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OPĚT VAŘÍME PIVO!

ZA PLOTEM ...

Několik slov starosty města
S koncem prázdnin a začátkem školního roku začíná žákům, učňům
a studentům nový školní rok 2020/2021. Pro všechny platí nově
vyhlášená opatření, která se po určitých změnách ustálila na nošení
roušek na úřadech, ve zdravotních a sociálních ústavech, na akcích
v uzavřených prostorách s návštěvností vyšší než 100 osob…
Původní záměr nošení roušek ve společných prostorách školy, mimo
vyučování ve třídách, tak nakonec neplatí. Přesto budou muset
ředitelé základních i mateřských škol zajistit zvýšená preventivní
hygienická opatření. Také do naší základní školy a gymnázia,
uvolníme další desítky litrů desinfekčního roztoku. Ovšem na žáky
čekají i příjemnější novinky.

získání příslušného povolení na vybudování vrtané studny. Ta
by měla zajistit nejenom dostatek vody na zalévání trávy pomocí
nově vybudovaného zavlažovacího systému, ale také prověřujeme
možnost napojení tohoto vrtu na sociální zařízení na koupališti.
Ušetřila by se tím spotřeba pitné vody. Po vybudování závlahového
systému dojde k regeneraci travního porostu. Do sezóny v příštím
roce máme ještě v plánu vybudovat zastřešení nad vydlážděným
pláckem u dětského bazénku.

Nově zrekonstruované hřiště bylo sice dokončeno v květnu, ale
z důvodu distanční formy výuky a omezené docházky žáků do
školy bude hřiště plně využíváno až v tomto školním roce. Bohužel
mezinárodní sportovní závody, kterými měl být provoz slavnostně
zahájen, musely být na konci školního roku zrušeny.

V září dokončíme rekonstrukci Úvozní ulice. Jsem přesvědčen, že
vás stav po opravě mile překvapí. V září také bude hotova oprava
bytového domu v Komenského ulici. To jsou jedny z největších
investic v letošním roce.

Na sedlové střeše jednoho z pavilónů školy byla položena nová
krytina a vyměněno několik trámů. Oprava stála město 1 006 483 Kč.
Tato investice sice příliš neovlivní výuku, zato zřízení nové
elektroinstalace za 386 087 Kč ve čtyřech třídách a kabinetech nad
jídelnou a kuchyní žáci i učitelé jistě ocení.

Kromě stálé hrozby onemocněním covid-19 nás všechny nemile
překvapilo uzavření místních poboček České spořitelny, a. s.
a Komerční banky, a. s. Drobní střádalové někde na venkově už
nikoho nezajímají, zdá se… Dostali jsme na úřad strohé sdělení,
žádná vysvětlení, prostě rozhodnutí vyšších míst a nebylo v našich
silách cokoli podniknout.
Na závěr bych chtěl popřát žákům, pedagogům i nepedagogickým
pracovníkům školských zařízení hodně elánu a úspěchů v novém
školním roce.
Technické služby dokončily úpravu vjezdu do mateřské školy
v Klokočově, která stála cca 490 tis. Kč. Drobnou opravu také
provedly v mateřské škole v Opavské ulici, kde vybudovaly nový
vstup do podkrovních prostor.
V srpnu probíhaly avizované úpravy na městském koupališti.
Práce byly zahájeny po výběrovém řízení na zhotovitele a po

Pavel Smolka
starosta města

Městská policie v červenci 2020
Z přestupku proti majetku jsou podezřelí dva muži, 25letý občan
Troubelic a 32letý občan Studénky, kteří byli 5. července kolem půl
druhé odpoledne zjištěni při vybírání kontejneru na textil v sídlišti
v ulici Budišovská, který byl navíc poškozen. Podezření z přestupku
proti majetku, spáchaného úmyslným způsobením škody na
majetku poškozením cizí věci a přisvojením si cizí věci bez přivolení
oprávněné osoby bude projednávat správní orgán, kam bude věc
postoupena. Za takový přestupek hrozí oběma mužům pokuta až
do výše 50.000 Kč, případně do výše 70.000 Kč při opakovaném
jednání.
Kolem půl šesté odpoledne 8. července přijala MP Vítkov oznámení
o muži, který se pohybuje v areálu LDN v Klokočově, přičemž nechce
areál opustit, a to i přes skutečnost, že v dopoledních hodinách
toho dne podepsal revers k ukončení léčby. Přivolaná hlídka MP
Vítkov na místě zjistila 58letého muže z Ostravy, který špatně chodil
a musel častěji odpočívat. Jelikož strážníci zjistili, že nejbližší spoj
do Ostravy jede muži z Vítkova, dotyčnému pomohli nastoupit do
služebního vozidla a dopravili jej na autobusové nádraží ve Vítkově,
kde mu byly předány veškeré instrukce k odjezdu autobusu.
Had šedohnědého zbarvení byl odchycen 9. července kolem jedné
hodiny po poledni strážníkem MP Vítkov, přivolaným do zdravotního
střediska v ulici Švermova, kde se vyhříval na plechové římse
budovy ve výšce zhruba 30 cm od země. Přibližně 50 cm dlouhá
užovka hladká byla posléze vypuštěna do volné přírody v Podhradí.

vozidlo na místo již přijelo s podhuštěnou pneumatikou a po celou
dobu, kdy vozidlo na parkovišti stálo, se kolem vozidla nikdo
nepohyboval. Strážníci následně muži zapůjčili zvedák, aby si mohl
poškozené kolo vyměnit.
Oznámení o výskytu labutě se zabodnutým rybářským háčkem
v zobáku v autokempu v Podhradí přijala MP Vítkov kolem šesté
hodiny odpolední 14. července. Na místo oznámení se dostavili
strážníci, kteří spatřili, že jedno ze čtyř labutích mláďat, pohybujících
se po řece společně se svými labutími rodiči, má v zobáku silonový
vlasec se zapíchnutým rybářským háčkem. Skupinka labutí byla
vylákána na břeh prostřednictvím poskytnuté stravy a následně se
za aktivní pomoci provozovatelů autokempu podařilo strážníkům
mladou labuť odchytit do sítě a poté umístit do přepravní nádoby.
Odchyt mladé labutě však nebyl jednoduchý, jelikož všechny labutě
se stále pohybovaly ve skupině a labutí rodiče svá mláďata urputně
bránili. Protože se po odchycení labutě nepodařilo kontaktovat
Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích, bylo rozhodnuto
o převozu zraněné labutě na veterinární kliniku do Opavy, kde
bylo mládě zbaveno rybářského háčku, který se zabodnul labuti
hluboko pod jazyk a nepříjemně jej rozedral. Labutí mládě zbavené
háčku bylo po ošetření umístěno na veterinární klinice, odkud bylo
dalšího dne předáno do dalšího ošetřování pracovníkům Stanice
pro záchranu živočichů v Bartošovicích. Dne 3. srpna se antibiotiky
léčené mládě vrátilo zpět ke své labutí rodině na řeku v Podhradí.

odchyt…

Během obchůzky městem 9. července zjistili strážníci kolem půl
čtvrté odpoledne přestupek v dopravě, spáchaný nerespektováním
signálu „Stůj!“ na semaforu, umístěném na komunikaci Budišovská,
kdy řidič osobního vozidla nezastavil před přechodem pro chodce
a místem projel. Podobný přestupek byl zjištěn 27. července krátce
před desátou hodinou. V obou případech byly zjištěné přestupky
následně dohledány prostřednictvím městského kamerového
systému a zálohovány pro další řešení. V podezřelých řidičích byli
zjištěni 53letý občan Budišova nad Budišovkou a 69letý občan
Klokočova. Oběma nezodpovědným řidičům hrozí pokuta od
2.500 Kč do 5.000 Kč a připsání 5 trestných bodů do karty řidiče.
Krátce po půlnoci 11. července odhalili strážníci za kulturním domem
skupinku cca 40 účastníků povolené taneční zábavy, kteří se velmi
hlasitě verbálně projevovali. Na místě bylo rovněž zjištěno narušení
veřejného pořádku agresivně se chovajícím a silně podnapilým
mužem, kterého se hlídka na místě snažila od ostatních oddělit
a vyzývala ho, aby svého počínání zanechal. Jelikož se i přes
výzvy strážníků kvůli tomuto jedinému muži situace na místě dále
vyhrocovala, byli přítomní pořadatelé akce vyzváni, aby si dotyčného
velmi agresivního muže uklidnili, což bylo následně učiněno. V muži
byl zjištěn 20letý občan z Oder, který se nyní bude zodpovídat
ze svého jednání u správního orgánu, kde mu za přestupek proti
veřejnému pořádku, spáchaný rušením nočního klidu, hrozí pokuta
až do výše 15.000 Kč, jelikož takový přestupek spáchal opakovaně.
14. července v půl třetí odpoledne kontaktoval strážníky muž, který
uvedl, že při parkování na nám. Jana Zajíce mu někdo do pravého
zadního kola zapíchnul hřebík, přičemž se mu kolo zcela vypustilo.
Prověřením kamerových záznamů bylo zjištěno, že předmětné

Roman Mišáček
VS MP 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
– referent odboru sociálních věcí
na dobu určitou po dobu mateřské
a rodičovské dovolené.
Druh a charakteristika práce: - referent odboru sociálních věcí –
kurátor pro mládež, náhradní rodinná péče. Poskytování pomoci
a poradenství rodinám a dětem, řešení výchovných problémů, práce
s dětmi umístěnými v náhradní rodinné péči, šetření v rodinách,
spolupráce s orgány a institucemi, účast na soudních jednáních,
v trestních a přestupkových řízeních.
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 - Městský úřad Vítkov
Předpokládaný nástup: dle dohody, po ukončení výběrového řízení
Požadované vzdělání:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího
programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci,
sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském,
magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na
sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči,
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.
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.
Jiné požadavky:
- samostatnost, spolehlivost a vysoké pracovní nasazení,
komunikativnost, zodpovědnost,
- uživatelská znalost práce na PC (MS Oﬃce, Internet),
- nutný řidičský průkaz skupiny B (řízení referentského motorového
vozidla při pracovních cestách),
- výhodou - praxe v sociální oblasti, zvláštní odborná způsobilost
podle vyhl. MV č. 512/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- orientační znalost zákonů č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, č. 108/2006, o sociálních službách, č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže ve znění pozdějších předpisů.
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 o dovednostech týkajících se správních
činností,
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie 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: 11. platová třída, stupeň dle délky praxe
v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zvláštní příplatek
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 262/2006 Sb., zákoník práce.
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: středa 30. 9. 2020, přihlášky doručené po
tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s přesně uvedeným
názvem výběrového řízení a 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
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – KURÁTOR PRO MLÁDEŽ NA DOBU
URČITOU – neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat
žádného uchazeče.
Bližší informace: Mgr. Hana Klapetková, tel.: 556 312 222, vedoucí
odboru sociálních věcí

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. prosince 2020.

