti do různobarevných
kontejnerů, si často pokládáme otázku kam s obaly, které nejsou jednoznačně
plastové, skleněné ani papírové. Jsou to především plechovky od nápojů a dalších
potravin a také obaly od trvanlivých mléčných nápojů a džusů známé pod obchodním
označením Tetra Pak. Při jednání s ﬁrmou, která od nás odebírá a následně třídí
plastové obaly, jsme byli ujištěni, že pro jejich specializovanou linku není problém
vytřídit a následně dále předat k recyklaci výše uvedené obaly. Proto vás můžeme
ujistit, že pokud kovové a směsné obaly Tetra Pak odložíte do žlutého kontejneru
na plasty, tak budou po vytřídění a recyklaci opět účelně využité a hlavně neskončí
na skládce.

Rozšíření odběru tříděného odpadu ve
sběrném dvoře
Vážení občané, rádi bychom vás požádali, abyste ve svých domácnostech sbírali
použitý kuchyňský olej a tuk. Ten po vychladnutí přelejte pomocí sítka a trychtýře
do čisté a k další manipulaci vhodné uzavíratelné plastové nádoby, např. PET láhve
od nápojů nebo do původní láhve od jedlého oleje. Když ji po řádném uzavření
následně přenesete do sběrného dvora, budete jistě mít dobrý pocit, že jste přispěli
nejen k ochraně životního prostředí, ale i k dalšímu využití tohoto přírodního zdroje
v průmyslových odvětvích, popř. v energetice.
Děkujeme, že chráníte vlastní životní prostředí.

Ingrid Adamusová

ŽÁDOSTI O
INDIVIDUÁLNÍ
DOTACI NA II.
POLOLETÍ ROKU
2020
Dotace z rozpočtu města budou na II. pololetí
2020 poskytovány spolkům 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.
Od 1. června 2020 jsou účinná nová Pravidla
pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu
města Vítkova, která jsou uveřejněna na
webových stránkách města.
Žádosti přijímáme na nových formulářích do
konce června 2020.
Jana Knichalová
finanční odbor

Výběrové řízení - referent odboru dopravy
Město Vítkov
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Vítkov vyhlašuje v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve
znění pozdějších předpisů

výběrové řízení na obsazení funkce
referenta odboru dopravy na úseku
registru řidičských oprávnění na dobu
neurčitou.
Druh a charakteristika práce:
- zajišťování výkonu státní správy na úseku registru řidičů,
- vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným
osobám,
- uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění
a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
- vydává a vyměňuje řidičské průkazy, řidičské průkazy vydané cizím
státem a řidičské průkazy Evropských společenství v souladu
s §116 zák.č.361/2000 Sb.,
- zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím
státem skutečnosti podle § 107 zák.č. 361/2000 Sb. a oznamuje je
orgánům cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal,
- zakládá a provádí změny na kartách řidičů, neřidičů – bodové
hodnocení řidičů, zápis přestupků, trestních činů, lékařských
prohlídek, rozšíření řidičských oprávnění, omezení, včetně dalších
souvisejících změn, které podléhají evidenci,
- eviduje školení profesní způsobilosti řidičů a zapisuje PZŘ do
řidičských průkazů,
- vystavuje výpisy z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení,
- zpracovává a podává informace pro účely evidencí Policie ČR,
soudů a ostatních správní orgánů,
- vydává a vyměňuje paměťové karty systému digitální tachograf,
- vydává a vyměňuje paměťové karty řidičů a paměťové karty vozidel,
- projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamů o počtu řidičem
dosažených bodů v bodovém hodnocení,
- rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného
rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.
Zařazení:
úředník – požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti
podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti
úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Místo výkonu práce: Město Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody po ukončení výběrového řízení
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení,
- uživatelská znalost práce na PC,
- výhodou praxe ve státní správě nebo samosprávě,
- orientační znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů; zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů; zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád,
- řidičský průkaz skupiny B.

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně
dokladu o vykonání státní závěrečné zkoušky,
- telefonní kontakt a e-mail.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným
vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Platové zařazení: 9. platová třída, stupeň dle délky praxe (19
730 - 28 920 Kč), v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
a možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zaměstnanecké beneﬁty:
- pružná pracovní doba,
- v souladu s Fondem zaměstnavatele:
- stravenky,
- příspěvek 500 Kč měsíčně na penzijní, důchodové nebo
životní pojištění,
- jednorázový příspěvek na kulturu, sport, zdraví a
vzdělávání,
- jednorázový příspěvek na vitamíny,
- příspěvky na pořádané zájezdy, podnikovou chatu a další.
Uzávěrka přihlášek: do 10. 6. 2020 do 10:00 hodin; přihlášky
doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými
doklady doručte osobně nebo poštou na podatelnu na adresu:
Městský úřad Vítkov, odbor vnitřní správy, náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
– REFERENT ODBORU DOPRAVY NA DOBU NEURČITOU neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Bližší informace:
Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice úřadu, telefon: 556 312 203,
Bc. Zdeněk Adamec, vedoucí odboru dopravy, telefon: 556 312 246.
Šárka Petrtýlová
tajemnice Městského úřadu Vítkov

Město Vítkov vyhlašuje letní souteže
Město Vítkov vyhlašuje velkou letní soutěž

„ROZKVETLÉ OKNO“

Město Vítkov vyhlašuje
v rámci tradiční letní soutěže „Rozkvetlé okno“
doplňkovou soutěž na téma

„ZELENINOVÁ ZAHRADA“

Podmínky účasti v soutěži
Do soutěže se mohou zapojit:
• Občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území města Vítkova
a v jeho místních částech nebo jsou vlastníky nemovitosti (chata,
chalupa).
• Firmy, instituce, podniky, provozovny apod. fungující na území
města Vítkova nebo v jeho místní části. Sídlo ﬁrmy nemusí být
na území města. Do soutěže se mohou přihlásit také příspěvkové
organizace města.
Kategorie:
1. kategorie – výsadby v mobilních nádobách (truhlíky, květináče
apod.) na oknech nebo balkónech v bytových domech, rodinných
domech, chatách, chalupách, zahradních chatkách a dalších
objektech sloužících k trvalému, přechodnému nebo rekreačnímu
bydlení.
2. kategorie – výsadby v mobilních nádobách (truhlíky, květináče
apod.) na oknech, ve vstupech nebo balkónech ﬁrem, podniků,
provozoven a dalších objektů sloužících k podnikatelským účelům.
Termín pro doručení přihlášky: do 13. července 2020.
Kontakty pro doručení řádně vyplněné přihlášky:
• e-mail: olbertova@vitkov.info,
• poštovní adresa: Městský úřad Vítkov, od. kultury, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
• osobně v informačním centru ve Vítkově.
Podmínky soutěže:
• Přihlášená výsadba musí být na území města Vítkova nebo v jeho
místních částech Klokočov, Jelenice, Podhradí, Prostřední Dvůr,
Lhotka, Nové Těchanovice, Zálužné.
• Hodnocen bude estetický dojem, kvalita výsadby a nápaditost.
Hodnocení výsadeb proběhne v měsíci červenci (s ohledem na
klimatické podmínky může být termín posunut).
• Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní výsadbu (ne
souseda, příbuzných, přátel apod.).
• Nejzdařilejší výsadby, které obsadí první tři místa v každé kategorii,
budou oceněny.
• Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotograﬁe
jejich soutěžní výsadby může být publikována v regionálním tisku,
Vítkovském zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města,
případně při jiné publicitě sloužící propagaci soutěže.
• Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 9.
Ceny budou výhercům předány 22. srpna 2020 v rámci akce „Za
plotem“.

