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Několik slov starosty města
V červenci byla v médiích zveřejněna informace společnosti Obce
v datech, s. r. o. týkající se porovnání 206 měst v České republice.
V tomto sledování nedopadlo naše město zrovna nejlépe, skončili
jsme na 202. místě. Proto jsem se začal intenzivně zabývat tím, jaké
údaje jsou posuzovány a z jakých zdrojů jsou data čerpána.
Již v úvodu je třeba se podívat na společnost, která tento výzkum
zpracovala. Obce v datech, s.r.o. Tuto společnost založil Ing. Jan
Havránek, Ph.D., jako jediný společník, 27. ledna 2017. Již 14.
2. 2017 podala tato společnost žádost do operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z maximální možné
dotace 4 mil. Kč získali 3 999 972 Kč. Zajímavá je skutečnost, že
v tomto období byl Ing. Havránek také předsedou představenstva
společnosti AQE advisor, a. s. Tato společnost však o uvedenou
dotaci žádat nemohla, protože nebyla mikropodnikem do 10
zaměstnanců, pro které byl dotační titul určen.
Společnosti s ručením omezeným jsou čistě podnikatelské subjekty.
Nejinak je tomu i u Obce v datech, s. r. o. Ostatně na jejich webových
stránkách se můžeme dočíst: „Na základě dat porovnáváme kvalitu
života v 206 obcích. Nabízíme navazující služby, které obcím
pomáhají s interpretací dat a strategickým plánováním na základě
dat.“ Z toho je zřejmé, že jejich cílem je zejména nabízení služeb,
tedy výdělek. Tedy nic neobvyklého, jen kdyby se nestavěli do pozice
těch, kteří mohou hodnotit kvalitu života v obcích.
„Kvalitu života“ hodnotí podle 29 vybraných indexů, které mají
i určitou váhu. Ta se pohybuje od 1,7% až do 10%. Nikde se však
nedočteme, proč byla vybrána zrovna tato kritéria a zdůvodnění
použití rozdílných vah jednotlivých indexů. Mimochodem největší
váhu 10% má kritérium, které má jednu z nejméně vypovídajících
hodnot. Jde o index průměrné délky života. Tento index však
není vztažen na konkrétní město, ale na celý správní obvod obce
s rozšířenou působností. Jeho vypovídací hodnota o konkrétním
městě tedy není příliš velká. Jako příklad uvedu město Černošice.
Toto město má cca 7 tis. obyvatel. Ve svém správním obvodu má 79
obcí s celkem 132 tis. obyvateli.

U indexu ﬁnanční dostupnosti bydlení se dočteme, že ukazuje
průměrnou transakční cenu za metr čtvereční bytů na území obce
vztaženou k průměrné hrubé mzdě v kraji dané obce. Informace
o průměrné transakční ceně vychází z databáze internetového portálu
cenovamapa.org. A v tom je drobná nejasnost, na těchto stránkách
se můžeme dočíst, že sledují ceny bytů pouze ve městech nad 10
000 obyvatel. Tuto informaci mám písemně ověřenu. Na můj dotaz
mi bylo odpovězeno toto: „Máte pravdu, že portál cenovamapa.org
sleduje transakční ceny bytů v obcích nad 10 000 obyvatel a v obcích
v blízkosti největších měst ČR. Problémem nekompletnosti datové
sady pro všechny obce s rozšířenou působností jsme se intenzivně
zabývali a byl vytvořen model, který obcím, pro které nejsou ceny
sledovány, přiřazuje hodnotu na základě proměnných (transakční
ceny z cenové mapy v obcích v okolí, geograﬁcká lokalita, ceny
inzerované na realitních portálech za reality v obci a okolí apod.).
Model byl podroben opakovanému testování, a proto věříme, že
výsledné hodnoty přiřazené obcím, a tedy data používaná pro
výpočet indexu, jsou velmi dobře aproximována.“ Tato odpověď mě
moc neuspokojila v mých pochybnostech o hodnověrnosti získaných
údajů.
Na webu se nedají dohledat konkrétní informace, které byly použity
při vypočítávání jednotlivých indexů. Také neznáme důvody pro
zvýhodnění některých indexů. U mnoha skutečností nemá vedení
měst žádnou, př. minimální, možnost je pozitivně ovlivnit. Například
index silniční sítě či železniční dopravy, př. důsledky poválečného
vývoje… Osobně tento výzkum a jeho výsledky vůbec nepřeceňuji.
Vím, že Vítkov má své problémy, ale na druhou stranu má i svá
pozitiva. Důležitější jsou názor a pocity našich občanů, než nějaké
nehodnověrné srovnávání. A v tomto pohledu jsem optimista a věřím,
že v hodnocení našich obyvatel bychom dopadli mnohem lépe.
Pavel Smolka
starosta města

Dobrovolnictví ve Vítkově
Baví vás dobrý pocit z pomoci ostatním a užitečně stráveného
času?
Hledáte zkušenosti do svého studentského či pracovního
portfolia?
Chcete poznat nové lidi, nebo máte jen chuť vyzkoušet něco
nového?
Staňte se dobrovolníkem!
Dobrovolníkem se může stát každý z nás, ať už jste student 15+,
rodič či senior.
Za minulý rok odpracovali dobrovolníci ve Vítkově a okolí, v Bruntále
a na Opavsku 2 182 hodin, což je opravdu chvályhodný výkon. Ve
Vítkově a jeho okolí se přes naše dobrovolnické centrum angažují
také studenti místního gymnázia. Ve spolupráci s gymnáziem
a městem se nám daří dobrovolnictví na Vítkovsku podporovat a
toho si velmi vážíme.
Dobrovolnické centrum Elim najde uplatnění pro každého,
spolupracujeme například s:
- domovem seniorů,
- podporovaným bydlením,
- dětským domovem.
Dobrovolník může též doučovat děti a pomoci jim zlepšit školní
prospěch, nebo se stát takzvaným „kamarádem pro volný čas“,
což je program pro dobrovolníky od osmnácti do dvaceti pěti
let, jenž pomáhá dětem od šesti do patnácti let začlenit se lépe
do společnosti, podporuje je ve zdravém trávení volného času
a napomáhá jim naučit se lépe komunikovat.