KLUB ZVONEČEK ODRY
Odbor sociálních věcí informuje o moznosti využití
služeb Centra denních služeb Klub Zvoneček Odry.
Centrum denních služeb poskytuje Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Zvoneček. Jeho
posláním je poskytovat ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu postižení.
Sociální služba je určena osobám od 16 do 80 let se zdravotním,
tělesným, kombinovaným, mentálním, chronicky duševním
onemocněním a dále pro osoby do 26 let věku opouštějící školská
zařízení. Klientům je poskytována pomoc při osobní hygieně, při
zajištění nebo poskytnutí stravy, nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora
při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných
služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při sociálním začleňování
osob (při nákupech, vycházkách, nácvik obsluhy běžných domácích
spotřebičů, nácvik drobných zahradnických prací, nácviky přípravy

teplého jídla, svačiny, nákupů potravin, úklidových činností a péče
o domácnost apod.), pomoc a podpora při sepsání žádostí,
vyplňování tiskopisů, doprovod na úřad, podpora při zajišťování
osobních potřeb.
Provozní doba: ambulantně, pondělí, úterý, středa a čtvrtek od 7 do
14 hodin
Sociální služba centrum denních služeb je poskytována na základě
smlouvy za úhradu.
Kontakty:
Klára Galetková - ředitelka soc. služeb, Mgr. Pavla Baráková sociální pracovník
adresa: Nádražní 695/28, 742 35 Odry
e-mail: klub.zvonecek@seznam.cz,
webové stránky: www.klubzvonecek.wz.cz
telefon: 556 730 161, 728 476 958

ZÁCHRANNÉ HÁZECÍ PROSTŘEDKY NA ŘECE MORAVICI V PODHRADÍ
na statistiky zásahů jednotek hasičského záchranného sboru
v souvislosti se záchranou tonoucích na těchto objektech, bylo v roce
2019 provedeno doplnění informačních panelů o záchranné házecí
prostředky pro prvotní záchranu tonoucích. Tyto prostředky však
byly krátce po instalaci odcizeny. Dne 27. 7. 2020 byly nainstalovány
nové házecí záchranné prostředky správcem vodního toku Moravice,
a to Povodím Odry, státní podnik, konkrétně u jezu v části Podhradí.
Žádáme proto občany, aby tyto záchranné prostředky, které
jsou prioritně určeny k záchraně lidského života, nepoškozovali,
popřípadě neodcizovali, jelikož nikdy nevíte, kdy právě vy nebo vaši
blízcí je budou potřebovat. Pokud budete svědky jejich poškozování,
popřípadě jejich jiného zneužívání, ohlaste prosím tuto skutečnost
Policii ČR, popř. Městské policii Vítkov. Děkujeme.
Městská policie Vítkov:
tel: +420 556 312 277
mobil: +420 603 262 069
V rámci plánovaného zabezpečení spádových objektů (jezů) na
vodních tocích ve správě Povodí Odry, státní podnik, které jsou
hojně využívány veřejností k rekreačním účelům, a s ohledem

Policie ČR:
linka 158
Ondřej Turcovský
referent vodoprávního úřadu

Potřebujete opravit fasádu? Renovovat koupelnu? Vyměnit okna?
Město nabízí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Tento fond byl zřízen v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního
prostředí a vzhledu města. Nyní zastupitelstvo schválilo změny
v pravidlech tak, aby byla půjčka pro občany zajímavější.
Zejména:
- úrok 2 %,
- doba splatnosti až 10 let,
- maximální výše zápůjčky 300 tis. Kč,
- zápůjčka bez ručitele,
- žadateli jsou vlastníci nemovitostí,
- žádosti jsou přijímány během celého roku.
Na jaké účely můžete žádat zápůjčku?
V podstatě na vše, co se týká úprav bydlení:
- rekonstrukce domu či bytu, jeho částí (jedná se i o nástavbu,
vestavbu),
- modernizace domu či bytu, jeho částí,
- vybudování nebo výměna zařízení sloužícího k provozování
domu (např. ČOV, dešťovka, solární panely, zdroj tepla, inženýrské
sítě apod.). Účel schvaluje zastupitelstvo.

MĚSTO VÍTKOV
náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

vyhlašuje výběrové řízení
na poskytnutí zápůjček
z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2020
Podmínky výběrového řízení, včetně účelů, na které budou
půjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.
(najdete na www.vitkov.info, Městský úřad-Právní předpisy
a směrnice-Směrnice – druhá stránka), jejichž součástí je
i formulář žádosti a bližší informace (https://1url.cz/Lzkud),
nebo na ﬁnančním odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany
Chorobinské nebo Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti jsou přijímány do vyčerpání ﬁnančních prostředků
vedených ve fondu.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne 2. října 2020
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 3. října 2020 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
– vestibul Městského úřadu ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7
pro voliče bydlící na ulicích: Budišovská, B. Němcové, Klokočovská,
nám. J. Zajíce, Potoční, Poštovní, Wolkerova, Těchanovická 274,
275, 315, 492
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost:
– vestibul kulturního domu, Vítkov, Dělnická 746
pro voliče bydlící na ulicích: Dělnická, Hasičská, Komenského,
Květinová, Lesní, Lipová, Luční, Malá, Selská, Školní, Zahradní,
Ztracená, Opavská od zastavárny směrem dolů
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost:
– místnost v sokolovně, Husova 653, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Bezručova, Husova, Hřbitovní, Krátká,
Křížová, Lidická, Oderská, Sadová, Skřivánčí pole, Stará, Švermova,
Vodní, Úvozní, Příkrá
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost:
– místnost v mateřské škole, Opavská 34, Vítkov
pro voliče bydlící na ulicích: Fučíkova, Křivá, Mladých, Nová, Polní,
Rybniční, Spojovací, Těchanovická, (mimo č. p. uvedená v okrsku

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev krajů
Hlasování probíhá pouze na území České republiky, a to ve 13
krajích. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde
je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na
voličský průkaz (viz Hlasování na voličský průkaz).
Volby do zastupitelstev krajů neprobíhají na území hlavního města
Prahy (Zastupitelstvo hlavního města Prahy je voleno v rámci voleb
do zastupitelstev obcí, které budou probíhat v roce 2022).

č. 1), U nemocnice, Zemědělská, Opavská od zastavárny směrem
nahoru, nemocnice, místní část Prostřední Dvůr
ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost:
– místnost v sokolovně Klokočov 32, Vítkov 3
pro voliče bydlící: v celé místní části Klokočov
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost:
– místnost v požární zbrojnici, Lhotka 31
pro voliče bydlící: v celé místní části Nové Těchanovice, Zálužné,
Lhotka
ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost:
– místnost v kulturním domě, Jelenice 33
pro voliče bydlící: v celé místní části Jelenice
ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost:
– místnost v budově školícího střediska České pošty, s. p.,
Podhradí 2016
Pro voliče bydlící: v celé místní části Podhradí, Nýtek
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky).
4. Voliči obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb
do schránky a ve dnech voleb ve volební místnosti.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro
každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na
každém hlasovacím lístku je mimo jiné uvedeno vylosované číslo
kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou
číselnou řadu, neboť některé z kandidujících politických stran,
politických hnutí a koalic nekandidují ve všech krajích, nebo pokud
kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.
Volby do zastupitelstev krajů se konají společně s volbami do Senátu
Parlamentu České republiky. Úřední obálky a hlasovací lístky pro
jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek
a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou barvy šedé,
hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(29. září 2020). Vzorové hlasovací lístky a informace o případných
tiskových chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební
místnosti.

Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude
hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou
se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné
úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb
musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je
hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky,
které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se
kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad obdržel
prohlášení alespoň 48 hodin před zahájením voleb do zastupitelstva
kraje). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží.

Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku,
než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do
zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Voličem je
• státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020 dovrší
věku 18 let;
• a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního
obvodu kraje

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse,
úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného
statutárního města) v místě trvalého pobytu voliče.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu
trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského
průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu
do 25. září 2020
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 30. září 2020 do 16.00 hod; volič se dostaví na úřad,
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Kdy voličský průkaz dostane
Zákon nevymezuje žádnou konkrétní lhůtu. Obecní úřad voličský
průkaz předá voliči osobně nebo tomu, kdo má plnou moc
s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat
okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne
hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování
neumožní.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb 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.

Kandidátní listinu pro krajské volby podalo 20 politických subjektů
Kandidátní listinu pro krajské volby, které se budou konat 2.
a 3. října, podalo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě 20 politických stran, hnutí a jejich koalic. O přízeň
voličů tak bude usilovat o 5 politických seskupení méně než
v roce 2016.
V zákonném termínu, do 28. července šestnácté hodiny, předložilo
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě své kandidátní
listiny 20 politických stran, hnutí a jejich koalic. Krajský úřad nyní
kandidátní listiny přezkoumá a vyzve politická uskupení k odstranění
eventuálních závad.
Pondělí 3. srpna je nejzazší termín, dokdy mohou politické strany,
hnutí nebo jejich koalice doplňovat, vyměňovat kandidáty, popřípadě
měnit jejich pořadí na kandidátní listině.
Nejpozději do 15. srpna pak musí krajský úřad vydat rozhodnutí
o registraci kandidátní listiny, nebo o jejím odmítnutí, popřípadě
o vyškrtnutí kandidáta, a zveřejnit je na úřední desce.

Krajský úřad dohlíží nad regulérním průběhem krajských voleb.
Stejně jako v minulých letech realizoval pro obecní úřady zkoušky
jejich úředníků a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem
a pověřenými obecními úřady se bude podílet na proškolení členů
okrskových volebních komisí. V souvislosti s onemocněním covid-19
v současnosti kraje připomínkují návrh směrnice k hygienickým
opatřením, která bude nutné ve volebních místnostech v době
hlasování a sčítání hlasů zajistit, a jakým způsobem budou
ﬁnancována.
Krajské volby v roce 2016 v Moravskoslezském kraji vyhrálo
hnutí ANO 2011 s 25,7 procenta hlasů, z 65 mandátů v krajském
zastupitelstvu získalo 22. Koalici hnutí ANO sestavilo s KDUČSL, která dostala 10,17 procenta hlasů a její zástupci obsadili
v zastupitelstvu 8 křesel. Třetí koaliční stanou je ODS. Volilo ji 6,93
procenta voličů a získala 6 mandátů. Opozici tvoří ČSSD (16,66 %),
KSČM (11,38 %) a koalice SPD a SPO (7,02 %).