Podmínky účasti v soutěži
Do soutěže se mohou zapojit:
• Majitelé rodinných domků, zahrad.
• Majitelé rekreačních nemovitostí (chata, chalupa).
• Zahrádkáři (zahrádky v zahrádkářských koloniích).
Termín pro doručení přihlášky: do 13. července 2020.
Kontakty pro doručení řádně vyplněné přihlášky:
• e-mail: olbertova@vitkov.info,
• poštovní adresa: Městský úřad Vítkov, od. kultury, náměstí Jana
Zajíce 7, 749 01 Vítkov,
• osobně v informačním centru ve Vítkově.
Podmínky soutěže:
a) Své zahrádky mohou do soutěže přihlásit pouze osoby starší 18
let, které mají trvalý pobyt na území města Vítkova nebo v některé
z jeho místních částí nebo splňují podmínku písmene b) (viz níže).
b) Přihlášena zahrada se musí nacházet na území města Vítkova
nebo v jeho místních částech Klokočov, Jelenice, Podhradí,
Prostřední Dvůr, Lhotka, Nové Těchanovice, Zálužné nebo
v zahrádkářské osadě v Čermné ve Slezsku.
c) Rozmanitost pěstované zeleniny a bylinek.
d) Úprava a celkový dojem zahrady (zpracování půdy, rozčlenění
záhonů, příp. odclonění od okrasné části zahrady).
e) Kvalita a zdravotní stav pěstované zeleniny odpovídající období,
ve kterém posouzení proběhne.
f) Součástí bude krátký rozhovor o používaných hnojivech
a přípravcích na ochranu rostlin, kompostování, závlaze, lokálních
zkušenostech, pěstovaných odrůdách…
g) Hodnocení zahrad proběhne v měsíci červenci (s ohledem na
klimatické podmínky může být termín posunut).
h) Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní zeleninovou
zahradu (ne souseda, příbuzných, přátel apod.).
i) První tři místa budou oceněna.
j) Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotograﬁe
jejich zahrady může být publikována v regionálním tisku, Vítkovském
zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města, případně při
jiné publicitě sloužící s propagací soutěže.
k) Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji
č. 9. Ceny budou výhercům předány dne 22. srpna 2020 v rámci
akce „Za plotem“.

Záštitu nad soutěžemi převzala tajemnice Městského úřadu ve Vítkově paní Ing. Šárka Petrtýlová.
Přihlášky do soutěží naleznete na https://volnycas.vitkov.info nebo si je můžete vyzvednout v Informačním centru MěÚ Vítkov.
Přihlášky budou u pořadatele soutěže (Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870) uloženy do ukončení soutěže
a vyhlášení výsledků a předání cen, tj. nejdéle do 15. 9. 2020.

ZŠ na náměstí Jana Zajíce
Dne 11. března došlo z rozhodnutí vlády téměř z hodiny na hodinu
k uzavření škol na dobu neurčitou – do odvolání. Byli jsme nuceni
zrušit spoustu akcí, které jsme měli naplánovány, např. okresní
pěveckou a výtvarnou soutěž, Miss školy, akademie, projektové dny
v rámci Šablon II apod.
Stejně jako ostatní školy, ani my jsme se s obdobnou situací dosud
nesetkali a byli jsme nuceni improvizovat. Nejdůležitější byla otázka,
jak budeme děti vzdělávat, aby nezapomněly všechno, co se dosud
naučily.
První myšlenkou bylo žákům domácí úkoly vytisknout a využít
iniciativy dvou mladých kolegů, kteří byli ochotni je do rodin
rozvést na kolech. Než jsme však stačili tuto myšlenku uskutečnit,
následovalo vyhlášení nouzového stavu s celou řadou přísných
opatření a návštěvy v rodinách byly nerealizovatelné. Úkoly jsme
tedy začali zveřejňovat na webových stránkách školy, stejně
jako pokyny k domácímu vzdělávání prostřednictvím televizního
programu UčíTelka aj. Tento způsob zadávání domácích úkolů
a procvičování však nebyl efektivní, protože většina našich žáků
pochází z rodin, kde nedisponují potřebným technickým vybavením
a úkoly si nemají na čem zobrazit, stáhnout ani vytisknout. Z tohoto
důvodu není realizovatelná ani jiná on-line výuka.
Na základě kontaktování některých rodičů jsme zjistili, že mnozí žáci
opravdu nevyužívají ničeho a v podstatě nedělají nic.
Postupně jsme se tedy vrátili k původní myšlence. Úkoly opět
tiskneme a 1x týdně rozvážíme do rodin. Počáteční neochota
žáků pracovat již polevila a zvykli si na pravidelný přísun učiva.
A díky tomu, že naše „doručovatelky“ trpělivě vyžadují vracení
vypracovaných úkolů, jsme už dnes schopni většině dětí, alespoň
na 1. stupni, domácí práci kontrolovat. Vidíme-li potíž u konkrétního
žáka, máme možnost pomoci buď rozpracováním postupu tak, aby
úloze rozuměl, nebo využít schopností našich asistentek a učivo
dovysvětlit. Otázkou zůstává, zda úkoly vypracovává dítě, pro které
jsou určeny, nebo se na nich podílí někdo jiný. Ale to se ukáže, až

Prodluž

se opět sejdeme ve škole. A zda to bude ještě v letošním školním
roce nebo až v září, to dosud nevíme. Zatím víme jen to, že otevření
školy pro žáky prvního stupně od 25. května se našich žáků netýká.
Ve škole jsme období absence žáků při výuce využili k důkladné
desinfekci tříd, nábytku, pomůcek i hraček. Některé prostory byly
vymalovány a rovněž byly provedeny některé opravy plánované
původně na letní prázdniny. V období letních prázdnin zvažujeme
alespoň pro pár dětí, které chtějí, zorganizovat letní miniškolu, kde
by si měly možnost procvičit, popřípadě se doučit zameškané učivo.
Těšíme se, že se zájemci o tuto aktivitu najdou.
Jitka Jakubíková
ředitelka školy

Nově otevřená provozovna

R. G. Masáže

ujeme d

Wolkerova 479
Tel: 777 137 405

o 31. říjn

a 2020

DOMOV VÍTKOV
Dopisy, přáníčka, rodinná videa a roušky
v Domově Vítkov

Připomínáme si 75 let
osvobození našeho města

od

Z důvodu nemožnosti pořádání hromadných společenských akcí
se za město aktu zúčasnili pouze starosta a místostarosta, kteří
4. května položili kytici u pomníku osvobození v Oderské ulici.