Každý rok se také účastníme jednorázových akcí jako je Den
sociálních služeb, Joy Run, Free Hugs, Majáles, Dětské dny,
Hradecký slunovrat atd.
Mezi jednu z oblíbených činností patří také program 3G, který je
vytvořen pro cílovou skupinu dobrovolníků 50+. Ti tráví svůj čas
s dítětem, které z jakéhokoli důvodu nemá svého prarodiče nablízku.
Program je navržen tak, aby podpořil mezigenerační soužití, pomohl
rodinám s dětmi a zároveň také dobrovolníkům, kteří nemají vlastní
vnoučata, nebo se nevídají často.
Stát se dobrovolníkem je nejen určitá zodpovědnost, ale také
zábava, solidarita a rozvoj našich osobností. Zkuste se na hodinu
týdně posadit v centru města na lavičku a sledovat kolemjdoucí lidi.
Sami uvidíte, kolika z nich by bylo třeba pomoci, ať už seniorce
s nákupem, nebo pánovi na vozíku s otevřením dveří do obchodu.
Elim vám tyto příležitosti pomůže najít pravidelně, ne pouze
jednorázově. Je důležité v našem světě dobrovolnictví podporovat,
bez něj by se totiž lidstvo nikdy nedostalo tam, kde dnes je.
Rádi mezi sebou přivítáme nové dobré duše, kterým není osud
ostatních lhostejný a chtějí se podílet na pozitivní změně svého
okolí. Pro více informací se můžete podívat na www.dobrovolniciopava.cz, kde naleznete stručný popis jednotlivých programů.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
Motto: Čas se dá vždy trávit užitečně.
Za dobrovolnické centrum Elim Opava, o. p. s.
koordinátorka Dominika Kramná, tel. 775 938 563
dobrovolnici@elimopava.cz

NOVĚ OTEVŘENÝ GEOPARK

Horniny ve vítkovském parku přiblíží návštěvníkům geologickou
rozmanitost části Moravskoslezského kraje. Pro občany města
bude novým místem pro oddech a relaxaci.
V oblasti Vítkovska jsou nejčastěji zastoupenými horninami břidlice
a moravská droba. Břidlice se v oblasti Nízkého Jeseníku používala
již ve středověku. Od 18. století se začala průmyslově těžit
a vyráběla se z ní střešní krytina. Postupně se těžba z povrchových
lomů přesunula do podzemí, kde byly, a dodnes jsou, zásoby kvalitní
břidlice vhodné především k pokrývání střech.
Zajímavým doplněním návštěvy parku je výlet do nedalekého
Budišova nad Budišovkou do Muzea břidlice, které shromažďuje
unikátní sbírky fotograﬁí, dokumentů a nálezů z těžby břidlice
a břidlicového průmyslu nejen z regionální oblasti, ale také z celé
České republiky a světa.

Název projektu: „Horniny a ﬂóra v česko-polském příhraničí“
Reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001335
Tento projekt byl spoluﬁnancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko
prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu
Silesia.

Pokračovat lze návštěvou Imaginária v Mokřinkách a na něj
navazující naučnou stezkou Dědictví břidlice. Stezka vás provede
historií těžby břidlice, přírodními poměry na haldách i v opuštěných
štolách.
Pokud preferujete spíše vycházky nebo vyjížďky na kole – toulejte
se krajinou břidlice, poznávejte romantická zákoutí břidlicových
hald, starých štol, vzácných rostlin i živočichů. Pozvedněte svůj
zrak ke střechám, jež jsou pokryty břidlicovými taškami, zastavte se
u drobných památek v krajině.

Pěstouni půjdou zdarma do Světa techniky, také se podívají z věže Bolt Tower
Moravskoslezský kraj chce poděkovat lidem, kteří mají děti
v pěstounské péči. Pěstouny i veřejnost kraj pozve na už 3. ročník
Dne pěstounství, který se uskuteční 12. října 2019. Pěstouni si
budou moci vyzvednout volné rodinné vstupenky do Světa techniky
v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Ostatní návštěvníci Dne pěstounství
získají do Světa techniky 20% slevu.
Kromě volných vstupenek do Velkého a Malého světa techniky je pro
pěstouny připraveno 100 vstupů na Bolt Tower. Počet je omezený
s ohledem na provozní možnosti této atrakce.
Volné vstupenky pěstouni získají ve stánku Moravskoslezského
kraje oproti voucheru, který pro ně bude po konci letních prázdnin
připravený na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností. Je tedy potřeba, aby si pěstouni vouchery na svých
úřadech podle místa trvalého bydliště vyzvedli, ještě než vyrazí na
Den pěstounství do Ostravy. Ostatní návštěvníci pak budou moci
ve stánku Moravskoslezského kraje získat na vstupenky do Malého
nebo Velkého světa techniky slevu 20%.
„Snažíme se snižovat počet dětí, které musí vyrůstat v ústavních
zařízeních. Všem je přece jasné, že kluk nebo holčička, kteří žijí