Stezka Valaška, Svět Techniky, Archeopark a další desítky atraktivit zdarma
Téměř šedesát turistických cílů Moravskoslezského kraje bude mít
v září a říjnu volné vstupy. Zastupitelé budou tento návrh krajské rady
schvalovat na začátku září. Kraj chce tímto způsobem prodloužit
turistickou sezónu a nalákat do kraje návštěvníky. Na tento projekt
půjde z krajské kasy přes 30 milionů korun.
„Věřím, že náš návrh krajští zastupitelé podpoří. Cestovní
ruch utrpěl kvůli pandemii obrovskou ránu a potřebuje oživit.
Když k nám do regionu přijedou turisté a budou navštěvovat
restaurace, ubytují se, zajdou do obchůdků a utratí u nás nějaké
peníze, pomůže to i místním podnikatelům. Do programu se
přihlásily opravdu zajímavé památky a atraktivity, takže věřím,
že nám návštěvnost poroste,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a připomněl, že cestovní ruch významně podporuje
ekonomiku. V roce 2019 v Moravskoslezském kraji turisté utratili
přes 10 miliard korun.
Vstupné se nebude platit na hradech a zámcích, galeriích, rozhlednách
a dalších atraktivitách. Jejich seznam je na webové stránce www.
vstupyzdarma.cz. „Zdarma budou největší turističtí tahouni,
ale i méně známé atraktivity. Mezi šedesátkou zapojených
turistických cílů najdete Svět techniky v ostravských Dolních
Vítkovicích, Landek park, stezku Valaška na Pustevnách,
rozhlednu Praděd, Flascharův důl na Odersku, zámek ve
Slezských Rudolticích nebo třeba hrad Starý Jičín,“ vyjmenoval

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch
a regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že zdarma budou i vstupy
ve všech krajských příspěvkových organizacích, mezi které patří
například hrady Hukvaldy a Sovinec, zámky v Bruntále a Kuníně,
Kosárna Karlovice nebo například Galerie výtvarného umění
v Ostravě.
Zapojeným
atraktivitám
vstupné
zdarma
vykompenzuje
Moravskoslezský kraj. „Výši příspěvků pro provozovatele
jednotlivých atraktivit určí jejich tržby ze vstupného z minulého
roku. Necháme si předložit tržby za září a říjen roku 2019
a tuto částku navýšíme o 15 procent,“ řekl náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch a regionální rozvoj Jan
Krkoška s tím, že v případě malých atraktivit s tržbami do 55 tisíc
korun bude bonus 30 procent. Takto kraj rozdělí přes 30 milionů
korun. „Osobně jsem hovořil s mnoha provozovateli atraktivit
a řadu míst jsem navštívil. V květnu a červnu byl rozdíl
v návštěvnosti ohromný a ani letní měsíce ztráty nenahradí.
I z jejich strany vzešly návrhy na podobnou akci, která náš kraj
odliší od zbytku České republiky. Tímto bych chtěl také všem
provozovatelům poděkovat za jejich zapojení do projektu,“
uzavřel náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Zprávy z novojičínské nemocnice
Pacientům ve Vítkově dobu léčení krátí
ostrý obraz a čistý zvuk. Na všech
pokojích jsou nové televize

Zvýšení komfortu se dočkali pacienti hospitalizovaní ve vítkovské
nemocnici, která je detašovaným pracovištěm Nemocnice AGEL
Nový Jičín. Během léčby či návštěvy lékaře se mohou dívat na své
oblíbené seriály, ﬁlmy nebo dokumenty.
„Celkově jsme pořídili 18 nových televizorů pro jednotlivá oddělení
i ambulance. Dříve na pokojích ani ambulancích televize nebyly,
proto jsme se rozhodli je v rámci zkvalitnění služeb pacientům
pořídit,“ sdělila staniční sestra Léčebného a rehabilitačního
pracoviště Nemocnice Vítkov Mgr. Lenka Rychlá, DiS.

Aby měli pacienti ideální podmínky ke sledování svých oblíbených
pořadů, jsou televize umístěny na stěnách v ideální výšce a navíc se
ovládají speciálními zjednodušenými ovladači typu „senior“. Investice
na pořízení audiovizuální techniky a nutných komponentů přesáhla
částku 250 tisíc korun. Dlouhý čas mohou pacienti detašovaného
pracoviště novojičínské nemocnici trávit také na internetu, v celém
areálu ve Vítkově je zdarma k dispozici internetové bezdrátové
připojení.
„Před nedávnem jsme realizovali i kompletní výmalbu nemocničních
prostor, a to nejen z hygienických důvodů, ale také z estetických.
Chceme, aby se pacienti u nás cítili co nejkomfortněji,“ doplnila
staniční sestra Mgr. Lenka Rychlá, DiS. K tomu vydatně pomáhá
i zdejší personál, který proměnil chodbu lůžkového oddělení
nemocnice opakovaně v galerii. Nyní tu šestnáct krásných obrazů
vystavuje dokonce jedna ze zdravotních sestřiček.
V Nemocnici Vítkov se nachází oddělení léčebné a rehabilitační péče,
které slouží k doléčení převážně pacientům právě z novojičínské
nemocnice a zařízení poskytuje také ambulantní péči pacientům
spádové oblasti Vítkova.
Společnost AGEL investuje ve Vítkově trvale a pravidelně. Namátkou
lze zmínit nové vybavení interní ambulance, včetně gastroskopu,
přístroje pro elektroterapii, k dispozici je nová galvanická vana na
rehabilitacích, pro léčebnu dlouhodobě nemocných byla pořízena
nová lůžka, lehátka, EKG přístroje a došlo i k rekonstrukci rozvodu
medicinálního vzduchu. Pořízena byla v neposlední řadě centrifuga,
dorozumívací zařízení, ultrazvuky či ergometry. Jen tyto položky
v součtu vydají za více než 4,2 milionů korun.

Kolegům
i
pacientům
Léčebného
a rehabilitačního pracoviště ve Vítkově
dělá radost svými obrazy zdejší sestřička
Jedinečná, krásná, povzbuzující, taková je nová výstava v Léčebném
a rehabilitačním pracovišti Vítkov, které patří do sítě AGEL. Chodba
lůžkového oddělení se opět proměnila v galerii a tentokrát se jako

autorka šestnáctky obrazů představila sama jedna ze zdravotních
sestřiček.
Ještě před nedávnem zdejší chodby „zdobily“ korkové nástěnky
s informačními letáky typu Jak předejít cévní mozkové příhodě.
A právě situace, kdy kolem dělal své první krůčky pacient po těžké
mozkové příhodě, vedla staniční sestru Mgr. Lenku Rychlou, DiS.
k myšlence: „Proměňme chodby v galerie“. „Přemýšlela jsem, co
vymyslet jiného a esteticky přijatelnějšího. Celou akci podněcoval
fakt, že mám babičku po těžké cévní mozkové příhodě, a když
jsem za ní jela do nemocnice, viděla jsem opět obdobné korkové
nástěnky, které na mě působily v roli příbuzného depresivně.
Řekla jsem si, proč ty dlouhé chodby nevyužít jinak? Nápad změnit
nemocniční chodby v galerie přišel v momentě, kdy jsem byla
pozvána na vernisáž fotograﬁí,“ popisuje vznik projektu iniciátorka
výstav a staniční sestra Mgr. Lenka Rychlá, DiS.
A právě nyní se už pracoviště ve Vítkově těší ze své páté výstavy. O to
nevšednější expozice je, že svou tvorbu představuje Bc. Gabriela
Deszkásová, sestra lůžkového oddělení. „Věděla jsem, že Gabka
maluje a maluje krásně. Mimo malby se zajímá o problematiku
paliativní péče a o vlivu umění na lidskou mysl má stejný názor jako já
a většina personálu. Oběma nám byly rozpíchané korkové nástěnky
trnem v oku, takže spojila produkty svého koníčku s účelným
využitím v práci,“ uvádí staniční sestra s tím, že v loňském roce
již zdravotní sestry spolu s pacienty malovali ozdoby na vánoční
stromeček, pravidelně také obnovují tematické malby na informační
tabuli ve společenské místnosti, kde si pacienti mohou ujasnit, jaký
je den v týdnu, datum nebo kdo má svátek.
Autorka výtvarných krás tíhla k malovaní již odmalička. Rodina
a původní zaměstnání v gastronomii ovšem na čas získaly prioritu,
a tak svou zálibu uplatňovala alespoň tak, že děti oblékala do oděvů
vlastní tvorby, vyráběla bytové doplňky, dárečky a také vytvářela
zdobené pokrmy k slavnostním příležitostem, které známým dělají
radost dodnes.
„Nyní svůj volný čas postupně rozděluji mezi rodinu, zaměstnání,
ale také se konečně věnuji svým zálibám, ze kterých upřednostňuji
malování obrazů. Svůj návrat k malování jsem zahájila malbou
různých motivů od krajinných vyobrazení přes různá zátiší až
k některým abstraktním dílům. Náměty jsem čerpala různě a přiznám
se, že jsem se zprvu musela nechat inspirovat i obrázky z různých
plakátů, fotograﬁí a také obrazů známějších malířů. Postupně
se snažím svoji tvorbu rozvíjet a propracovávat o vlastní rukopis.
V budoucnu bych se ráda věnovala svému koníčku naplno a tímto
bych si chtěla splnit svůj sen z dětství, malovat to, co se mi líbí,
i když jen coby amatérský malíř,“ popisuje Bc. Gabriela Deszkásová.
Tvorba zdejší sestřičky zpříjemňuje den jak kolegům, tak pacientům
lůžkového oddělení. Některé malby si oblíbili natolik, že jsou již

dokonce zamluvené k prodeji. „Občas si někdo povzdechne, že
zvládne namalovat jen domeček jednou čarou. Když se rozhlídnete
po naší chodbě, určitě se necítíte jako v nemocničním zařízení a o to
mi šlo především. Takže pacienti po mrtvici trénují své první kroky
vedle obrazu s pampeliškami či zkouší stoj u madla před stromem
u jezera,“ uzavírá Mgr. Lenka Rychlá, DiS., s tím, že pokud se mezi
čtenáři najde potenciální vystavovatel, může Léčebné a rehabilitační
pracoviště Vítkov kontaktovat.