NEZAPOMÍNÁME
Období nouzového stavu propojilo doslova celé generace. Šily se
roušky, děti kreslily veselá přáníčka a psaly krásné dopisy. Díky
moderním vymoženostem se to všechno dostalo do těch správných
rukou - ke svým adresátům, tedy uživatelům našeho „domova“ pro
seniory. Pomocí telefonů si mohli naši uživatelé kdykoli popovídat
se svými rodinami i blízkými přáteli. Přes obrazovky počítačů
se mohli i vidět se svými blízkými, vnoučaty, pravnoučaty a se
všemi známými tvářemi. A dopisy s přáníčky? Ty zahřály u srdce,
rozesmály smutné oči a obrázky pohladily jejich ruce. Naštěstí
se našli úžasní lidé, kteří stáli u zrodu myšlenky potěšit babičky,
dědečky, ale také personál v domovech pro seniory a posílat
jim tyto vzácné a upřímné zprávy. Za to všechno patří obrovský
dík dětem a personálu nedalekého Dětského domova v Melči,
ZŠ v Krnově a lidem z projektu Laskavý dopis. Další důležitou
součástí nouzového stavu je rouška. Naši uživatelé jí začali říkat
„čumáčovník“. Takto bychom rádi poděkovali všem, kteří roušky šili
a do domova je zdarma posílali. DĚKUJEME.
kolektiv Domova Vítkov

V letošním roce uplynulo 75 let od konce druhé světové války,
která stála milióny lidských životů. Vzhledem k pandemii COVID 19
probíhaly oslavy pouze v komorním rázu.
Stejně jako každoročně si připomněli osvobození našeho města
vojáky Rudé armády členové základní organizace KSČM. Proto
jsme se sešli v pondělí 4. května u pomníku padlých rudoarmějců ve
Vítkově a položili u něj kytici jako poděkování za osvobození našeho
města.
Tyto události je potřeba si neustále připomínat, abychom nepodlehli
snahám o přizpůsobování dějin. Pak by se mohlo stát, že mnohdy i
pod vlivem médií nerozeznáme nebezpečí, která by mohla ohrožovat
celou naši společnost.
Alena Grosová

Dotazník pro zjištění potřeb občanů města Vítkova
Vážená paní/vážený pane, žádáme Vás o spolupráci při zjišťování potřeb občanů města Vítkova. Informace, které zjistíme, použijeme při
tvorbě nového střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Vítkova na období 2021 - 2023. Vámi poskytnuté informace jsou zcela
anonymní a budou sloužit pouze pro účely mapování potřeb a efektivní nastavení opatření nového plánu rozvoje sociálních služeb.
1) Jste
Žena

Muž

2) Kolik je Vám let?
15-20

21-35

36-45

46-55

56-65

66 a více

3) Pokud žijete v některé z místních částí Vítkova, napište ve které: …………………………………………
4) Do každého řádku vepište, na kolik vnímáte dané téma jako důležitý sociální problém ve městě Vítkově
(1 = malý problém, 5 = velký problém, 0 = nevím). V případě potřeby, detailněji popište svůj názor pod tabulku nebo do kolonky komentář.
Problém

hodnocení komentář

Nedostatečná kapacita volných bytů
Nízká ﬁnanční gramotnost občanů
Nedostatečná informovanost občanů o sociálních službách
Bezdomovectví
Nedostatek sociálních služeb a péče
Nedostatek lékařů
Nedostatečná péče o seniory
Nedostatečná péče a podpora mladých rodin
Dluhy a exekuce
Častá migrace občanů (z obce do obce)
Nedostatečné zajištění bezbariérovosti města Vítkova
Nízký pocit bezpečí
Soukromé ubytovny
Nepřizpůsobiví občané
Sociálně vyloučené lokality
Rizikové chování – užívání drog a alkoholu, gamblerství
Kriminalita
Poškozování, ničení veřejného, soukromého majetku (vandalismus)
Zvyšující se počet osob s duševním onemocněním
5) Pokud byste se dostal/a do situace, kdy budete Vy nebo někdo z Vašich blízkých potřebovat pomoc, jak budete situaci řešit?
pomohl/a bych si sám/a (tj. bez pomocí jiné osoby)
pomohli by mi moji blízcí, přátelé
využil/a bych sociální službu
požádal/a bych o pomoc úředníka městského úřadu
jiným způsobem
6) Využil/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí nějakou místní sociální službu?
ANO
Renarkon – terénní služba pro osoby ohrožené závislostí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tunnel
Sociálně aktivizační středisko pro rodiny s dětmi Tunnel
Centrum inkluze – centrum pro rodinu FAJTA
Centrum inkluze – předškolní klub
Fokus – Opava, z. s. – sociální rehabilitace
Domov Vítkov – domov pro seniory
Domov Vítkov – domov se zvláštním režimem
Domov Vítkov – chráněné bydlení

Charita Odry - dluhová poradna
Charita Odry – pečovatelská služba
Jak jste byl/-a spokojený/-á s danou sociální službou? .....................................................................................................
NE
7) Kdo by ve vašem okolí potřeboval pomoci?
Označte i více odpovědí.

S čím? (vypište)

dítě, mládež

.........................................................................................................

rodič

.........................................................................................................

člověk se zdravotním postižením

.........................................................................................................

senior

.........................................................................................................

občané ohroženi závislostí

.........................................................................................................

člověk v krizi

.....................................................................................................

8) Jaká překážka Vám brání nebo by mohla bránit ve využití určité sociální služby ve městě Vítkově?
Zvyberte (i více možností) a napište o kterou službu se jedná.
služba je příliš drahá
služba nemá volné místo
nesplnění podmínek pro přijetí
služba je moc daleko
služba nemá bezbariérový přístup
služba, kterou potřebuji, ve Vítkově chybí
žádnou sociální službu nepotřebuji
9) Máte dost informací o tom, jaké sociální služby ve Vítkově fungují?
Ano, mám dost informací – nejčastěji je získávám:
internet

lékař

webové stránky města

pečovatelka

rozhlas

sociální pracovník

Mobilní rozhlas

úředník obce

Vítkovský zpravodaj

jiné: ....................................................................................................

blízké okolí (blízcí, rodina, známí)
Nemám dost informací – co Vám chybí? ..................................................………………………………………………………….
10) Funguje ve Vítkově a okolí dobrovolnictví?
ANO
NE
11) Jak zvýšit nábor dobrovolníků a jejich osvětu?
...................................................................................................................................................................................................................
12) Na závěr můžete sdělit, co Vám ve městě chybí, s čím jste nespokojení, co by bylo potřeba zlepšit, změnit, co naopak oceňujete
apod.?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Velmi Vám děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku!
Vyplněný dotazník můžete odevzdat na Městském úřadě ve Vítkově, odboru sociálních věcí, náměstí Jana Zajíce 4, Vítkov, u Mgr.
Jany Molkové. V případě potřeby prosím kontaktujte koordinátorku komunitního plánování města Vítkova Mgr. Janu Molkovou (telefon:
556 312 229, email: molkova@vitkov.info).
Dotazník také naleznete v Mobilním Rozhlasu na adrese: https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/socialni-setreni