v přirozeném rodinném prostředí, mají lepší předpoklady pro
zdravý psychický i sociální vývoj. Doufám, že i Den pěstounství
bude motivací pro ty, kteří zatím váhají, jestli se mají nějakého
dítěte ujmout. O pěstounské péči se lidé budou moci během akce
více dovědět například na krajském informačním stánku. Všichni
pěstouni jsou pro nás důležití. Chceme jim poděkovat, připravit pro
ně výjimečný den a taky je potěšit volnými vstupenkami do Světa
techniky,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří
Navrátil, který nad akcí Den pěstounství opět převzal záštitu.
Nárok na voucher má pěstoun, společně posuzovaná osoba,
partner pěstouna žijící ve společné domácnosti, včetně pěstounů
na přechodnou dobu a nezaopatřené děti ve věku od 3 do 26 let
(biologické i přijaté) žijící v pěstounské rodině. Děti do 3 let mají do
Světa techniky vstup zdarma.
Vouchery si pěstounské rodiny musí vyzvednout na svém místně
příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na
oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
Zdroj: MSK

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 3 PRACOVNÍ MÍSTa - „STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“
Místo výkonu práce: Město Vítkov a okolí
Předpokládaný nástup: srpen - září 2019
Podmínky:
• státní občanství ČR,
• ukončené střední vzdělání s maturitou,
• min. věk 18 let,
• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost,
• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák.
č.553/91 Sb., o obecní policii),
• řidičský průkaz sk. B,
• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel).
Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového
řízení:
• jméno, příjmení a titul uchazeče,
• datum a místo narození uchazeče,
• státní příslušnost uchazeče,
• místo trvalého pobytu,
• datum a podpis uchazeče.

s doplatkem 5.000 Kč/měsíc. Po absolvování školení odborné
způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání strážníka
přiznání 7. platové třídy s následným postupem do 8. platové třídy po
zapracování a dalších příplatků v souladu s §8 citovaného nařízení
vlády a §131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném
znění a dalších zákonných příplatků. Náborový příspěvek ve výši
60.000 Kč bude přiznán po získání osvědčení a závazku setrvání
v pracovním poměru k Městu Vítkov minimálně na dobu 5 let,
ﬁnanční příspěvek k důchodovému připojištění, 5 týdnů dovolené,
možnost přidělení služebního bytu, stravenky a další beneﬁty v péči
o zaměstnance.
Uchazeči(ky) budou podrobeni(y) fyzickým testům, písemným
testům ze znalosti zákona č.553/91 Sb., o obecní policii, schopnosti
práce na PC, osobnímu pohovoru, psychologickému pohovoru
a lékařskému vyšetření.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo
nevybrat žádného uchazeče. Po skončení výběrového řízení zasílá
vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté materiály zpět.

K přihlášce uchazeč připojí:
• životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• telefonický kontakt a e-mailovou adresu.

Přihlášku společně s požadovanými materiály doručte na podatelnu
Městského úřadu ve Vítkově, nebo na adresu Městský úřad Vítkov,
nám. Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov do 14. října 2019 nejpozději do
14:00 hod. v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA STRÁŽNÍKA MP VÍTKOV – NEOTVÍRAT s uvedením jména
a adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.

Nabízíme: Práci, která má smysl. Do doby získání osvědčení
strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky a v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění,

Případné informace k výběrovému řízení podá vedoucí strážník
MP Vítkov Roman Mišáček, tel.: 556 312 278, 603 262 069, e-mail:
misacek@vitkov.info nebo místostarosta Mgr. Martin Šrubař, tel.:
556 312 202, 777 331 495, e-mail: mistostarosta@vitkov.info.

Městská policie v červenci 2019
Kolem deváté hodiny ranní 2. července přijali strážníci oznámení
o fyzickém napadení v čekárně autobusového nádraží. Na místě
bylo zjištěno, že útočník, který měl fyzicky napadnout obsluhu
čekárny, se již na místě nenacházel. MP Vítkov provedla úkony ke
zjištění skutečného stavu věci, přičemž bylo zjištěno, že podezřelý
muž, ve kterém byl zjištěn 48letý občan z Vítkova, měl poškozeného
škrtit, způsobit mu zhmožděniny na záloktí levé ruky a vyhrožovat
usmrcením. MP Vítkov věc zdokumentovala a postoupila Policii
ČR, OO Vítkov pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného
vyhrožování a výtržnictví. Podezřelému muži hrozí v případě, že
bude uznán vinným z uvedených skutků, trest odnětí svobody až
na 2 léta.
K vystřízlivění na PZS v Opavě byl dopraven 62letý muž z Ostravy,
který byl 8. července v půl osmé večer strážníky nalezen spící
na chodníku v Oderské ulici. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky, v místě znečistil chodník odpadky a svým
chováním mohl budit veřejné pohoršení. I přes skutečnost, že muži
bylo naměřeno pouze 1,257 ‰ alkoholu v dechu, nebyl schopen
souvislé verbální komunikace ani samostatné chůze. Strážníci proto
rozhodli o jeho umístění na PZS, kam byl po provedení nezbytných
úkonů dodán. Muž byl obviněn z přestupku proti veřejnému pořádku,
spáchaného znečištěním veřejného prostranství, za což mu
u správního orgánu v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše
20.000 Kč nebo 30.000 Kč, pokud k přestupku došlo opakovaně.
Z přestupku znečistění komunikace únikem ropných látek
a zanedbáním odstranění této závady ve sjízdnosti komunikace
je podezřelá 42letá provozovatelka vozidla, z něhož 12. července
v ranních hodinách vytekl motorový olej na plochu veřejně
přístupného parkoviště před jednou z provozoven v Budišovské
ulici. Na tuto skutečnost MP Vítkov upozornili asistenti prevence
kriminality, kteří událost zjistili a z místa pořídili fotodokumentaci.
Jelikož pravděpodobný původce znečištění z místa později odjel,