Malým pacientům s nadváhou pomůže
nová dětská obezitologická ambulance
Nemocnice AGEL Nový Jičín
Kdy máme doma ještě dítko s krásně naducanými tvářičkami
a roztomilými faldíky a kdy už můžeme mluvit o váhových
problémech? Malých pacientů s obezitou neustále přibývá, což má
vliv nejen na jejich zdraví, ale také na jejich sociální život. Jaké další
problémy může otylost dětem způsobit a jak se léčí, poradí odborníci
Nemocnice AGEL Nový Jičín v nově otevřené dětské obezitologické
ambulanci, která přivítá první pacienty v srpnu.
K ukládání nadměrného množství tuku v těle dochází ve chvíli, kdy
přijímáme větší množství energie, než jsem schopni vydat. Obezita
se nevyhýbá dospělým, ale ani malým dětem. „Za posledních 20 let
se významně zvýšily počty dětí s nadváhou a obezitou, aktuálně se
pohybují okolo 10 procent. Častěji obezitou trpí chlapci než dívky,
výraznější rozdíly jsou pak zjišťovány v souvislosti s věkem,“ uvádí
dětská lékařka novojičínské nemocnice MUDr. Jana Odnogová.
Za vznikem obezity u ratolestí nestojí jen několikahodinové denní
maratóny u televize či počítače s čokoládovou tyčinkou a sladkým
nápojem v ruce, ačkoli toto k otylosti výrazně přispívá. „Ze 40 %
se uplatňují faktory genetické, zbytek pak představují faktory vnější,
které jsou ovlivnitelné. Rozlišujeme dva typy obezity. Alimentární,
který je nejčastější (95-99 %) a je důsledkem vyššího příjmu
než výdeje, a obezitu sekundární vyvolanou jiným základním
onemocněním,“ vysvětluje lékařka.
Že dítko začíná mít problém s váhou, by si měli v prvé řadě všimnout
rodiče. Ovšem obézní děti často vyrůstají v rodinách, kde špatné
stravovací návyky či nedostatek pohybu patří do běžného režimu.
„Pak prvním, kdo obezitu odhalí, je praktický lékař při preventivních
prohlídkách. Už on se zapojuje do procesu léčby. Může rodiče
upozornit na stav a poradit jim, co a jak dělat a nedělat. Pokud je
Základní umělecká škola ve Vítkově vyhlašuje

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY

(3. kolo)
do hudebního, tanečního a výtvarného oboru

1. - 4. září 2020
14:00 - 17:00 hodin
Bližší informace: telefon 556 300 456
604 258 275
www.zus-vitkov.cz
info@zus-vitkov.cz

tohle neúčinné, je možné navštívit obezitologickou ambulanci. Je
nutné ale chápat, že léčba je dlouhodobá a vyžaduje komplexní
a multioborový přístup,“ upozorňuje MUDr. Jana Odnogová.
Nejčastější chyby, které se podle lékařky novojičínské nemocnice
dějí a můžou vést k obezitě, jsou vynechávaní snídaně, nákup
svačinek ve školních bufetech či automatech, kdy pak často
v žaludcích malých tlouštíků končí sladkosti, poledne ve škole bez
obědu, doma pak jedení u televize či u počítače, pití slazených
sycených nápojů, jednotvárnost stravy bez zeleniny. A samozřejmě
omezení pohybových aktivit, za kterými často stojí i rodiče, kteří děti
například dovážejí auty až před dveře školy a nedopřejí jim pak ten
nejzdravější a pravidelný pohyb, jakým je chůze.
Obezita s sebou přináší množství zdravotních, ale i sociálních
komplikací. Ovlivňuje všechny systémy v těle. Je zodpovědná za
zvýšení tlaku, vznik cukrovky II. typu, vysokých hladin cholesterolu,
ale i za vadné držení těla s následnými bolestmi hlavy či
nevýkonností. Časté jsou i bolesti břicha, zvyšuje se riziko rozvoje
dechových potíží. Velkou mírou obezita ovlivňuje i školu, objevují
se poruchy učení, pro nevýkonnost je dítko vyřazováno z kolektivu,
často je středobodem posměchu, což může vést až k depresi či
sebepoškozování.
„Základem terapie je pestrost, změna jídelníčku, a pohyb, kdy váha
nepůjde dolů, když příjem bude vyšší než výdej, ideální jsou pro
začátek procházky, plavání či kolo. Pak je to pravidelnost, pravidelná
strava u společného stolu, podpora a pochopení. Nejdůležitější ze
všeho je pochopení příčiny problému a následně podpora ze strany
rodiny, zapojení se například do sportovní aktivity,“ radí lékařka
s tím, že režimová opatření se lépe dodržují přes školní rok, ale
léčba obezity vyžaduje začít ihned, protože rizika, která z toho
plynou, pak výrazně ovlivňují dospělost.
„Přes prázdniny je možné dítko vést k pravidelnosti stravy, začít se
změnou stravovacích návyků. Letní počasí také nabízí nespočet
sportovních a pohybových aktivit. Naším cílem není dítku všechno
zakázat, určitě je možné si přes léto dopřát třeba i zmrzlinu, ale stále
platí, všeho s mírou. Příjem rovná se výdej,“ uzavírá MUDr. Jana
Odnogová.
Objednat se do dětské obezitologické ambulance je možné na
telefonních číslech 556 773 362 nebo 601 536 585. Ambulance
ordinuje každou lichou středu od 7.00 do 12.00 hodin.
Radka Miloševská
tisková mluvčí
Anti-COVID - Možnost nákupu prostřednictvím
Informačního centra Vítkov

MĚSTO VÍTKOV NABÍZÍ OBČANŮM
ALKOHOLOVOU DEZINFEKCI
ANTI-COVID
Tato dezinfekce je určena pro dezinfekci rukou a lze ji použít
i jako dezinfekci ploch. Cena za 1 litr: 47 Kč (cena je včetně
nádoby). Místo prodeje: Informační centrum Vítkov, náměstí
Jana Zajíce 7
Otevírací doba:
Pondělí 8:00 - 11:30
12:00 - 17:00 hodin
Úterý
8:00 - 11:30
12:00 - 16:30 hodin
Středa 8:00 - 11:30
12:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek 8:00 - 11:30
12:00 - 16:00 hodin
Pátek 8:00 - 11:30
12:00 - 16:00 hodin
Sobota 8:00 - 14:00 hodin
Upozornění:
• Dezinfekce bude prodána pouze osobě starší 18 let.
• Dezinfekci je ZAKÁZÁNO použít pro další prodej.
Bližší informace na tel. čísle 556 312 255

Opět vaříme pivo!
Ve Vítkově se po skoro 50leté pauze opět začalo vařit pivo. Za
tímto počinem stojí sládek pivovaru Vikštejn, Miloslav Večeřa.
Milovníci zlatavého moku mohli ochutnat první „kousky“
14. srpna, kdy pivovar Vikštejn otevřel své brány veřejnosti. Pro
návštěvníky byla připravena světlá jedenáctka Vikštejn, tmavá
dvanáctka Černý rytíř a polosvětlá třináctka Vlastín.
Dále tato piva mohli občané ochutnat 22. srpna na akci Za
plotem, kde se pivovar rovněž prezentoval.
A protože se jedná o skutečnost zcela nevšední, rozhodli jsme
se sládku Miloslavovi položit několik otázek.

Co tě vedlo k myšlence založit ve Vítkově pivovar?
K založení pivovaru mě vedlo několik věcí. V první řadě to byla láska
k pivům z malých pivovarů, dále to, že ve Vítkově pivovar kdysi byl
a dle pamětníků vařil velmi dobré pivo. Bohužel tento pivovar byl
kolem roku 1975 uzavřen a jeho sláva se začala pomalu vytrácet.
A tak začala i budova chátrat do současného velmi nelichotivého
stavu. Proto jsem se rozhodl po dlouhých letech vaření piva do Vítkova vrátit. Jelikož miluji hrad Vikštejn, který patří do spádové oblasti
obce Radkov, a já musím říct, že tato obec se o Vikštejn stará velmi
dobře, rozhodl jsem se, že pivovar se bude jmenovat po této krásné
zřícenině.

Jak dlouhá byla cesta od rozhodnutí po realizaci?
Ve své podstatě od zrodu myšlenky až po slavnostní otevření to bylo
více jak čtyři roky, ale samotná výstavba nebo spíše rekonstrukce
a ustavení technologie trvaly něco přes dva roky. Dobu před tím
jsem věnoval studiu a přípravě na samotné spuštění. Udělal jsem
si rekvaliﬁkační kurz na sládka v Beer Academy v Brně, který trval
sedm měsíců a poté byl ukončen závěrečnou zkouškou. Složitější
realizace byla v budově a s přípravou prostor, protože vše muselo
odpovídat požadavkům legislativy. Jelikož se jedná o potravinářskou výrobu, jsou podmínky složitější. Přesto musím říct, že navzdory některým problémům byla spolupráce s úřady velmi dobrá,
a to jsem kvitoval.
Můžeš nám přiblížit základní procesy při výrobě piva?
Výroba piva je celkem složitý proces. Existují dva druhy vaření piva,
a to dekokčním a infuzním způsobem. Náš pivovar používá převážně dekokční způsob vaření, protože se soustřeďujeme na výrobu spodně kvašených piv plzeňského typu tzv. ležáky. Na varně
se z vody a sladu uvaří pomocí rmutů a dodržování určitých teplot
sladina, poté se přidá chmel, vaří se přibližně jednu a půl hodiny

a vznikne mladina. Tato se pak velmi rychle zchladí a přesune se do
ležáckého sklepa, kde se do mladiny přidají pivovarské kvasnice.
Používám CK tanky, takže v těchto tancích pivo kvasí a poté i zraje, čímž se vyhnu možné kontaminaci piva při přesunech z jednotlivých nádob. Pak pivo kvasí a leží podle jeho stupňovitosti od 60 do
90 dnů. Poté je připraveno k prodeji.

Jaká byla při vaření piva použita technologie?
Používám varnu složenou ze tří nádob, a to mladinové pánve, scezovací kádě a whirlpoolky o velikosti 1000 litrů. Tato technologie mi
umožnuje vaření několika várek v řadě za sebou. Dále používám CK
tanky, čímž je proces kvašení a zrání v jedné nádobě a s pivem se
nemusí hýbat. V pivovaru mám poloautomatickou myčku a plničku
KEG sudů. Plničku PET láhví mám v současné době jen ruční na
jednu láhev, ale pokud bude o tuto službu zájem, je pivovar připraven kapacitu plničky zvýšit. V pivovaru je nejdůležitější především
čistota a sanitace jednotlivých technologií, proto máme i tzv. CIP
stanici, která automaticky vyčistí každou nádobu. Celá technologie
je v nerezu.