Žít dobře znamená nežít pro sebe
Strom
života
Nový
Jičín
poskytuje
služby
nevyléčitelně
nemocným
lidem a jejich rodinám,
které
se
rozhodnou
pečovat o své blízké
doma. Cílem je umožnit
lidem s nevyléčitelným
onemocněním
zůstat
v kruhu svých blízkých,
ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží.
V rámci našich služeb poskytujeme domácí hospicovou péči,
poradnu pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu
kompenzačních pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské
služby a kurzy pro pečující.
Již delší dobu se vám snažíme přiblížit to, jak naše péče vypadá
přímo v terénu. Dnes ráno jsme nalezli v emailové schránce
krásné poděkování, které nám s tím jistě pomůže. Děkujeme za
možnost, že se o něj s vámi můžeme podělit.
Dobrý den,
dnes je to právě týden - píši mail v době, kdy nám ubíhaly poslední
hodiny s naším milým taťkou - dědou, kterého jsme měli všichni rádi.
Byl to dobrý člověk, dožil se 78 let a v tomto věku jej bohužel
překvapila vážná nemoc - rakovina jater, se kterou jsme společně
s ním a lékaři, kteří se mu věnovali, sváděli nelítostný boj.
Radili jsme se, zkoušeli léčbu TACE, jiná možnost bohužel nebyla,
nádor byl veliký.
Dodávali jsme si všichni navzájem sílu půl roku. Přes všechny
hospitalizace z důvodů vysokých teplot, infekcí, bolestí a jiných
průvodních příznaků nakonec dospěli lékaři k závěru, že už mu
bohužel není co nabídnout.
Byla to pro něj strašná zpráva a přišlo nám, že ještě strašnější pro
nás.
Při jedné z posledních návštěv nemocnice nám lékaři dali doporučení
na Vaši organizaci - Mobilní Hospic Strom Života. Auto s tímto
nápisem jsme vídali jezdit občas kolem našeho domu. Tušili jsme,
že se jedná o pomoc zdravotníků lidem, kteří jsou vážně nemocní.
Netušili jsme ale vůbec, jak velká pomoc to může být.
Když jsme si taťku vzali domů po poslední hospitalizaci, začala
k nám jezdit jedna sestřička z Vaší organizace.
Míša Stavinohová. Tehdy jsme jí říkali paní Stavinohová, sestřičko.
Netušili jsme, jak veliké srdíčko tato paní má a jak obrovskou oporou
nám v krátkém čase - tří týdnů, které našemu taťkovi zbývaly, bude.
Sestřička byla vždy po ruce. Kdykoli jsme jí zavolali - mnohokrát
i pozdě večer, protože sloužila neustále z důvodu COVID 19, vždy

Restart
vítkovského
kina
Jak jste si jistě všimli, vítkovské kino již
zase promítá. Program je zatím, řekněme,
provizorní. Distributoři ﬁlmů brzdí premiéry
z důvodu nuceně omezené kapacity kin
a čekají na uvolnění. Nicméně na červen již
ohlásil Bioscop uvedení dlouho očekávané
české komedie 3Bobule. Tento ﬁlm
a další premiéry samozřejmě uvedeme
také v našem kině. Věříme, že i přes
nepříjemná omezení zase cestu do kina
naleznete.
František Smýkal

nám poradila, pomohla, přislíbila ranní návštěvu. Vše probíhalo
nějaký čas, dnes se mi to zdá jako velmi krátká doba, protože se
zdravotní stav našeho nemocného velice rychle měnil a zhoršoval.
Přišly Velikonoce, pro jiné lidi byly jiné než předchozí a pro nás byly
ještě jiné.
V pondělí ráno jsme si byli téměř jisti, že nás taťka opustí a nebude
to trvat dlouho.
Z naší sestřičky Míši se za těch pár uplynulých dnů stala „Míša“, ten
nejpříjemnější člověk, kterého jsme mohli v této pro nás tak těžké
době poznat. Tolik síly a ohleduplnosti, které dávala taťkovi i nám,
jsme si nedokázali ani představit
Přišlo úterý, poslední společný den.
Stav byl velice vážný. Taťka nemohl dýchat, zmítal sebou, už ani
nepil - byli jsme zoufalí.
Míša dorazila večer, po domluvě. Po kontrole nemocného tatínka
a podání léků s námi strávila celý dlouhý večer. Mluvila s námi,
utěšovala nás i našeho nemocného, pohlazením po těle i duši.
Jak je vše vážné, jsme poznali po její otázce: „Mohla bych tu dnes
s vámi chvíli zůstat?“ Takto se nikdy nezeptala a my jsme nabyli
jistoty, že ji budeme dnes moc potřebovat.
Byli jsme jí nesmírně vděčni. Modlila se s námi, jsme věřící rodina,
brzy jsme našli společnou řeč, pečovala společně s námi o už
umírajícího tatínka a byla to opravdu ONA, kdo nás vedl za ruku
a provedl celou tou pro nás neskutečně těžkou a dlouhou dobou
celého večera.
Taťka - děda našich dětí, odešel v půl jedenácté večer. Moc bojoval
a my s ním.
Míša nebyla po celou dobu s námi. Čekala ve vedlejším pokoji. Přišla
vždy v pravou chvilku, jako by cítila naše volání. Vždy věděla…
Když přišel čas a my se rozloučili, se vším nám pomohla, poradila,
vše obstarala. Utěšila nás všechny a nakonec zařídila vše potřebné
k převozu a jinému.
Dnes - přesně po týdnu, chceme moc poděkovat.
Za dobrotu, zkušenost a zejména lásku této Sestřičky Míši. Je to
človíček, na kterého nikdy nezapomeneme.
Stala se naší velmi blízkou přítelkyní. Prožila s námi okamžiky, které
nelze popsat, nelze opakovat.
Můžeme se k nim jen v myšlenkách a vzpomínkách vracet a děkovat
za to, že jsou takoví lidé, kteří pomáhají.
„DĚKUJEME, MÍŠO! Snad se to dostane i k Tvým očím.“
Děkujeme Stromu života, kde působí Míša Stavinohová, která dává
lidem sílu, aby takovéto situace mohli zvládnout.
S úctou, chválou a velikým poděkováním
za rodinu Vojkůvkových
Helena Ondruchová

Očekávané pokračování série z názvem

3BOBULE

nás znovu zavede na vinohrady jižní Moravy, kde se Honza (Kryštof Hádek) a Klára
(Tereza Ramba) stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Žijí však odděleně a další
pohromy (Jirka alias Lukáš Langmajer) se
na ně řítí. Zdá se, že jejich vztah deﬁnitivně
končí.
Na novou českou komedii se můžete těšit
v přesunuté premiéře ve čtvrtek 25. června
od 19:00 hodin.
Vstupenky si můžete zakoupit na
www.kulturavitkov.cz.

Z ullrichovy kroniky... POMNÍK CÍSAŘE JOSEFA II. VE VÍTKOVĚ

Ve druhé polovině 19. století se v celé habsburské monarchii
národy emancipují a usilují o povznesení národního uvědomění na
všech úrovních života společnosti. Tento vývoj je reakcí na snahu
o centrální řízení země. Německý jazyk se měl stát „sjednocujícím
prvkem“, který zjednoduší komunikaci ve státní správě. Český národ
vnímal dominanci němčiny jako nepřípustnou ztrátu vlastní identity.
Německojazyčné obyvatelstvo naopak vidělo za prosazením
svého jazyka hospodářský, vzdělanostní a kulturní vzestup. Toto
asi císař Josef II. svými rozhodnutími před sto lety nemyslel, ale
kromě nebývalého zkvalitnění života svých poddaných přispěly jeho
reformy i k národnostním třenicím.
Psal se rok 1885 a místní občané Ferdinand Habel a zvěrolékař
Fridrich Habel přišli s nápadem postavit nezapomenutelnému císaři
Josefu II. sochu. V květnu založili výbor pro zřízení „obdivuhodného“
pomníku a do čela zvolili starostu města Dr. Karla Zimmera. Jeho
zástupcem se stal hostinský Eduard Berger. Během velmi krátké doby
se podařilo shromáždit ﬁnanční prostředky a školský výbor rozhodl
o umístění sochy před základní školou. Mramorový podstavec
dodala opavská ﬁrma G. Heidricha a sochu odlila Salmova huť
z Blanska. Celková cena byla 1300 zlatých.
Odhalení sochy se konalo 11. června 1886 a několik dní předem
starosta Dr. Zimmer zveřejnil pozvání a výzvu k lidu. Uvádím její
závěrečnou část.
„Spoluobčané! Je potřeba veřejně a hlasitě ukázat, jak vaše srdce
bije pro velkého císaře! Ozdobte a vyvěste vlajky na vašich domech.
Ať světelné moře v předvečer oslavy zalije naše město, neboť Josef
miloval světlo! Přivítejme hosty vřele a srdečně jako spolubojovníky
za naše nejvyšší dobro: němectví, svobodu a vlast!“
Již v pět hodin ráno probudila občany hudba. Přijeli významní hosté
z blízkého i vzdáleného okolí. Zástupci Opavy, Oder, Budišova
a Města Libavy, pěvecké sbory, spolek veteránů, hasiči, učitelé
a velké množství lidu. Slavnostní řeč přednesl říšský poslanec
Dr. Johann Demel, rytíř z Elswehru a Těšína. Po něm krátce
promluvil pan starosta a za zpěvu písně „Pozvedni nás k jednotě“
byla odhalena socha a na schody před pomníkem položeny věnce