byla událost oznámena hasičům, kteří po příjezdu znečištěné místo
zasypali sorbentem. Strážníci věc po zdokumentování postoupili
silničně správnímu orgánu MěÚ Vítkov, který původci znečištění
komunikace může v případě uznání viny uložit pokutu až do výše
300.000 Kč.
Dvě láhve destilátu v celkové hodnotě více než 900 Kč odcizil
14. července kolem osmé hodiny večerní v jedné z provozoven
v Opavské ulici 18letý muž z Vítkova a z prodejny utekl. Strážníci
událost zadokumentovali a postoupili Policii ČR, jelikož se jedná
o muže s trestní minulostí. V případě, že muž byl za takový čin
v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, hrozí mu odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta. Pokud bude právní kvaliﬁkace
uvedeného jednání přehodnocena na přestupek proti majetku, pak
lze ve správním řízení uložit pokutu až do výše 70.000 Kč, jelikož se
stejného jednání dopustil opakovaně.
Dne 16. července kolem půl čtvrté odpoledne byli strážníci přivoláni
do jedné z provozoven u autobusového nádraží, kde se měla chovat
nepřístojně žena pod vlivem alkoholu. Strážníci po příjezdu na místo
zjistili, že se jedná o 30letou ženu z Vítkova, která tam způsobila
škodu na majetku a narušovala veřejný pořádek. Dechová zkouška
na alkohol v dechu byla u ženy pozitivní s hodnotou 1,363 ‰
alkoholu v dechu. Žena byla rovněž podrobena jednorázovému testu
na drogy, který se ukázal pozitivní na metamfetamin a amfetamin.
Z uvedených důvodů a pro její další agresivní chování byla žena
dodána na PZS v Opavě. Jelikož své chování a přestupek proti
majetku spáchala v přímé souvislosti s požitím alkoholického nápoje
nebo jiné návykové látky, byla věc předána k dalšímu prošetření
obvodnímu oddělení Policie ČR ve Vítkově.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Bezpečně (nejen) do školy…
Se začátkem nového školní roku chceme upozornit na některá
úskalí, která při cestě do školy mohou nastat, jelikož se dítě téměř
vždy pohybuje v dopravním prostředí. Ze statistik lze vyčíst, že
z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří dopravní úrazy více než 40
% a úmrtí přes 30 %, z čehož lze vyčíst závažnost této problematiky.
V prvé řadě je za bezpečný pohyb dětí v silničním provozu
odpovědný rodič, neboť škola může dítěti dát pouze jakési základy
v dopravní výchově. Praxi v reálném dopravním prostředí musí
zajistit rodiče včetně toho, aby dětem šli příkladem. Rodiče by měli
kvůli bezpečnosti dětí v silničním provozu a zejména těch, které se
v něm budou pohybovat zcela samy, projít s nimi celou trasu do
školy, ukázat bezpečná místa pro přecházení a vysvětlit zásady
bezpečného přecházení, a to zejména:
• aby našlo bezpečné místo s dostatečným rozhledem a vyznačeným přechodem pro chodce,
• vždy, než vstoupí do vozovky, se zastavilo, rozhlédlo na obě strany
a rychle, nikoli zbrkle, přešlo,
• aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly.
Je vhodné, aby rodiče doprovázeli mladší děti při cestě do školy
i několik dní, aby tím získali jistotu, že se jejich dítě v dopravním
prostředí bude pohybovat bezpečně. Je nutné dítě upozornit na
nebezpečí, která vyplývají z jeho vlastního pohybu v dopravním
prostředí – dítě není ničím chráněno a případný střet s vozidlem
vždy „prohraje“…
Rodiče by při cestě do školy měli dbát zvýšené opatrnosti a naučit své
děti chovat se správným způsobem. Dítě jako chodec v doprovodu
dospělé osoby by mělo být vždy vedeno na straně rodiče, která
je odvrácená od vozovky. Je nutné děti naučit bezpečné chůzi po
chodníku.
Dětem je nutné vysvětlit, že:
• se chodí po pravé straně chodníku, nikoliv po obrubníku;
• se nepřekáží protijdoucím;
• chodník není určen pro hraní;
• zábradlí zabraňuje vstupu do vozovky a není to prolézačka;
• je nutné se řádně rozhlédnout před vstupem do vozovky;
• při přechází vozovky na přechodu je lépe počkat, až vozidla před přechodem opravdu zastaví;
• v blízkosti přechodu pro chodce je jeho použití povinné.
Důležitým prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich
viditelnost. Na cestě do školy a ze školy by mělo být
oblečeno v pestrém oblečení a toto je vhodné doplnit
reﬂexními prvky na oblečení nebo na školních brašnách.
Pokud děti jezdí do školy veřejnou dopravou, musí jim
být vysvětleny zásady bezpečného chování v dopravních
prostředcích, nutnost držet se za jízdy, pokud stojí. Rovněž
je důležité vysvětlit, aby nepřecházely vozovku před nebo
za autobusem stojícím v zastávce a vždy vyčkaly jeho
odjezdu tak, aby při přechodu neměly zakrytý výhled.
Pokud rodiče přepravují menší dítě do školy v osobním
automobilu, musí být dítě vždy v autosedačce. Děti,
jejichž hmotnost převyšuje 36 kg a výška je minimálně 150
cm, musí být připoutány bezpečnostním pásem. I když
i u nás platí tato povinnost ze zákona o silničním provozu,
přesto statistiky dětských úmrtí hovoří o případech, kdy
dítě v sedačce nebylo umístěno. V této souvislosti se
v posledních letech propaguje, aby rodiče do školy děti
nevozili v osobních automobilech, ale doporučuje se
v případech, kdy je to možné, aby dítě použilo veřejnou
hromadnou dopravu nebo šlo pěšky. Použití osobního
automobilu totiž komplikuje dopravní situaci u škol, kdy
zaparkovaná vozidla často tvoří překážku a zabraňují tak
například přechodu ostatních dětí přes silnici v blízkosti
školy apod.
V neposlední řadě by si řidiči měli uvědomit, že začátkem
školního roku se v ranních a odpoledních hodinách na