Čeho bys chtěl jako sládek s vítkovským pivem dosáhnout?
Tak toto je otázka, kterou se vůbec nezaobírám. Chci vařit pivo,
které bude lidem ve Vítkově a okolí chutnat, a to mi bohatě stačí.
Nejsem člověk, který by se chtěl někde prosazovat, ale pro mě je
důležité, aby si moje pivo našlo cestu k lidem. To je hlavní cíl.
František Smýkal
Vítkovské pivo si můžete zakoupit přímo v pivovaru v Těchanovické
ulici 321 v pondělí, středu a pátek mezi 14 a 16 hodinou.
Více informací na a www.pivovarvikstejn.cz

Za plotem
Předposlední sobotní srpnové odpoledne patřilo již tradiční akci Za
plotem, tentokrát poprvé v nově vybudovaném geoparku. Vzrostlé
kaštany poskytovaly příjemný stín, osvěžující byl aquazorbing
pro děti, které se společně s rodiči činily na farmářské stezce či v
dílničkách, které připravily členky vítkovské organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Pepino Prcek se postaral o zábavu
dětí a společně se všichni nejen zasmáli, ale také protáhli.

Cimbálová muzika Háj zajistila odpolední hudební program, jehož
nejdůležitější částí bylo předání cen za účast v soutěži Rozkvetlé
okno. V letošním roce byly oceněny výsadby Dany a Stanislava
Brožkových, Jarmily Haubeltové, Marty Hráčkové, Anežky Huškové
a Lucie Jurečkové.

Trošku nás mrzí, že jsme večerní koncert Pavly Barákové a kapely
Soul & Pepper museli přesunout do malého sálu, ale předpověď počasí i černé mraky nevěstily nic dobrého. Koncert byl však tak krásný, že posluchači si ho užili i „pod střechou“. Navíc pan sládek nás
neopustil, takže bylo postaráno i o pitný režim.

Dospělé návštěvníky potěšila možnost nákupu nového vítkovského
piva, zvláště když pan sládek ochotně vysvětloval a zasvěcoval zájemce do tajemství jeho vaření.
Děkujeme všem, kteří se společně s námi postarali o program celého odpoledne a večera i o občerstvení návštěvníků.

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

2. září 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

Co se dělo v záchranné stanici během 1. pololetí roku 2020
Loňský rok jako celek byl z hlediska
příjmů opět rekordní. Celkem jsme
za rok 2019 přijali 2160 živočichů,
z toho za 1. pololetí 951. Za první
pololetí roku 2020 jsme ale přijali
dokonce 1080 živočichů! Je to tedy
o 129 zvířat více než v loňském roce.
Závěr pololetí byl pro nás opravdu
hektický. Pouze během června
přibylo 568 zvířat! Největší nárůst ve
srovnání s loňským rokem se týká
zejména mladých poštolek (79 v roce 2019/ 130 letos) a mladých
rehků domácích (24/45). Přibylo zraněných poštolek (28/35),
ježků západních (12/20), puštíků obecných (4/10). Zatímco nárůst
přijatých poštolek – jak mláďat, tak zraněných dospělých, napovídá,
že populace oproti loňskému roku narostla a rozmnožuje se,
u některých druhů jde o nárůst poraněných a zároveň pokles počtu
mláďat. Toto může svědčit jednak o nárůstu populace dospělých ve
srovnání s loňským rokem a zároveň o malé úspěšnosti hnízdění
a tedy malém počtu mláďat v letošním roce. Týká se to kosů černých,
puštíků obecných, ježků západních, zajíců polních. Dospělí mají
větší problémy se sháněním potravy a častěji se pohybují v blízkosti
silnic místo v (letos často mokré) trávě. Podrobná statistika bude
součástí výroční zprávy za celý kalendářní rok.

exponátů a především pak k ochraně a hnízdění drobného ptactva.
Toto zařízení je pozitivně vnímáno a zájem o jeho využití stále
roste. Bohužel během letošního jara jsme, stejně jako spousta
jiných, museli mít toto naše zařízení kvůli koronaviru zavřeno.
Zrovna v jarních měsících ale míváme vždy největší zájem škol
o ekovýchovné programy. Díky uzavření střediska nemohlo tyto
ekoprogramy absolvovat cca 5000 dětí všech věkových kategorií.
To pro nás znamenalo velkou ﬁnanční ztrátu. Období, kdy jsme
museli mít zavřeno, jsme alespoň využili pro opravy všech střech
v expozici zvířat a opravě chodníků v expozici. Středisko je tedy opět
plně připraveno pro návštěvníky. Doufáme, že Dům přírody Poodří
dopomůže k lepší informovanosti jak široké veřejnosti, tak hlavně
dětí školního věku, a tím se nám podaří alespoň částečně ovlivnit
pozitivní vztah k přírodě.

Od května 2014 provozujeme návštěvnické středisko Dům přírody
Poodří, které slouží jednak pro ekovýchovné aktivity pro žáky všech
stupňů škol, jednak pro širokou veřejnost. Každý rok se snažíme
připravit pro návštěvníky něco nového. V loňském roce jsme
dokončili a zprovoznili výběh pro vydru říční, opravili jsme vodní
tok a dvoudílné protihlukové stěny, které slouží také k umístění

Podrobně o činnosti našeho ochranářského zařízení včetně ﬁnanční
zprávy vás budeme informovat prostřednictvím Výroční zprávy
2020, která bude uveřejněna na našich webových stránkách www.
csopnj.cz po uzavření tohoto roku. Zajímavosti z naší činnosti
můžete také sledovat na našem facebooku www.facebook.com/
zachrannastanicebartosovice/.
Marcela Orlová
hospodářka ZO

PODĚKOVÁNÍ

Česká pošta upravuje
otevírací dobu poboček

Děkujeme našemu spoluobčanu Lukáši Černínovi z místní
části Jelenice za záchranu života člence SDH Kozmice.
V neděli 9. srpna probíhala ve Větřkovicích hasičská soutěž,
při které zkolabovala.
Lukáš Černín, který je členem SDH Větřkovice, jí poskytl
první pomoc, při které se mu podařilo členku oživit.
Za tento příkladný čin bychom mu chtěli všichni poděkovat.

Celkem 265 poboček České pošty čeká od 1. září změna hodin
pro veřejnost. Dalších poboček se změna dotkne v říjnu, převážně
u menších pošt ve městech. Mezi hlavní důvody, které k této změně
přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba
upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění
poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá
hygienická opatření. Důsledkem změn bude jednak posun hodin
pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, vyšší obsazenost
přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných
událostí, např. během epidemií.
Hlavním principem změny je nahrazení tzv. dvousměnného provozu
jednosměnným. V praxi to bude vypadat tak, že místo dvou
pracovníků, kteří se v jednom dni střídali ve dvou intervalech, bude
nově jeden pracovník zajišťovat přepážku v pondělí a ve středu od
otevření pošty až do 18 hodin a v úterý, čtvrtek a v pátek od 8 hodin
až do uzavření konkrétní pobočky. V konečném důsledku to umožní
obsadit více přepážek, které doposud mnohdy zůstávaly neobsazené.
Česká pošta zároveň reaguje na neočekávané události posledních
měsíců, kdy se pošťáků dotýkala karanténní opatření a řešily se
personální zástupy na jednotlivých provozovnách. Jednosměnný
provoz umožní vytvoření personálních kapacit na menších poštách,
které by byly případně využity na velkých pobočkách. Nové nastavení
umožní i snazší zvládnutí vánočních provozů a výpadku velkých
skupin pracovníků bez nutnosti čerpat další personální náklady.
Ke změně otevírací doby nedojde u jednopřepážkových poštovních
poboček ve venkovské síti a u pošt s nepřetržitým provozem. V obcích
nad 20 tis. obyvatel bude fungovat vždy jedna hlavní pošta, jejíž
současný rozsah otevíracích hodin pro veřejnost zůstane zachován.
Otevírací doba poštovních poboček umístěných v obchodních
centrech se rovněž nemění.
Počítá se také s využitím volných kapacit na poštách. Ty by měly
přispět také k lepšímu prozákaznickému přístupu. Půjde například
o vykrytí absencí pracovníků z ostatních pošt (zástup za nemoc/
karanténa, OČR, čerpání dovolených apod.), podporu expresního
výdeje balíků (aktivní vyhledávání zásilek a předání k přepážce),
zajištění přípravy pošty před začátkem otevírací doby a po uzavření
pobočky, nebo třeba zajištění telefonické komunikace s klienty.

Libor Pauler
předseda osadního výboru

Nová sjednocená otevírací doba vítkovské pošty:
PO a ST
ÚT, ČT a PÁ

10:00 – 12:00 hod.
08:00 – 12:00 hod.

13:00 – 18:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Šarlatán v našem kině

Jan Mikolášek – záhadná postava počátku 20. století ožívá ve ﬁlmu Agnieszky
Holland. Léčitele s nevysvětlitelnou schopností diagnostikovat a léčit choroby a také
člověka sužovaného vlastními démony, kterému podle historiků prošlo rukama až 5
miliónů lidí, ve ﬁlmu ztvárnil herec Ivan Trojan. Na životní peripetie od slávy za První
republiky až po ztrátu občanských práv a svobod během děsivých 50. a 60. let pod
nadvládou KSČ se můžete těšit ve vítkovském kině v sobotu 5. září v 16:30 hodin.
Vstupné je 130 Kč.

Výprodej vyřazených knih

V Městské knihovně ve Vítkově probíhá v období od 17. srpna do 11. září 2020
výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy v půjčovní době knihovny. Cena
5 Kč/ks. Seznam vyřazených knih naleznete na www.vitkov.info. Seznam knih nebude
v průběhu výprodeje aktualizován.