z obilí ozdobené květinami. Celkem jich bylo šestnáct, a aby bylo
vše stylové, byly upleteny z klasů, které vyrostly na poli u Slavíkovic
na jižní Moravě. Tady v roce 1769 při zástavce v obci císař Josef
II vyoral brázdu a tato událost dokonce vešla do učebnic dějepisu.
Sláva v tu neděli byla ve Vítkově veliká, nadšení a hrdost z tak
blízkého panovníka neznala mezí. Bylo potřeba se sdílet a veselit.
Prostý lid oslavoval až do večera v zámecké zahradě a v hostinci
„Pivní pramen“ se sešlo u slavnostní tabule osmdesát významných
hostů. Přípitek k císaři pronesl starosta a přečetlo se 21 pozdravných
telegramů.
Radostným potleskem byla oceněna zdravice poslance Georga
rytíře z Schönereru, která skončila veršem:
Buďte Němci nejenom ve slovech,
buďte jimi i v činech.
Pak bude Rakousko,
pro každého nadevšecko!

Josef II. (1741 - 1790)

Letopočet 1886 na podstavci před školou v Opavské ulici je
rokem odhalení sochy Josefa II. Škola byla otevřena o deset let
dříve, roku 1876.
Úplně stejná socha Josefa II stojí dnes před muzeem v Suchdole
nad Odrou. Sochy ve velkém a za výhodnou cenu odlévala
Salmova hraběcí huť v Blansku (nyní ČKD Blansko).

Císař Svaté říše římské, král český, uherský a chorvatský,
arcivévoda rakouský. Prostým lidem zvaný „selský panovník“.
Syn Marie Terezie a Františka I. Lotrinského.
Během své vlády zavedl velké množství reforem. Zrušení
nevolnictví, toleranční patent, zřízení katastru půdy a domů,
zasahoval do katolické církve - zrušil jezuitský řád a mnoho
klášterů, úředním jazykem se stala němčina, university zbavil
autonomie, zrušil trest smrti a zřídil policii, včetně tajné,
zrovnoprávnil Židy a ti si museli převzít německé jméno. Byla
uložena povinnost používat neměnná příjmení.
Jeho dvorní skladatel byl Antonio Salieri.
Postava císaře Josefa II. je nám dobře známá z ﬁlmu Amadeus
od Miloše Formana.
Zdroje: Wikipedie.cz

PROJEKTOVÉ DNY
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
V následujících letech se opravdu
ve Vítkově vybudovalo hodně. Ze
zámku se stala nemocnice, rozvíjel
se tkalcovský průmysl, byl zaveden
elektrický proud, postavila se školka
a nový kostel, naše dominanta,
a mnoho dalšího.
Staré dobré časy však skončily
Velkou válkou, a když se kácí les,
létají třísky. Do nově vzniklého
Československa se socha sice
osvíceného, ale také absolustického
Habsburga
nehodila.
Mladá
republika zatočila rázně se vším, co
připomínalo staré pořádky. Císařské
orlice letěly z veřejných budov jako
první. Následovaly cedule označující
města, ulice i ﬁrmy. Proběhla
výměna peněz a poštovních známek
a úředním jazykem se stala čeština.
Na příkaz opavského velitelství se
ve Vítkově musela odstranit plaketa
a koruna císaře Františka Josefa
z městského parku a socha Josefa II
z podstavce u školy. „ Josef uprchlík“
našel azyl na zahradě stavebního
mistra Juliuse Dittela. Bylo na něj
ale vidět z ulice a musel se znovu
stěhovat. Útočiště mu poskytl
sociálně citlivý hospodský Adolf
Schusteck na pozemku u svého
domu č. 136 na náměstí, kde také
končí jeho stopa ve Vítkově…
Heslo Josefa II.
VIRTUTE ET EXEMPLO
CTNOSTÍ A PŘÍKLADEM
Pavel Kučerka
Zdroje:
Josef Ullrich, Geschichte der Stadt
Wigstadtl

Naše škola se v letošním školním roce společně s dalšími školskými subjekty města Oder zapojila
do projektu: Pojďme na inkluzi společně; registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/00117
26.
Jednou z aktivit tohoto projektu jsou tzv. Projektové dny, kdy
žáci 2. stupně základních škol
navštěvují pracoviště odborného
výcviku střední školy, kadeřnictví
a masérnu.
Cílem projektových dnů je propojovat žáky mezi školami; odstraňovat předsudky, obavy; budovat
vzájemné porozumění; podporovat zajímavé, pro žáky atraktivní
aktivity v rámci výuky i volného
času, činnosti, kterými bude žákům kompenzován hendikep
nepříznivého rodinného zázemí;
vzdělávat žáky pohromadě, učit
toleranci k odlišnosti napříč všemi stupni vzdělávání a dát prostor
respektu a taktu. Úmyslem celého projektu je spravedlivý přístup
ke všem žákům, bez výjimek,
znovu se objevuje nutnost „rovnosti šancí“, jež je s individuálním přístupem naším společným
nejdůležitějším záměrem.
Projekt
celkově
pomáhá
překonat
bariéry
spojené
s neznámým prostředím a cizími
lidmi, návštěvami žáků ZŠ na
SŠ se zlepší proces adaptace
a také poznáním většího
množství oborů se bude žák
ZŠ lépe orientovat, vyzkouší si danou profesi, dokáže si představit, co dané studium a následně
práce obnáší, a předejde se tak odchodům žáků během studia z důvodu nevhodného výběru
a následného nezájmu.
Pro děti ze znevýhodněného a sociálně vyloučeného prostředí je velmi těžké představit si, jak vypadá běžný pracovní život a co obnášejí různé profese. Potřebné informace nezískají z rodiny a ta
jim ani nepomůže při volbě povolání. Škola sehrává velmi důležitou úlohu tím, že děti s jednotlivými
profesemi seznámí a pomůže jim zvolit tu, ke které mají největší předpoklady a motivaci.
Vzájemná spolupráce školských subjektů ve městě Odry na všech úrovních v oblasti inkluze zlepší
kvalitu vzdělávání a sdílené informace
pomohou k lepší přípravě pedagogů.
Spolupráce s jinými školami přináší
i další výhody. Je možno převzít funkční
výukové postupy, získat zkušenosti od
jiných učitelů, poučit se, jak pracovat
s problémovými dětmi. Školy se
v rámci projektu domlouvají nejen na
sdílení informací, ale i na podpůrných
službách, jež ušetří všem spousty práce
a v konečném důsledku povedou k větší
účinnosti společného vzdělávání.
Naši školu navštívili žáci obou
oderských základních škol: Základní
škola Komenského 6 a Základní škola
Pohořská 8, každá celkem třikrát, žáci
2. stupně na vlastní oči viděli, jak to na
střední škole vypadá, a i když tuto aktivitu
přerušila pandemie koronaviru, budeme
se těšit na příští školní rok, v němž žáky
základních škol opět rádi přivítáme.
Jana Kellnerová
ředitelka školy