ulicích vyskytuje více dětí a tomu by měli přizpůsobit své chování –
zejména pak rychlost jízdy. Uvědomme si, že i sebelépe vychované
a vycvičené dítě je omezeno ve svém chování v silničním provozu
svými mentálními i fyzickými předpoklady, proto jeho reakce jsou
velice často nevyzpytatelné. Zásada ohleduplnosti vůči ostatním
účastníkům silničního provozu by ale samozřejmě měla platit po celý
rok, nejenom na začátku školního roku.
Důležitým faktorem bezpečné cesty dětí do školy i jejich návratu je
poučit je, aby kromě bezpečného chování v dopravním prostředí
dbaly i jiných důležitých bezpečnostních rad:
• nechodit nikam s cizími lidmi,
• nenastupovat k cizím lidem do vozidla a nebrat od cizích lidí žádné
bonbóny či jakékoliv předměty.
Zdroj: BESIP
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

AKTUALIZACE
ŽÁDOSTÍ O BYTY
Vážení žadatelé o byt, v měsíci září nebo říjnu je nutno
aktualizovat vaše žádosti vedené na MěÚ Vítkov. Aktualizaci je
možno provést na formuláři, který odevzdáte do podatelny MěÚ
Vítkov, nebo přímo na odboru služeb v kanceláři č. 117.
František Putko
referent odboru služeb

Likvidace objemového a nebezpečného odpadu
Ve Vítkově mají občané možnost odevzdat velkoobjemový, nebezpečný a tříděný odpad ve sběrném dvoře, který se nachází na kraji
průmyslové zóny v Dělnické ulici.
Provozní doba je: středa 12 - 18 hod. a sobota 8 - 12 hod. Ceník odpadů ukládaných na sběrný dvůr Vítkov najdete na www.tsvitkov.cz
V místních částech Vítkova probíhá dvakrát ročně svoz velkoobjemového odpadu z domácností pomocí přistavených kontejnerů a také svoz
nebezpečného odpadu. Termíny a místa podzimního svozu jsou uvedeny v tabulce níže.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
TERMÍN

MÍSTO

Od 11. 10. 2019, 14:00 hodin do 14. 10. 2019, 7:00 hodin

Klokočov - Františkův Dvůr
Klokočov - u p. Urbánka
Prostřední Dvůr - u pumpy, Veselka - samota

Od 18. 10. 2019, 14:00 hodin do 21. 10. 2019, 7:00 hodin

Podhradí - Slezský hotel, prodejna, u Dubu, Nýtek
Klokočov - u hřbitova, u LDN, u požární zbrojnice

Od 25. 10. 2019, 14:00 hodin do 29. 10. 2019, 7:00 hodin

Jelenice - náves
Lhotka - autobusová zastávka
Zálužné - autobusová zastávka
Nové Těchanovice - autobusová zastávka

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
TERMÍN

MÍSTO

5. 10. 2019,

od 8:00 hodin

do 8:30 hodin

Klokočov - u hřbitova

5. 10. 2019,

od 8:45 hodin

do 9:15 hodin

Klokočov - LDN

5. 10. 2019,

od 9:30 hodin

do 10:00 hodin

Klokočov - hasičská zbrojnice

5. 10. 2019,

od 10:15 hodin

do 10:45 hodin

Klokočov - Františkův Dvůr

5. 10. 2019,

od 8:00 hodin

do 8:30 hodin

Zálužné - autobusová zastávka

5. 10. 2019,

od 8:45 hodin

do 9:15 hodin

Nové Těchanovice - autobusová zastávka

5. 10. 2019,

od 9:30 hodin

do 10:00 hodin

Lhotka - hasičská zbrojnice

5. 10. 2019,

od 8:00 hodin

do 8:30 hodin

Jelenice - náves

5. 10. 2019,

od 8:45 hodin

do 9:15 hodin

Prostřední Dvůr - kulturní budova

5. 10. 2019,

od 9:30 hodin

do 10:00 hodin

Podhradí - u prodejny

Odbor sociální služeb představuje Centrum inkluze, o. p. s.
Centrum inkluze je obecně prospěšná společnost, která vznikla
v roce 2013 a její vizí je „Vytvářet prostor pro sdílení zkušeností mezi
všemi, kterým stejně jako nám záleží na harmonickém rozvoji dítěte
a aktivně přispívat k proměně českého školství tak, aby odpovídalo
výzvám a příležitostem současného světa“.
V minulém čísle jsme vás informovali o činnosti Rodinného centra
Fajta, nyní vám představujeme další aktivitu Centra inkluze, o.p.s.
Předškolní klub Kamarád ve Vítkově
Předškolní klub zahájil svou činnost již v říjnu 2016 a probíhá v rámci
projektu OP VVV „Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku“.
V rámci výše zmíněného projektu je předškolní klub realizován
nejen ve Vítkově, ale také v Budišově nad Budišovkou (Předškolní
klub Krteček).
Cílem předškolních klubů je zajistit komplexní a kvalitní péči
o socioekonomicky znevýhodněné a kulturně odlišné děti
předškolního věku, podpořit optimální rozvoj sociálních, kognitivních
a emočních dovedností dětí, podpořit je v přípravě na vstup do
základní školy a na jejich úspěšnou adaptaci v mateřské škole.
Kluby jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 7 let. Součástí jejich
činnosti je také poskytování individuálních konzultací rodičům
v oblasti výchovy a vzdělávání za účelem rozšíření jejich
rodičovských kompetencí, realizace volnočasových aktivit pro rodiny
s dětmi a rodičovských klubů (min. 1 x měsíčně).
Součástí činnosti a nabídky služeb předškolního klubu je také
terénní včasná péče. V jejím rámci pracovníci kontaktují nové rodiny
a navštěvují rodiny zapojené do programů za účelem individuálních
konzultací s rodiči, poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání apod.
Tato setkání přímo v rodinách dětí slouží mimo jiné k navázání