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

Sbor dobrovolných hasičů Čermná ve Slezsku děkuje dobrovolným hasičům z Vítkova
a také dětskému družstvu hasičů za pomoc a účast při Dnu hasičů konaném 22. srpna
v Čermné ve Slezsku.
Petr Mikulenka
starosta SDH Čermná ve Slezsku

Josef Obeth

- autor nejen památníků obětem 1. světové války

Josef Obeth patří k nejvýznamnějším osobnostem výtvarné kultury
první poloviny 20. století na Moravě a ve Slezsku, přestože jeho dílo
vznikalo jen pro region Slezska a přilehlé oblasti Moravy. Narodil se
15. července 1874 v Terezíně na Jesenicku. „Jesenicko je krajem
kamene a lidí. Mezi nimi byli i tací, jimž kámen pod rukama ožíval,
od nich dostával duši, aby žil a vnášel krásu do jinak drsného života
v pohraničních horách.“ Toto tvrzení se může zdát nadsazené,
ale pokud dílo Josefa Obetha poznáte blíže, zjistíte, že je z velké
časti pravdivé. Kámen provázel Josefa Obetha celý život. Narodil
se v rodině kameníka a na kámen, kladivo a dláto si poprvé sáhl
v kamenolomu ve Velkých Kuněticích, kde pracoval jeho otec jako
provozní mistr. Obethova talentu si povšiml i sám majitel a chtěl
mu ﬁnancovat studium. Bohužel jeho smrt plány zhatila. Obethův
otec byl ale pevně rozhodnut synovi tato studia umožnit. Josef
Obeth začal navštěvovat Zemskou školu pro zpracování mramoru
v Supíkovicích. Supíkovický mramor byl velmi ceněn zejména pro
své vlastnosti a Supíkovice byly označovány jako „slezská Carrara“
vzhledem k podobnosti zdejšího mramoru s bílými mramory
z italské Carrary. Tento mramor spolu se slezskou žulou používal J.
Obeth nejčastěji, třebaže slezská žula je pro mnohé sochaře tvrdá
natolik, že se brání sochařskému zpracování. Po absolvování školy
v Supíkovicích prohluboval J. Obeth své vzdělání ve Vídni. Nejprve
studoval na dvouleté Státní škole uměleckých řemesel a poté na
Akademii výtvarných umění. Studium ukončil v roce 1897 na
mistrovském oddělení. Během studií již také pracoval a jako nadaný
student získal stipendium na studijní cestu do Itálie. Nejvíce ho ze
zdejších umělců oslovil Michelangelo.
Po návratu čekala Josefa Obetha nelehká volba. Musel si zvolit své
nové působiště. V roce 1898 získal první zakázku díky Ministerstvu
kultury a vyučování. O jeho dílech platí, že do nich vložil více, než mu
kdokoliv mohl zaplatit. Platí to i o realizaci jeho patrně nejznámějšího
díla, které bylo věnováno zakladateli moderní vodoléčby V.
Priessnitzovi v Lázních Jeseník. Jde o sousoší představující trpící
nemocné, kteří vzhlížejí k Priessnitzovi jako ke svému zachránci.
Priessnitzova socha v životní velikosti je ústředním bodem sousoší,
které uzavírají sochy představující jedince zdravé jako protipól těch
nemocných. Po realizaci sousoší se začaly zakázky jen hrnout.
Obeth si zvolil za své působiště Velkou Kraš, ačkoliv by se svým
talentem vynikl i ve Vídni. Slavným osobnostem Slezska se věnoval
i nadále. Do této oblasti jeho tvorby spadá i socha J. H. Pestalozziho
nacházející se před školou v Opavské ulici ve Vítkově. Pro Vítkov
vytvořil i památník obětem 1. světové války.
V roce 1922 vydal Zemský úřad pro podporu řemesel výzvu, ve které
žádal obce, aby daly zbudovat pomníky obětem 1. světové války.
Josef Obeth jich vytvořil jednatřicet, především pro obce v tehdy
německy mluvících oblastech Slezska a Moravy. Ne všechny se
však dochovaly. Některé měly velmi dramatické osudy. Při opravě
kostela ve Staré Červené Vodě v 90. letech minulého století bylo
nalezeno sousoší Hrdina a smrt, které bylo zahrabáno na hřbitově
u kostela. Teprve později se zjistilo, že bylo součástí pomníku padlým
z 1. světové války, které vytvořil Josef Obeth. Sousoší představuje
umírajícího vojáka a smrt. Smrt má na hlavě antickou přílbu
s chocholem. Stojí za vojákem a drží ho levou rukou, zatímco pravou
ukazuje ke hřbitovu. Pomník byl součástí hřbitovní zdi. Spodní část
tvořila deska se jmény padlých a nad ní bylo na zdi umístěno sousoší.
Každý z jedenatřiceti pomníků je koncipován zcela originálně
s ohledem na místo, kde má stát. Pomník Hrdina a smrt je brán
ze všech dochovaných památníků jako nejpůsobivější. Pomník na
Městském hřbitově v Opavě je označován jako nejzdařilejší. Nazývá
se Pohroužený meč a je vztyčen přímo nad hroby vojáků. Podoba
meče-kříže nesoucí nápis „Per aspera ad astra“ (Přes překážky ke
hvězdám) s Pannou Marií Sedmibolestnou a menšími postavami lidí.
Tady se Obethovi podařilo vyjádřit tím nejkomplexnějším způsobem
utrpení lidí za 1.světové války. Nejedná se pouze o vyjádření úcty

padlým, ale také o soucit s utrpením žen nad ztrátou svých synů,
otců a bratrů. V Melči má památník podobu umírajícího válečníka
u obětního kamene. Jen podle předpisově ovinutých lýtek lze
rozpoznat, že se jedná o vojáka rakouské armády. Prostovlasý
mladík zakloněný vzad čelem obrácený k divákovi se opírá o obětní
oltář. Jeho tělo je zkrouceno v předsmrtné křeči, připomíná spíše
antického hrdinu, který marně bojuje s osudem.
Každý pomník je řešen zcela originálně. Je to patrné i na vítkovském
pomníku. Myslím, že o jeho existenci mnoho lidí vůbec neví. Není
totiž umístěn tak, aby byl lidem přímo na očích. Nachází se v předsálí
nového kostela ve Vítkově. Dnešní podoba doznala změny po 2.
světové válce, nicméně původní charakter pomníku zůstal zachován.
Dvě pamětní desky se jmény 156 vítkovských obětí první světové
války (úplný jmenný seznam naleznete v Ullrychově kronice) zdobené
mramorovými ornamenty byly umístěny na protilehlých stěnách do
novogotických klenebních oblouků. Uprostřed byl vytesán nápis
Našim hrdinům. V horních rozích byly umístěny konzoly nesoucí
dva orly, kteří střežili věčný kamenný oheň umístěný mezi nimi. Nad
orly pod novogotickou klenbou jsou zakomponovány tzv. tlapaté
kříže, symboly statečnosti a cti. Dnešní podoba památníku je
poněkud jiná. Před rokem 1949, kdy byl nový památník vysvěcen,
byly odstraněny desky se jmény padlých i věčný oheň. Nové desky
z bílého mramoru nesly nové nápisy „Památce padlých 1914–1918“
a „Památce padlých a umučených 1938–1945“. Věčný oheň byl
nahrazen osvětlovacími tělesy umístěnými níže spolu s vavřínovými
ratolestmi, které tam přibyly nově. Původní rostlinná výzdoba zůstala
zachována a vztahuje se svými motivy k symbolům vojenské slávy
a cti, což jsou dubové ratolesti. Dubová ratolest je umístěna i na
rakouském vyznamenání Signum Laudis. Svědčí to o myšlenkové
propracovanosti díla Josefa Obetha. Vyjádřil svým krajanům úctu
velmi vhodným a neokázalým způsobem.
Jaké byly jeho osudy po válce? Nebyly lehké, tak jako osudy jeho
krajanů. Jeho majetek ve Velké Kraši byl konﬁskován. Z dokumentů
se dochovaly pouze zlomky a ty jsou dnes v soukromém držení.
Dcera byla poslána s dalšími Němkami jako pracovní síla na Hanou
a zeť byl odvlečen do Ruska, odkud se již nevrátil. Josef Obeth
s manželkou našli útočiště u Jana Pěnkavy, ředitele řetězárny v Malé
Morávce. Jan Pěnkava byl velkým obdivovatelem jeho sochařského
umění. Odsud byli manželé Obethovi spolu s dcerou, které vymohl
J. Pěnkava propuštění, odsunuti do Bavorska. Josef Obeth pracoval
ve své nové vlasti jako restaurátor a sochař. Dožil se úctyhodného
věku osmdesáti sedmi let a do poslední chvíle pracoval. Zemřel po
krátké nemoci 18. září 1961 a je pochován na lesním hřbitově v Bad
Säckingenu. Uzavřel se tak život pozoruhodného člověka, který se
celý život řídil heslem, že ne touha po moci, ale po kráse tvoří novou
budoucnost.
Hana Vejvodová
Použitá literatura
Tinzová, B., Čep, M.: Sochař Josef Obeth, 1874–1961, život a dílo

Středisko volného času Vítkov
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – LIGA
SPRAVEDLNOSTI

Víte o tom, co všechno prožily děti na tomto příměstském táboře?
Výlet do akvaparku v Hranicích na Moravě, do lanového centra
v Budišově nad Budišovkou, projížďku na šlapadlech na Slezské
Hartě, koupání, hry a soutěže, z nichž měla největší ohlas bitva
s balónky naplněnými vodou. Týden uběhl jako voda, všichni jsme
si ho užili.

našeho druha. Cesta pokračovala přes velkolepé Rusko, tam děti
přežily Sibiř, do exotického Japonska, kde jsme se naučili jíst
hůlkami. Uprostřed týdne jsme se ocitli v antickém Řecku a hned
poté naše cesta pokračovala do Ameriky, kde se z dětí stali kuchaři
a soutěžily o nejlepší hamburger. Konec týdne patřil Itálii, kde jsme
zavítali k moři (vodní nádrž – přehrada Horní Bečva) a jako sladká
tečka na závěr týdne přišla Brazílie, tam jsme náš tábor zakončili
fantastickou party.

Oldřich Sladkovský
pedagog volného času

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – CESTOVÁNÍ
ČASEM

Cestovat časem? ANO! Společně s dětmi jsme procestovali různá
období historie. Začali jsme v pravěku, pokračovali do starověku,
středověku, současnosti a samozřejmě do budoucnosti. Nechyběly
ani výlety do blízkého okolí – Vikštejn nebo Opava, kde na děti
čekala vozítka všeho druhu. Během týdne měly možnost vyzkoušet
si lov mamutů, život králů a královen nebo nové technologie 3D
tisku. Jsem zvědavá, kam nás stroj času odnese příští rok.

Těšíme se na příští rok, kdy se snad opět potkáme se svými
kamarády z Vrbového!
Klára Ligocká
hlavní vedoucí tábora

NA KOLE OKOLO MORAVICE

V červnu tohoto roku SVČ Vítkov pro veřejnost připravilo akci
Moravice na kole. Trasa se zábavnými indiciemi je stále vyznačená,
proto pokud si chcete udělat zajímavý cyklistický výlet okolo
Moravice z Vítkova do Žimrovic, tak se zastavte na SVČ Vítkov
pro mapku a fotky jednotlivých stanovišť. Na cestě můžete hledat
jednotlivé indicie a slovo, které všechny spojuje.
Pavlína Steschnerová
pedagog volného času

POBYTOVÝ TÁBOR – CESTA KOLEM
SVĚTA

Náš původně československý tábor SVČ Vítkov se musel z důvodu
pandemie bohužel obejít bez našich zahraničních kamarádů. Tábor
se konal v krásném prostředí Dolní Bečvy v penzionu Amos. Na naši
dobrodružnou cestu kolem světa jsme se vydali z tropické Afriky,
kde nás už první den překvapili domorodci a museli jsme zachránit

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

SVČ Vítkov připravuje pro děti podzimní prázdniny se spaním v SVČ
od 28. 10.–30. 10. 2020. Bližší informace o programu dostanou děti ve
škole na letáčku a také budou zveřejněny na našich facebookových
a webových stránkách.