Mateřská škola Vítkov

ZNOVUOTEVŘENÍ
NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL

18. března se uzavřely všechny naše mateřské školy z důvodu
pandemie koronaviru. Tohoto nečekaného uzavření jsme využili na
všech pracovištích k činnostem, na které jinak nezbývá čas. Uklidili
jsme půdy, sklepy i zahrady. Postupně jsme vydezinﬁkovali všechny
hračky a prostory. V MŠ Opavská jsme uzavření využili k vymalování
některých částí školy, ve velké herně jsme odstranili staré obložení
a staré zabudované skříně. Herna byla nově vybavena kobercem,
a tak opět došlo k zútulnění prostředí pro děti. V tomto období se
nám také podařilo dokončit nové webové stránky: www.vitkovms.cz
S rodiči dětí jsme byli po celou dobu uzavření v kontaktu přes náš
mobilní rozhlas, jež nám umožnil předávat včas potřebné informace.
Na základě zjištění požadavků rodičů se MŠ opět otevřely 11. května
2020. Ve spolupráci s Městem Vítkov jsme zajistili dezinfekci i další
ochranné pomůcky pro všechna naše pracoviště. Rozjezd v MŠ byl
pozvolný, rodiče začali děti postupně přihlašovat. V MŠ Husova
nastoupilo 35 dětí, v provozu zatím máme 3 třídy ze čtyř, v MŠ
Opavská se otevřely obě třídy s celkem 20 dětmi. Do MŠ Klokočov
nastoupilo 10 dětí, v MŠ Čermná 6 dětí a v MŠ Radkov 18 dětí.

SVČ VÍTKOV TISKNE ŠTÍTY

Od 11. května jsme opět otevřeli naše kroužky. Vyhlášení o otevření
kroužků bylo náhlé, nicméně na děti jsme se už moc těšili. Přišla
různá opatření, nařízení a pravidla, která jsme začali plnit, abychom
zajistili bezpečnost nejen dětí, ale i našich pedagogů a zaměstnanců.
Společnost Prusa research dala volně ke stažení model na tisk
štítů pro 3D tiskárny. Aby i pro nás byl život o něco jednodušší,

Někteří rodiče odhlásili své děti z mateřské školy s tím, že nastoupí
až v září. Počáteční nedůvěra rodičů byla odbourána a myslím,
že jsme celou situaci kolem koronaviru zvládli velmi dobře a bez
jakýchkoliv problémů.

UZAVŘENÍ MŠ
V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN
MŠ HUSOVA:
MŠ OPAVSKÁ:
MŠ KLOKOČOV:
MŠ ČERMNÁ:
MŠ RADKOV:

od 1. 7. do 31. 7. 2020
od 3. 8. do 31. 8. 2020
od 1. 7. do 31. 8. 2020
od 1. 7. do 31. 8. 2020
od 13. 7. do 31. 8. 2020

Všechny mateřské školy budou uzavřeny od 27. 8. do 31. 8. 2020.
Miluše Špoková
ředitelka školy

začali jsme tisknout a vyrábět štíty. Deset kusů jsme předali také
Technickým službám Města Vítkova, doufáme, že jim dobře slouží!
Každý pedagog má při styku s dětmi buď roušku, nebo ochranný štít,
v každé klubovně je desinfekce, náhradní jednorázové roušky pro
děti a silonové sáčky na odložení roušek, kdyby náhodou některé
z dětí roušku či sáček zapomnělo doma.
SVČ znovu zahajuje přihlašování na pobytové tábory, hygienické
podmínky na nich jsou přísné, ale ne nezvládnutelné. Děti na
táborech mohou být bez roušek, pokud neopustí prostor tábora
(výlety, výšlapy mimo tábořiště). Sledujte naše webové stránky,
najdete na nich všechny důležité informace.
Těšíme se na prázdniny s vámi!
kolektiv pedagogů SVČ Vítkov

PODĚKOVÁNÍ ZA ŠTÍTY

Město Vítkov děkuje panu Mgr. Janu Schreiberovi z ﬁrmy HUB3D
s. r. o. za darování 10 ks ochranných štítů Proﬀesionál, určených pro
lékaře. Jedná se o ostravskou ﬁrmu, která vyrábí ochranné pomůcky
na 3D tiskárně. Pan Schreiber je absolventem vítkovského gymnázia,
a proto se rozhodl pomoci zdravotnictví na Vítkovsku. Velmi rádi
jsme jeho dar přijali a oslovili jsme místní lékaře a zdravotníky.
Štíty v konečné fázi putovaly obvodním lékařům pro děti i dospělé,
zubním lékařům, lékařům interny a rehabilitačním pracovníkům
nemocnice ve Vítkově.

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE SOČ
Dne 24. dubna proběhlo on-line krajské kolo Středoškolské odborné
činnosti. Naši školu zastupovaly dvě práce.
V konkurenci sedmi soutěžících v oboru 16 Historie 3. místo
vybojovala Dita Baraňáková (ze septimy) s prací Radim
Gaudentius, první arcibiskup polský z rodu Slavníkovců a 5. místo
obsadila Eliška Halamíčková (ze sexty) s prací Zaniklá obec
Barnov a život rodiny Jakelovy.

a
literatury
a
test
z německého jazyka. Ústní
maturitní zkoušky (proﬁlové
= školní, i státní) u nás budou
11. a 12. června. Slavnostní
předávání
maturitních
vysvědčení by se mělo
odehrát v omezeném počtu
osob 17. června od 16:00 v kině Panorama.
Žáci 1. stupně mohou školu navštěvovat od 25. května. Zřídili jsme
14 skupin pro 94 přihlášených žáků. Dopolední výuka probíhá
v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. V 11 hodin žáci
mají přestávku na oběd a následně odcházejí domů, nebo pokračují
dál do 15:00 pod dohledem vychovatelek školní družiny.
Všechny tyto aktivity se konají dle pokynů z ministerstev zdravotnictví
a školství. Dodržujeme pravidelnou dezinfekci rukou, nošení roušek,
snažíme se žáky vést k udržování rozestupů při pohybu v prostorách
školy, v učebnách byly lavice rozmístěny tak, aby vždy byly
dodrženy požadované vzdálenosti mezi žáky, pravidelně dochází
k velkoplošné dezinfekci školy.
Věřím, že společně situaci do konce června zvládneme a budeme
také schopni od žáků vybrat zpět učebnice, vydat jim vysvědčení
a zdárně ukončíme tento školní rok s nadějí, že ten příští už
nepřinese podobnou situaci, která se podepisuje na vzdělání našich
dětí a připomíná tak již zmiňovanou pohádku.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V NOVÉM

Oběma blahopřejeme!
Miroslav Bučánek

OTEVŘENÁ - NEOTEVŘENÁ
Od 11. května 2020 připomíná naše škola rybářovu dceru z pohádky
o královně koloběžce, která za panovníkem na zámek přijela
nepřijela, obutá neobutá, učesaná neučesaná…
11. května jsme otevřeli školu nejprve pro žáky 9. ročníků, kteří
vždy v úterý a ve čtvrtek absolvují přípravnou výuku pro přijímací
zkoušky na střední školy. Byly vytvořeny dvě skupiny s celkovým
počtem 25 přihlášených žáků, které se učí češtinu a matematiku
v oddělených místnostech. Zbývající žáci se vzdělávají distančně.
Jednotné přijímací zkoušky se konají 8. června do čtyřletých oborů
a 9. června do osmiletého gymnázia. V těchto dnech proběhnou
přijímací zkoušky i v našem gymnáziu.
Od 11. května mohou školu dle MŠMT navštěvovat také maturanti,
ti však konzultace dělají i nadále pouze distanční formou. 22. května
maturitní ročník obdržel výroční vysvědčení. Od 25. do 29. května
měli oktaváni „svatý týden“ na přípravu k maturitním zkouškám. Ve
dnech 1. a 2. června se v naší škole konají celostátně pořádané
písemné maturity, které jsou součástí společné části (tzv. státní)
maturitní zkoušky. V pondělí probíhají didaktické testy z matematiky
a anglického jazyka, v úterý pak didaktický test z českého jazyka

Rekonstrukční práce na školním hřišti se už pomalu chýlí ke
konci ...