a prohlubování dobrých vztahů mezi námi a rodiči, postavených na
vzájemné důvěře.
Poskytované služby Předškolního klubu Kamarád:
- pravidelné a tematické aktivity předškolní výchovy,
- učení se pravidelným návykům a soužití v kolektivu,
- podpora rodičů při rozvoji rodičovských kompetencí,
- individuální konzultace s rodiči,
- volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiny,
- rozvoj dovedností a znalostí,
- přátelské a bezpečné prostředí (respektující přístup k rodinám
a dětem),
- příprava dětí do MŠ a do ZŠ,
- společné aktivity s dětmi a rodiči (klub rodičů a dílny pro děti,
výlety),
- pomoc rodinám v komunikaci se školami a ostatními organizacemi.
Poskytování služeb v rámci klubu je bezplatné, pracovníci
zachovávají mlčenlivost o řešených problémech a ke klientům
přistupují individuálně dle jejich potřeb.
Sídlo klubu a otevírací doba:
Klub do konce srpna 2019 pracoval v sokolovně v Husově ulici,
od září 2019 je přestěhován do Opavské ulici čp. 22, do prostor
odloučeného pracoviště SŠ Odry (bývalá dílna ve dvoře).
Otevírací doba:Pondělí až čtvrtek: 8:00 – 12:00
Kontakt: 607 817 019, e-mail: hana.ticha@centruminkluze.cz

Rada města ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce č. p. 7
vyhlašuje

ZÁMĚR
na pronájem prostor sloužících k podnikání – 11 pokojů
(213,8 m2), společenská místnost s kuchyňským koutem (76
m2), skladové prostory (12,9 m2), chodba (65 m2), sociální
zařízení (31 m2) a kotelna (19 m2) v objektu bývalé Střední
školy Vítkov – Podhradí, pavilon č. 8 na pozemku parc.
č. 2800, v k. ú. Vítkov k provozování ubytovacího zařízení.
Možnost pronájmu od 1. 10. 2019
V písemných návrzích očekáváme:
1. Popis využití prostoru k podnikání.
2. Návrh případného smluvního vztahu mezi zájemcem
a Městem Vítkov (např. doba pronájmu, výše nájemného, jiné
podmínky či návrhy zájemce).
3. Základní informace o zájemci včetně informací o současných
aktivitách.
4. Výhodou je plátce DPH.
Písemné návrhy předložte v zalepené obálce s názvem „NP –
Podhradí“, do 12:00 hodin 6. 9. 2019 na podatelnu Městského
úřadu Vítkov, odbor služeb – Jiří Grigier, kde je také možno
dohodnout prohlídku NP (tel. 556 312 245).
Připomínáme, že výběr bude prováděn radou města na základě
předložených písemných návrhů na své schůzi.
Podané návrhy jsou ze strany města považovány za důvěrné.
Rada města si vyhrazuje právo odmítnout všechny návrhy.

Komplexní onkologické centruM Nemocnice Nový Jičín přichází s novou metodou

Pacienti s vybranými nádorovými onemocněními se mohou
v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Nový Jičín, která
patří do skupiny AGEL, nově léčit metodou stereotaktické radioterapie
a stereotaktické radiochirurgie. Technika zkracuje celkovou dobu
léčby z původních až osmi týdnů na řád dní. Vzhledem k tomu,
že u onkologických onemocnění zvyšuje šanci na vyléčení rovněž
včasné nasazení léčby, nabízí novojičínské centrum velmi krátké
objednací termíny a pacienti tak mohou léčbu zahájit zpravidla do
jednoho týdne.
Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie jsou techniky, které
umožňují aplikovat během jedné, či jen několika málo návštěv
pacienta, plnou dávku léčebné radioterapie do nádorového ložiska.
„Zároveň je tato metoda ultra přesná a maximálně šetrná vůči okolním
zdravým tkáním. Stereotaktická radioterapie má totiž tu výhodu,
že má zanedbatelnou toxicitu,“ vysvětluje vedoucí novojičínského
Komplexního onkologického centra doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.,