Zájmové kroužky pro školní rok 2020 - 2021
Název zájmového kroužku

věk

Den v týd- místo
nu

jméno vedoucího

1

Florbal I. (děvčata)

8 - 15 let

*

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

2

Florbal II. (kluci)

8 - 15 let

*

ZŠaG velká tělocvična

Petr Molek

3

Rybářský

9 - 15 let

ČT

Sokolovna klubovna

Martina Janečková

4

Horolezecký dospělí

18 let a více

*

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

5

Horolezecký SPIDER I.

9 - 15 let začátečníci

ÚT

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

6

Horolezecký SPIDER II.

9 - 15 let pokročilí

ÚT

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

7

Nerﬂiga

7 - 15 let

PO

Sokolovna tělocvična

Oldřich Sladkovský

8

Baseball Březová

9 - 15 let

ČT

ZŠ Březová

Oldřich Sladkovský

9

Baseball Vítkov

9 - 15 let

ST

Sokolovna tělocvična

Oldřich Sladkovský

10

Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

PO, ÚT

Sokolovna malý sál

Radek Fleischer

11

Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

ÚT

ZŠ Březová

Radek Fleischer

12

Stolní tenis Větřkovice

6 - 15 let

*

Kulturní dům Větřkovice

Holáň

13

Stolní tenis I. Jančí

6 - 15 let

ÚT

*

Miroslav Vícha

14

Stolní tenis II. Jančí

6 - 15 let

ČT

*

Miroslav Vícha

15

Mladí hasiči I.

6 - 15 let

PO

Sokolovna tělocvična

Martina Krejčí

16

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

PO

Sokolovna tělocvična

Martina Krejčí

17

Dramatický Březová

7 - 15 let

ST

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

18

Sportovní hry Březová

7 - 15 let

PÁ

ZŠ Březová

Radek Čech

19

Chytrá hlavička Březová

7 - 15 let

ÚT

ZŠ Březová

Jitka Víchová

20

Instruktor

14 - 22 let

PÁ

SVČ Vítkov

pedagogové SVČ

21

Lukostřelba

7 - 15 let

ÚT

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

22

Střelecký

7 - 15 let

PO

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

23

Volejbal

9 - 22 let

ST

Sokolovna tělocvična

Pavlína Steschnerová

24

Keramika MŠ Větřkovice

5 - 7 let

PO

MŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

25

Keramika ZŠ Větřkovice

7 - 11 let

ÚT

ZŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

26

Keramika MŠ Vítkov

5 - 7 let

PO

SVČ keramic. dílna

Pavlína Steschnerová

27

Keramika Vítkov

7 - 15 let

ST

SVČ keramic. dílna

Pavlína Steschnerová

28

Keramika dospělí

18 let a více

PO

SVČ keramic. dílna

Pavlína Steschnerová

29

Malý výtvarník

5 - 9 let

ÚT

SVČ klubovna výtvarky

Pavlína Steschnerová

30

EVO - přírodovědecký

7 - 12 let

ČT

SVČ učebna

Pavlína Steschnerová

31

Mažoretky mladší

6 - 10 let

ÚT, *

ZŠaG malá tělocvična +
Sokolovna

Marie Potočárová

32

Mažoretky starší

10 - 15 let

ÚT, *

ZŠaG malá tělocvična +
Sokolovna

Marie Potočárová

33

Mažoretky Melč

6 - 12 let

*

*

Marie Potočárová

34

Taneční - Mixed Dance I.

začátečníci 5 - 7 let

ST

Sokolovna malý sál

Kamila Orlíková

35

Taneční - Mixed Dance II.

začátečníci 7-11 let

*

Sokolovna malý sál

Klára Ligocká

36

Dance up

pokročilí

ČT, PÁ

Sokolovna tělocvična

Klára Ligocká

37

Vaření, pečení Vítkov

co 14 dní

*

kuchyně SVČ Vítkov

Šárka Medunová

38

Klub KaMeRa

11 - 18 let

ČT

SVČ multimediální uč.

Šárka Medunová

39

Programování a tisk v 3D

7 - 15 let

PÁ

SVČ multimediální uč.

Jakub Cihlář

40

Robotika

7 - 15 let

PÁ

SVČ klubovna

Kristýna Koldušková

41

Automodelářský

8 - 19 let

ČT

TZ Klokočov

Jaromír Býma

42

Sportovní Melč

7 - 15 let

*

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

43

Volejbal Melč

7 - 15 let

*

ZŠ Melč

Anna Schindlerová

44

Gymnastika

6 - 15 let

PÁ

Sokolovna tělocvična

Drahomíra Špičková

Zajímavosti ze Severomoravských vodovodů a kanalizací
Malá vodní elektrárna Podhradí vyrobila 10 GWh
elektrické energie

Od uvedení do provozu v roce 2014 ušetřila elektrárna 10 tisíc tun
uhlí, které by muselo být k výrobě obdobného množství elektřiny
spáleno v klasické elektrárně. Do ovzduší nemuselo být vypuštěno
70 000 000 m3 plynů.
V červnu překonala malá vodní elektrárnaÚpravny vody Podhradí
milník 10 gigawatthodin celkově vyrobené elektrické energie.
Průměrná denní výroba elektrické energie se pohybuje okolo 4560
kWh. Zhruba třičtvrtiny vyrobené elektrické energie jsou využívány
pro samotný provoz úpravny a nespotřebovaná část je dodávána do
sítě distributora.
„Malá vodní elektrárna Podhradí je provozována v průběhu roku
nepřetržitě. Servisní odstávky se pohybují pouze v řádu několika
hodin za rok. Malá vodní elektrárna Podhradí je úspěšnou investicí
a současně ekologickým a rentabilním zdrojem elektrické energie.
Jedná se o průtokovou turbínu navrženou dle technické koncepce
ﬁrmy Ossberger,“říká vedoucí Úpravny vody Podhradí Marek
Bereiter.

V roce 2019 vyrobilo sedm malých vodních elektráren v areálech
úpraven vody a vodojemů společnosti SmVaK Ostrava 3,98 GWh
elektřiny. To představuje 107 % celkové spotřeby příslušných
lokalit. Tři malé vodní elektrárny SmVaK Ostrava se nacházejí
v areálechúpraven pitné vody (Podhradí, Nová Ves a Vyšní Lhoty),
čtyři jsou instalovány u významných vodojemů. Elektrickou energii
z bioplynu vyrábí spolu s teplem také jedenáct kogeneračních
jednotek v areálech osmi největších čistíren odpadních vod.
„Provoz malých vodních elektráren má ekologický i ekonomický
smysl. Energie vyrobená z vody v případě úpraven vody a vodojemů
nemá oproti elektrárnám na pevná paliva negativní dopady na
životní prostředí, především ovzduší z hlediska vypouštěných emisí.
Šetříme také ﬁnanční prostředky, protože nemusíme elektřinu
nakupovat, ale v některých případech ji naopak do sítě dodáváme
k další distribuci,“říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
Že to SmVaK Ostrava myslí s ohledem naživotní prostředí vážně,
dokládá i fakt, že v roce 2016 společnost přijala normu, jejímž
prostřednictvím se rozhodla monitorovat vlastní uhlíkovou stopu
s cílem ji postupně snižovat (carbon footprint, ČSN ISO 140641). Společnost také jako teprve druhý vodohospodářský subjekt
v České republice implementovala normu ČSN ISO 50001, jejímž
prostřednictvím monitoruje nakládání s energiemi s cílem zvýšit
efektivitu provozů.
Úpravna vody Podhradí
Unikátní technické dílo je příkladem průmyslové technické
architektury z dílny architekta Cyrila Kajnara. Dominantou nad
vstupní částí je rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence
Makovského z cyklu Voda v našem životě.
• Zdrojem surové vody je údolní nádrž Kružberk a výše položená
Slezská Harta.
• Surová voda je transportována 6,7 kilometru dlouhou tlakovou

štolou, která byla ražena v náročných geologických podmínkách
v letech 1954-1958.
• Jde o největší úpravnu SmVaK Ostrava s maximální výrobní
kapacitou 2 700 litrů za sekundu. Zásobuje významnoučást
Moravskoslezského, ale také Olomouckého kraje (Přerovsko).
• Za dobu své existence vyrobila 2,5 miliardy m3 pitné vody. V letech
2015-2016 prošla úpravna významnou modernizací strojního
a elektrotechnologického zařízení.

Nové Těchanovice a Lhotka u Vítkova budou mít
vodojem přirozeně zapadající do krajiny

SmVaK Ostrava budují za šest milionů korun nový vodojem pro
okrajové části Vítkova. Poprvé tu uplatňují novou komplexní
koncepci vizuální podoby modernizovaných objektů.
Stávající zemní vodojem s objemem 250 metrů krychlových bude
kvůli nevyhovujícímu stavebně-technickému stavu nahrazen
novou akumulací pitné vody pro části Vítkova na Opavsku –
Nové Těchanovice a Lhotku. Stavba začala v červenci, hotovo
bude do konce roku. Kromě technického provedení je investice
významná také tím, že vodárenská společnost spolu s ateliérem
KOHL ARCHITEKTI připravila novou koncepci jednotného vzhledu
modernizovaných vodojemů. Ta bude uvedena v život právě u této
stavby.
„Stávající vodojem byl podroben expertní diagnostice. Z výsledků
vyplývá, že jeho životnost je po desítkách let spolehlivého fungování
u konce. Železobetonové konstrukce armaturní a akumulační
komory jsou v nevyhovujícím stavu, stejně jako převážná část
venkovních i vnitřních částí objektů nebo trubního vystrojení.
S ohledem na současnou spotřebu v místě je také stávající
vodojem kapacitně předimenzován. Proto jsme se rozhodli vodojem
odstranit a vybudovat nový, který bude plně odpovídat současným
požadavkům na provoz tohoto typu vodárenského objektu. Nový
zemní vodojem bude mít dvě komory, každá bude mít objem 25
metrů krychlových pitné vody,“ říká ředitel vodovodů SmVaK Ostrava
Milan Koníř.
Novotěchanovický vodojem bude vycházet z nového konceptu,
na kterém vodárenská společnost v uplynulém období pracovala
s architekty. Cílem je postupně sjednotit podobu typově podobných
vodojemů provozovaných SmVaK Ostrava a přirozeně objekt
zakomponovat do krajiny.