Knihovna Vítkov
200 LET - 111 KNIH - 1 BOŽENA
Nestihli jste výstavu knih Boženy Němcové?
Nevadí, natočili jsme z ní krátké video.
https://1url.cz/Izp3G

V letošním roce jsme si připomněli 200 let od narození významné
české spisovatelky Boženy Němcové. Při této příležitosti knihovna
ve Vítkově uspořádala výstavu jejích knih, která se konala začátkem
roku v kulturním domě. Exponáty na výstavu zapůjčili čtenáři
a sběratelé z Vítkova a okolí, kterým patří velké poděkování. Bez
jejich vstřícnosti by výstava nebyla tak bohatá a pestrá.

Jak už asi stihli naši čtenáři postřehnout, v současnosti má knihovna
běžný režim, podle klasické půjčovní doby.
Nezaháleli jsme ale ani v době, kdy byla z nařízení vlády knihovna
pro veřejnost uzavřena. Využili jsme tohoto času a vymalovali.
Můžeme vás tedy přivítat v čistém a příjemném prostředí.
Vzhledem ke snaze maximálně zamezit rozšíření nákazy muselo
dojít k jistým omezením a celý provoz knihovny se řídí momentálními
nařízeními. Zrušen je klubík pro maminky s dětmi (minimálně do
září) i čtenářský klub, není možno se v knihovně zbytečně zdržovat,
ani si dát kávu, nebo si nechat vyčistit brýle. Počet čtenářů v jednu
chvíli je také kontrolován.
Ale i přes tato příkoří je k dispozici výběr z celého fondu knihovny
(tedy asi 18 000 knih), který je neustále doplňován o novinky. Čtenáři
také mohou knihy vracet do znovu zprovozněné biblioschránky
u branky knihovny.
K dispozici máme kromě knih také nabídku semínek z naší
Semínkovny. Ta čítá výběr z více než 100 druhů semen květin, bylin,
zeleniny či luštěnin.
Opět také funguje mobilní knihovna. Po telefonické domluvě (556 300
190) knihovnice přinese čtenářům, kterým zdravotní stav nedovoluje
přijít osobně, knihy v jednorázové hygienické tašce přímo domů.
Dětem bychom chtěli připomenout, že nadále běží soutěž podporující
čtenářskou gramotnost – Lovci perel. Do výběru knih zařazených
do tohoto projektu neustále přibývá velké množství dalších, takže
nabídka je velmi pestrá a uspokojí jistě všechny věkové kategorie
dětských čtenářů.
A třebaže v současné situaci není možné vyhodnotit uplynulý ročník
soutěže, na vítěze ceny čekají a bude-li vše pokračovat k dobrému,
po prázdninách se společně všichni na slavnostním vyhlášení
sejdeme.
Pro ty z vás, kteří se přece jen z různých důvodů zatím vyhýbáte
místům, kde se může potkávat více lidí, nabízíme i službu
předvýběru. Mailem (sosta@vitkov.eu), či telefonem (556 300 190)
můžete požádat o nachystání knih (můžete vybírat na stránkách
www.knihovna.vitkov, kde je mimo jiné kompletní katalog námi
nabízených knih). Ty vám pak budou předány u dveří knihovny, aniž
byste osobně museli do knihovny a mezi regály vstoupit.

Jinak samozřejmě dodržujeme přísná hygienická opatření. Všechny
knihy, které čtenáři vrací (ať již osobně v knihovně, nebo právě přes
výše zmíněnou biblioschránku) jdou do několikadenní karantény,
projdou dezinfekcí a teprve poté jsou dále nabízeny ve volném
výběru knihovny.
Pevně také doufáme, že se v létě sejdeme na zahradě knihovny při
některé z akcí, které pro vás chystáme.
Ivana Prokšová a Martina Šostá

Prodejna ryb
v Hradci nad Moravicí
• Živé ryby
• Jezírkové ryby
• Rybí produkty
Informace
o dostupnosti
a otevírací době
najdete na
www.ryby-opava.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 4. 6. v 16:30 hodin
PROBLÉMISSKY
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Ta byla ve své
době nejsledovanější televizní show světa s více než 100 miliony
diváků. Moderoval ji legendární britský komik Bob Hope (Greg
Kinnear). Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala hladce a ze
soutěže se stala doslova divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů
povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky vzbudilo
kontroverzi a napětí již před začátkem. Ale skutečný rozruch měl
teprve přijít. Jeho epicentrem se stala feministická aktivistka Sally
Alexander (Keira Knightley), členka nově vzniklého Hnutí za práva
žen.
Komedie / Drama / Historický. Země původu: Velká Británie / Francie
Hrají: Keira Knightley
👨 12+ ⏰ 106 min. Titulky.
Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 6. 6. v 11:00 hodin
MORAVICE NA KOLE
Putování na kole okolo Moravice libovolným tempem. Pojedeme
z Vítkova do Žimrovic. Můžete si zvolit jednu ze dvou tras. Odvoz
kol ze Žimrovic zajištěn. Cesta bude zpestřena možností získávat
indicie. Začátek v 11:00 hodin u budovy SVČ. Startovné: 50 Kč, děti
20 Kč.
Středisko volného času Vítkov
Čtvrtek 11. 6. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
BOURÁK
Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu
Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se
vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů
s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má
života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve
vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut
a říká si BOURÁK.
Komedie
Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček
Režie: Ondřej Trojan
👨 12+ ⏰ 110 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 12. června
NOC KOSTELŮ
Od 17.00 hod. – Novogotický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Vítkově
Od 18.00 hod. – Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově
Podrobný program najdete na stránkách města Vítkova - https://
volnycas.vitkov.info, nebo na www.nockostelu.cz.
Pátek 12. 6.
LETNÍ KINO – BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
První letní kino v zahradě SVČ Vítkov v tomto roce. Zapište si datum
a těšte se na německou komedii. Film je nevhodný pro děti mladší
12 let. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15 let – předložení
platného identiﬁkačního průkazu, který obsahuje: jméno, příjmení
a datum narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 13. 6. v 10:00 hodin
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou
zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě
jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí
a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce stát statečným
bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za bratry.