s tím, že celkovou dobu léčby nová technika zkracuje z obvyklých
šesti až osmi týdnů na jeden až pět dní, což výrazně zvyšuje komfort
pacientů. „Současně s tím umožňuje zásadně navýšit vlastní
dávku záření, která zvyšuje šanci na kompletní vyléčení pacientů
s nádorovým onemocněním,“ doplňuje doc. MUDr. David Vrána,
Ph.D.
Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie jsou nejčastěji
využívány v léčbě plicních nádorů, včetně plicních metastáz,
mozkových nádorů, lokálních recidiv nádorů v oblasti pánve, hlavy
a krku nebo mezihrudí. „Dále pak umožňuje opakované ozáření
již dříve ozářených pacientů, což není běžnými technikami často
možné. S ohledem na právě probíhající klinické studie je zřejmé,
že počet indikací tohoto typu radioterapie u onkologických pacientů
dále rychle poroste,“ uvádí vedoucí centra. Pro vlastní ozáření je
v Novém Jičíně využíváno nejmodernější přístrojové vybavení.
Prioritou novojičínského centra je nabízet pacientům co nejkratší
objednací termíny. V současné chvíli jsou pacienti objednáváni
k první konzultaci zpravidla do jednoho týdne. „V akutních případech
jsme ale schopni pacienta převzít do druhého dne. Objednávku
může pro svého pacienta zařídit buď ošetřující lékař, který nádorové
onemocnění diagnostikoval, anebo nás mohou lidé kontaktovat
přímo. K první konzultaci si pak s sebou musí přinést veškeré
lékařské zprávy,“ vysvětlil doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Komplexní onkologické centrum Nový Jičín je jedním ze dvou
Komplexních onkologických center v Moravskoslezském kraji
a zabývá se léčbou všech typů solidních nádorů i léčbou
hematoonkologických onemocnění. Ročně je zde léčeno téměř 15
tisíc pacientů a v současné době většina z nich v boji se zákeřnou
nemocí vítězí. Pacientům je poskytována komplexní onkologická
péče zahrnující kvalitní diagnostiku i maximálně moderní léčbu
chemoterapií, biologickou či hormonální léčbu, ozařování či jejich
kombinace.
Radka Miloševská
tisková mluvčí

ZUŠ Vítkov uvedla muzikál a hostila dechový orchestr ze ZUŠ Prešov
se představily také mažoretky Flowers ze ZUŠ M. Moyzesa. Byli
jsme velice rádi, že se na koncert obou orchestrů přišel podívat
i pan Vojtěch Bublík - dlouholetý dirigent vítkovské „dechovky“. Oba
zmiňované orchestry si zahrály také v neděli 9. června v Opavě
na Ptačím vrchu, kde se k nim přidal i dechový orchestr ze ZUŠ
Opava. Celá akce se nesla v pohodové a přátelské atmosféře a nám
nezbývá než doufat, že nebyla poslední.
Jsem hrdá, že se na tak malé škole, jakou vítkovská „zuška“ je, dějí
zásluhou nadšení učitelů a zaměstnanců školy tak velké věci.
Lenka Šimerová
ředitelka ZUŠ Vítkov

V neděli 23. června se ve zcela zaplněném sále našeho kulturního
domu představili žáci ZUŠ Vítkov v dětském muzikálu „Ať žijí
duchové“. Kulisy namalovali žáci výtvarného oboru pod vedením
paní učitelky Lady Sendreiové. O hudební složku se pod taktovkou
paní učitelky Nadi Kalusové postarali, za pomoci svých učitelů,
současní i bývalí žáci hudebního oboru. Režie celého představení
se ujala paní učitelka Marie Köllnerová, která za „režijním pultem“
stála vždy, když jsme připravovali nějaký muzikál. Atmosféra v sále
byla úžasná, diváci odměňovali účinkující bouřlivým potleskem
nejen během celého představení, ale i po něm.
Dlouholetá spolupráce ZUŠ Vítkov a ZUŠ Mikuláša Moyzesa
v Prešově pokračovala společným koncertem dechových orchestrů
obou škol 8. června. Spolu s prešovským dechovým orchestrem

Zálužné(cz)- Залужне(ukr)
Objevili jsme a navštívíli stejnojmennou obec na Ukrajině
Ano, nejsme na světě sami. Kromě naší obce Zálužné, ležící
v českém Slezsku, najdeme na Ukrajině, v Žitomirské oblasti na
Volyni, nedaleko města Romaniv, obec stejného jména: Zálužné.
Jen je to psáno ukrajinskou formou azbuky – Залужне. Došlo
k tomu shodou okolností: na ukrajinské Залужне nás upozornil
jeden z meteorologických serverů. A pak už to šlo jedno za druhým
- podařilo se nám navázat kontakt s představiteli tamní samosprávy
a dohodnout možnosti a podmínky setkání u nich na Ukrajině.
Občany naší místní části - Zálužného a představitele města Vítkova
jsme s myšlenkou navázání bližších kontaktů obyvatel obou
stejnojmenných obcí seznámili na jarní veřejné schůzi a odezva
z obce na sebe nenechala dlouho čekat. Už při jarním úklidu
obce, na počátku dubna, se přihlásila skupina zájemců a počet
„cestovatelů” na Ukrajinu se ustálil na čísle 8. Pak jsme s přáteli
v Залужнoм dohodli termín, složili ﬁnanční zálohy na cestu, zapůjčili
mikrobus a 24. července 2019 jsme vyrazili. O Ukrajině se tady toho
hodně povídá, mnozí o tom všechno vědí a také ve sdělovacích
prostředcích se můžeme dočíst ty nejprapodivnější zvěsti a historky.
Skutečnost však smazala všechny ty hrůzné předpovědi a předčila
naše očekávání.