„Na novém konceptu jsme pracovali intenzivně řadu měsíců, než
jsme sladili technické a funkční parametry s těmi vizuálními. Naším
cílem je, aby byly modernizované objekty odpovídajícím způsobem
vhodně zakomponovány do okolní krajiny. Proto jsme se například
rozhodli na fasádu využít popínavou rostlinu – Zimolez Henryův –
která celý objekt ozelení a přiblíží ho přírodě. Volili jsme také
odpovídající materiály a jejich barevné provedení. Cestou přírodě
blízké uniﬁkace vzhledu našich objektů chceme pokračovat u všech
rekonstruovaných nebo nových objektů, kde to bude technicky
a funkčně možné a bude to dávat smysl s ohledem na místo, kde
daná budova stojí. Práce v Nových Těchanovicích skončí na konci
roku. Celkový výsledek budeme moci vyhodnotit na jaře, až se
příroda zazelená,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.

KALENDÁŘ AKCÍ
Čtvrtek 3. 9.
DEN BEZ ÚRAZU
Tradiční akce Den bez úrazu pro ZŠ Větřkovice. Akce proběhne
v dopoledních hodinách v městském parku Vítkov. Děti se seznámí
s pravidly silničního provozu, pravidly pro chodce, ale také se
základními bezpečnostními návyky v běžném životě. Vše formou
soutěží, kvízů a her. Těšíme se na vás.
Městský park Vítkov
Čtvrtek 3. 9. v 16:30 hodin
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. Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer,
Miroslav Táborský. Režie: Martin Kopp
👨 Přístupný ⏰ 101 min. Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 9. v 10:00 hodin
SCOOB!
První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří
do našich kin a slibuje skvělou podívanou! Zjistěte, jak to se
Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady, s. r. o. při řešení
jejich nejděsivějšího případu! Film vás zavede na samotný začátek
přátelství Scoobyho a Shaggyho a konečně na velkém plátně
uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, založili
dnes již legendární srandabandu Záhady, s. r. o. Po stovkách
vyřešených případů musí teď ale Scooby a jeho parta přijít na kloub
nejprekérnější záhadě všech dob.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný. Země původu: USA
👨 Přístupný
⏰ 93 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 5. 9. v 16:30 hodin
ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností
politického i kulturního života.
Životopisný / Drama. Režie: Agnieszka Holland. Hrají: Ivan Trojan,
Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička
Země původu: Česko / Irsko / Polsko / Slovensko
👨 12+ ⏰ 118 min. České znění. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 8. 9.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte opět navštívit Středisko volného času Vítkov, máme pro vás
otevřené dveře. Můžete si prohlédnout naše prostory, vybavení, ale
i nabídku kroužků. Mezi 13:00 – 16:30 bude probíhat prezentace
kroužků a workshopy. Představí se kroužek lukostřelby, horolezectví,
programování, 3D tisku a mnoho dalších… Budeme tady pro vás.
Zaměstnanci a kolektiv SVČ Vítkov.
Středisko volného času Vítkov
Pátek 11. 9. ve 20:15 hodin
LETNÍ KINO – UPÍR Z FERATU
Bojíte se upírů? Čeká Vás sci-ﬁ horor o automobilu poháněném
lidskou krví! Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 50 Kč (do 15 let – prokázání
platným identiﬁkačním průkazem, který obsahuje: jméno, příjmení
a datum narození). Krvavé občerstvení zajištěno.
Středisko volného času Vítkov
Sobota 12. 9. v 9:00 hodin
MONDIORING ZÁVOD PIRATES GAME
Pořádá Klub sportovní kynologie Vítkov - Klokočov
Občerstvení zajištěno
Hřiště v Klokočově

Sobota 12. 9. v 10:00 hodin
MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět.
Ten velký, to je Nedvěd, a ten mrňous zase Miška. Spolu podnikají
ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá
věčně hladová bříška. V povídkovém ﬁlmu Mlsné medvědí příběhy
mají obzvlášť napilno. Uvidíte, jak se tito zábavní chlupáči seznámili,
jak spolu vaří nebo ochutnávají lanýže, jak v létě slaví Vánoce, které
každou zimu prospí, i jak se usmiřuje medvědí hádka.
Animovaný / Rodinný / Povídkový. Země původu: Česko
👨 Přístupný
⏰ 45 min. Vstupné: 80 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 12. 9. v 16:30 hodin
ŽENSKÁ POMSTA
Filmová komedie o podvedených ženách, které spojila pomsta
nevěrným manželům.
Komedie. Země původu: Česko. Režie: Dušan Rapoš. Hrají:
Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková, Miroslav
Etzler
👨 15+ ⏰ 100 min. Vstupné 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 12. 9. v 20:00 hodin
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ: TAJNÝ AGENT
Několik divadelních souborů pro projekt zinscenuje svá
nejúspěšnější představení mimo divadlo, v exteriérech dodávajících
obsahu her nový kontext. Takto inscenované hry bude natáčet
ﬁlmový štáb a v přímém přenosu budou vysílány v kinech napříč
Českou republikou.
Drama/ Absurdní/ Groteska. Země původu: Česko
Hrají: Jiří Vyorálek, Anna Fialová, Petr Čtvrtníček
👨 12+ ⏰ 145 min. Vstupné: 150 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 14. 9. v 8:30 hodin
CESTA NA VIKŠTEJN
Společně na cestě za duševním zdravím ... a šlape nám to ve
Fokusu-Opava, z.s. už 15 let. Přidejte se k nám!
Sraz (kde a v kolik začínáme): Vítkov, autobusové nádraží v 8:30
hodin., odjezd na Podhradí v 8:45 hodin, pak cesta na Vikštejn,
odjezd z Podhradí zpátky do Vítkova ve 12:20 hodin.
Pořádá: SOCIÁLNÍ REHABILITACE VÍTKOV, Vodní 173, Vítkov a
FOKUS-OPAVA, z.s. Drobné občerstvení zajištěno.
Pro více informací voletje na tel: 723 457 998
Úterý 22. 9. v 17:00 hodin
CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA
Cvičitelka Martina Dubová. Vstupné: 20 Kč
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 24. 9. v 16:30 hodin
CASTING NA LÁSKU
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je
neúspěšná herečka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou
zjišťuje, že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrácí angažmá
v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné role. Po kariérním
neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se to
nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní
smířit a rozhodně se nevzdá bez boje.
Komedie. Země původu: Česko. Hrají: Tereza Petrášková, Martin
Sitta, Jan Řezníček, Igor Bareš, Milan Šteindler
👨 12+ ⏰ 85 min. Vstupné: 50 Kč. Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Sobota 26. 9. v 10:00 hodin
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou
na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. Avšak ve
chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno,
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když se
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kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je
nucena ho prožít celý znovu.
Pohádka / Fantasy. Země původu: Česko
👨 Přístupný
⏰ 115 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 26. 9. , 13:00 - 17:00 hodin
DEN SV. VÁCLAVA NA VIKŠTEJNĚ
Poprvé se budou prezentovat samostatnou expozicí okolní města
a organizace Vítkov, Opavské Slezsko, Krajina břidlice. Program:
slavnosti bude rytířský turnaj, pohádka, historická katovna Ordál
Ostrava, dobové rytířské ležení Burgmistři Ostrava, hry pro děti,
kapela Dobrozdání. Občerstvení a medové speciality.
Vítáme ke spolupráci i místní spolky nebo prodejce. Zájemci, volejte
nebo pište: Dr. Vaňásek, 608 444 722, mail: dr.vanasek@seznam.cz
Vstupné dobrovolné. Akci organizuje Arcus Vítkov a obec Radkov.
Sobota 26. 9. v 16:30 hodin
DISCO
Na povrchu se všechno zdá být perfektní. Mirjam je devatenáctiletá
teenagerka, která jde příkladem, ať už jako mistryně světa
v discofreestyle tancích nebo jako chlouba moderně působícího
evangelického hnutí Friheten. Pod ideální maskou ale prožívá
Mirjam duchovní i fyzickou úzkost, kterou jí působí dospívání,
problémy v rodině a tlak okolí.
Drama. Země původu: Norsko
👨 12+ ⏰ 94 min. Titulky. Vstupné: 80 Kč
Kino Panorama Vítkov

PROGRAM NZDM TUNNEL - ZÁŘÍ 2020 – FINANCE
Mladší 6 – 14 let
1. 9.
Penízkový systém – Co to je?
7. 9.
Den profesí – pantomima
8. 9.
Zkušebna + hudební odpoledne
14. 9.
Veselá věda
15. 9.
Pojďme nakupovat!
21. 9.
Film na téma peníze
22. 9.
Kolik mi zbylo? (penízkový systém)
29. 9.
Zkušebna + učení nových písniček
Starší 15 – 26 let
2. 9.
Nová dlouhodobá hra klubu
3. 9.
Penízkový systém - Co to je?
9. 9.
Den profesí – pantomima
10. 9.
Zkušebna + hudební odpoledne
16. 9.
Beseda s příslušníky PČR
17. 9.
Pojďme nakupovat
23. 9.
Film – Velký Gatsby
24. 9.
Kolik mi zbylo?
30. 9.
Hodnota peněz

26.–27. 9. v 9:00 hodin
VÝSTAVA A BONITACE NĚMECKÉHO OVČÁKA
Pořádá Klub sportovní kynologie Vítkov - Klokočov
Občerstvení zajištěno
Hřiště v Klokočově
Středa 30. 9. v 18:00 hodin
ROZHODOVÁNÍ JE ŽIVOT
Zveme vás na přenášku klubu zdraví Vítkov. Přednáší: Libuše
Jobová, lektorka život a zdraví. Obsah přednášky: vědomá
rozhodnutí určují naše sebehodnocení, spokojenost, úspěch. Co je
důležité při rozhodování. Jak dosahovat cíle a zdolávat překážky.
Využití času, hodnoty podle důležitosti. Měnit to, co mohu změnit,
přijímat to, co změnit nemohu. Součástí přednášky bude zdravá
ochutnávka.
Kulturní dům Vítkov - učebna
Pátek 2. 10. v 17:00 hodin
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ DANY HRABOVSKÉ
Kulturní dům – velká výstavní síň
Úterý 6. 10. v 19:00 hodin
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvědčeného Jakuba
Zindulky vám pořádně polechtá bránice. Předprodej vstupenek
prostřednictvím IC Vítkov. Přístupnost od 15 let.
Kulturní dům Vítkov

Uzávěrka příštího čísla: 18. září 2020 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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