Mezitím mají Brumla a Vick starostí nad hlavu s kmenem domorodců,
jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka. Podaří se naší neohrožené
partě dostat zpět domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké ještě
nezažili, právě začíná!
Animovaný / Rodinný. Země původu: Čína
👨 Přístupný ⏰ 90 min. Český dabing.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 16. 6. v 16:30 hodin
PSÍ LÁSKA
Jana se vydává na 1200 km dlouhou trať závodu Finnmarksløpet.
Jedná se o nejdelší závod psích spřežení v Evropě. Jana vyráží
s nevelkou šancí závod dokončit – je jednou z mála žen na startu,
nežije (jako naprostá většina závodníků a jejich psů) trvale za
polárním kruhem a její tým je tvořen výhradně čistokrevnými husky,
na rozdíl od všech ostatních, kteří závodí se psy k tomu účelu
vyšlechtěnými. Je skutečně velká zima, polární pláně čas od času
pohltí sněhová bouře, psi se boří v závějích a Jana bojuje o poslední
zbytky energie na hranici vyčerpání.
Země původu: Česko. Dokumentární
👨 Přístupný ⏰ 80 min.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 18. 6. v 16:30 hodin
ZAPOMENUTÝ PRINC
Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho milované sedmileté
dcerky Soﬁe. Oddaný otec samoživitel nikdy nepřijde pozdě na
jejich večerní pohádku. Každou noc, když Soﬁa usíná, ji bere do
„Pohádkolandu“, smyšleného ﬁlmového studia, kde se stávají
hlavními hrdiny světoznámých dobrodružných ﬁlmů, v nichž má Djibi
hlavní roli prince Krasoně. O pět let později se ze Soﬁe pomalu stává
puberťačka, příběhy jejího otce jí už tak neberou a Djibi je ve své roli
prince vyměněn.
Země původu: Francie. Dobrodružný / Komedie
👨 Přístupný ⏰ 102 min. Český dabing.
Vstupné: 110 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 19. 6. v 15:00 hodin
WORKSHOP - FIMO HMOTA
Rádi tvoříte? Máte trpělivost? Nevíte, co je FIMO? SVČ Vítkov
pořádá workshop o práci s ﬁmo hmotou. Budeme tvořit klíčenky,
přívěsky nebo drobné ozdoby. Cena: 60 Kč
Středisko volného času Vítkov
Sobota 20.6. v 10:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu
potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou
medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí
hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší. Norm má rád hlavně
zábavu, pohodu, kámoše, o jeho roztržitosti ani nemluvě. Zato mu
nechybí odvaha a dobré srdce a obojí bude znovu potřebovat. Na
jeho pól se totiž přenese honička za ztraceným pokladem a dávná
starobylá památka se shodou náhod ocitne právě v těch jeho
nejméně povolaných tlapkách.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
Země původu: USA / Indie / Jižní Korea / Čína
👨 Přístupný ⏰ 90 min Český dabing.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 23. 6. v 16:30 hodin
KALIFORNSKÝ SEN
Maggie (Dakota Johnson) se touží stát úspěšnou hudební
producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové

KALENDÁŘ AKCÍ
(Tracee Ellis Ross) by teoreticky měla mít tu nejlepší průpravu, jenže
prakticky to takhle jednoduše nefunguje. Maggie je v Traciině životě
ten nejposlednější poskok, který donáší kafe a oblečení z čistírny
a čtyřiadvacet hodin denně je připravený plnit i ty nejbláznivější
nápady své šéfové.
Drama / Hudební / Romantický. Země původu: USA.
👨 12+ ⏰ 113 min Titulky.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 25. 6. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
3BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza
Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je
však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance
jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
Komedie. Země původu: Česko
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav
Táborský. Režie: Martin Kopp
👨 12+ ⏰ 101 min. České znění.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 26. 6. 2020
LETNÍ KINO – MIMONI
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí panáčci
Mimoni dobrovolně slouží padouchovi s velkým P Gruovi? Přijďte to
zjistit na zahradu SVČ Vítkov. Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do
15 let – předložení platného identiﬁkačního průkazu, který obsahuje:
jméno, příjmení a datum narození). Občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 27. 6. v 10:00 hodin
LASSIE SE VRACÍ
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá
dvojka po celém okolí. Nerozluční a neoddělitelní kamarádi se nebojí
žádné společné lumpárny a užívají si idylického života na venkově.
Pak ale Floriánův táta přijde o práci a rodina se musí přestěhovat
do malého bytu, kam mají psi přísný zákaz. Všichni jsou zdrcení,
ale život umí být i takový. Verdikt je neúprosný, Lassie musí z domu
pryč.
Dobrodružný / Drama / Rodinný. Země původu: Německo
👨 Přístupný ⏰ 100 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 27. 6. 2020 ve 14:00 hodin
OLYMPIJSKÉ ČTVERCE – VÍTKOV 2020
Zrušili olympiádu v Tokiu? Nevadí, my Vítkováci si uděláme svou.
Zahajovací ceremoniál, olympijský oheň, taneční kreace. Netradiční
soutěžní disciplíny k pobavení soutěžících i publika v různých
kategoriích. Nebojte se, vaše výkony budou ohodnoceny. Pořádá
SVČ Vítkov.
Stadion ve Vítkově

Úterý 30. 6. v 16:30 hodin
RAOUL TABURIN
Jestli se někdo vyzná v kolech, pak je to Raoul Taburin (Benoit
Poelvoorde). Je nejzručnějším cyklomechanikem v širokém okolí,
který dokonale rozumí duším svých zákazníků i těm na jejich
bicyklech. Celý život ho ale trápí překvapivé tajemství, které
neprozradil ani své milující ženě. Neumí jezdit na kole!
Komedie. Země původu: Francie
👨 Přístupný ⏰ 90 min. Titulky.
Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
PROGRAM NZDM TUNNEL - ČERVEN – ZDRAVÍ
Mladší
1. 6.
8. 6.
16. 6.
22. 6.
30. 6.

6 – 13 let
Den dětí
Prezentace – Zdravý životní styl
Víš, co jíš? (zelenina + ovoce) / zkušebna
Kreslený ﬁlm – „Byl jednou jeden život“
Hurááá prázdniny !!!

Starší 14 – 26 let
3. 6. Zábavná věda
11. 6.
BMI – výpočet, měření / zkušebna
18. 6. Sexualita (debata) / zkušebna
25. 6. „Je tu čisto?“ / zkušebna
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ
VÍTKOV - PŘIHLAŠOVÁNÍ OPĚT SPUŠTĚNO!

SVČ

11. 7. – 18. 7.
JUMANJI
TZ Klokočov. Cena: 2 600 Kč. Vedoucí: Oldřich Sladkovský
19. 7. – 25. 7.
MADAGASKAR
Útěk do zábavné Afriky - ATC Fulnek. Cena: 3.500 Kč. Vedoucí:
Pavlína Steschnerová
1. 8. – 8. 8.
CESTA KOLEM SVĚTA
Česko - Slovenský tábor, Dolní Bečva. Cena: 3.300 Kč včetně
dopravy, 2.990 Kč doprava vlastní. Vedoucí: Klára Ligocká
NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
13. 7. – 17. 7.
Cena: 800 Kč

Po stopách březovských mnichů

27. 7. – 31. 7.
Cena: 500 Kč

Týden s Tunnelem

3. 8. – 7. 8.
Cena: 700 Kč

Cestování časem

10. 8. – 14. 8.
Cena: 700 Kč

Liga spravedlnosti

Podrobné informace o táborech jsou upřesněny na našich webových
stránkách www.svc-vitkov.cz.

Uzávěrka příštího čísla: 19
19.. č e r v n a 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku
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Periodicita:
Náklad:
Číslo:
Den vydání:
Místo vydání:
Evidenční číslo:
Tisk:
Prodejní cena:

měsíčník
500 ks
6 / 2020
3. června 2020
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Optys, spol. s r. o.
6 Kč