Hostitelé pro nás připravili úžasné uvítání a velmi bohatý
a zajímavý program. Od chvíle našeho příjezdu jsme byli po celou
dobu provázeni a opečováváni představiteli místních a okresních
samospráv obce Залужне i města a okresu Romaniv, věnoval se
nám ředitel vlastivědného muzea, ředitel a personál romanivského
sociálního ústavu pro postižené děti a mládež, pracovníci polesí
v Залужнoм i majitelé skanzenu v nedalekých Červonych ChatkachSobolivce. A samozřejmě obyvatelé ukrajinského Залужнoгo v čele
s panem starostou Michailem Michaljukem, bývalou starostkou
a paní učitelkou.
Protože Залужне je malá obec (s cca 56 obyvateli a z tohoto
hlediska tedy srovnatelná s naší obcí), byli jsme ubytováni v hotelu
v asi 10 km vzdáleném okresním městě Romaniv. Následující
den ráno jsme byli oﬁciálně přijati předsedou okresní rady panem
Oleksandrem Kondratjukem na okresním úřadě v Romanivě
a pak pracovníky romanivského vlastivědného muzea v čele
s jeho ředitelem. Tam jsme také měli možnost česky hovořit s jedním
z posledních potomků českých obyvatel, kteří žili v romanivské české
kolonii. Později jsme se vydali do míst, kde do druhé světové války
česká kolonie stávala, a na prohlídku sousedního sociálního ústavu
pro mentálně i fyzicky handicapované děti a mládež. Toto zařízení je
nepřímým pokračovatelem „Vzdělávacího ústavu pro hluchoněmé“,
který v Romanivě existoval již před 200 lety a jehož ředitelem byl
tehdejší profesor pražské Karlovy univerzity Jan František Hamberle.
A současný ředitel ústavu je na to patřičně hrdý.

A pak následovalo v záluženské hájovně slavnostní přijetí
a setkání s obyvateli Залужнoгo se speciálně upečeným tradičním
chlebem a solí, s uvítacími slovy paní starostky a lidovou písní,
kterou zazpívala místní paní učitelka. Nenechali jsme se zahanbit
a společně jsme také zazpívali - ukrajinskou zlidovělou píseň Hej
sokoly. Místní se k nám hned přidali a pak už bylo všechno jasné Zálužné a Залужне patří k sobě.

Po společné besedě s obyvateli obce Залужне jsme se přesunuli
do svérázného skanzenu Samoty u jezera v hlubokých ukrajinských
lesích, kde jsme byli po prohlídce velkých výběhů pro lesní zvěř
i domácí zvířata pozváni majiteli areálu na přátelské posezení
a pohoštěni specialitami tradiční ukrajinské kuchyně. Všechno
pro nás a obyvatele Залужнoгo tito manželé připravili sami.
Na otevřeném ohni, bez elektřiny, vodovodu, plynu a dalších
civilizačních vymožeností. Na podvečer s přáteli v romantickém
prostředí, vracejícím nás v čase nejméně o 100 let zpět, se prostě
zapomenout nedá.
Následující den nás čekal výlet do asi 50 km vzdáleného města
Žitomiru, střediska oblasti, kde jsme navštívili muzeum kosmonautiky
a proti němu stojící rodný dům Sergeje Koroljova, tvůrce sovětského
raketového programu. Po prohlídce města jsme zavítali do dalšího,
velmi originálního soukromého muzea řemesel, jehož jedna část je
věnována českým přistěhovalcům na Ukrajinu a stopám, které tu
zanechali v rozvoji zdejšího průmyslu, zemědělství i vzdělanosti.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Trigirském monastiru,
pravoslavném klášteře, stojícím na výspě nad vodami přehrady
v řece Teteriv. V závěru dne pro nás lesníci ze Залужнoгo připravili
posezení v jednom z jejich areálů v místních lesích. Poslední den
našeho pobytu na Ukrajině jsme se vydali do 200 km vzdáleného
Kyjeva, kde jsme měli možnost projít se historickým jádrem hlavního
města, po bulváru Chresčatik až k úchvatné vyhlídce na Dněpr
a po náměstí nezávislosti – Majdanu. Navštívili jsme i chrám svaté
Soﬁe a Michajlevský klášter, kde jsme byli svědky velkolepých
oslav výročí příchodu křesťanství na Ukrajinu za přítomnosti všech
nejvyšších církevních autorit. Na všech našich cestách nám byl
zasvěceným průvodcem ředitel romanivského muzea. Už po dvou
dnech našeho pobytu se na facebooku Romanivské okresní rady
objevila informace o naší návštěvě: https://1url.cz/uMSpC
Při odjezdu jsme naše ukrajinské přátele ze stejnojmenné obce
pozvali k nám, do Zálužného. I my pro ně v podzimních měsících
připravíme bohatý program a mnoho příjemných zážitků.
Petr Zahnaš

Z Vítkova do Bruselu ... II. část
opalovacího krému s nanočásticemi oxidu titaničitého nebo čisticího
prostředku s nanostříbrem bezpečné či ne. Prostě konec nanofobie.

Jaká je naše pozice v Evropské chemické agentuře?
Evropská agentura pro chemické látky neboli ECHA pomáhá
s bezpečností chemických látek, a to jak z hlediska ochrany lidského
zdraví, tak životního prostředí. Dohlíží na to, jak ﬁrmy dodržují
legislativu týkající se chemických látek, které se vyskytují na trhu
EU. Jsou to hlavně právní předpisy známé pod zkratkou REACH,
což znamená registrace, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, dále nařízení CLP neboli klasiﬁkace, označování
a balení látek a směsí a nařízení o biocidních přípravcích.
Naše postavení v rámci ECHA je stejné jako pro ostatní členské
státy EU, které jsou zastoupeny ve správní radě ECHA. Zástupci
jsou většinou organizace, agentury nebo ministerstva životního
prostředí, zdravotnictví či práce, což je i případ ČR. Ministerstvo
zdravotnictví u nás odpovídá za dodržování nařízení o biocidech,
ministerstvo životního prostředí je pak odpovědné za REACH a CLP.
Některé země mají dokonce 4 až 5 různých organizací oprávněných
za jednotlivá nařízení. Kromě členských států, Komise a Parlamentu
v radě zasedají i pozorovatelé z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.
Součástí úkolů ECHA ve spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi
a zeměmi EHP je nejen nebezpečné látky identiﬁkovat, ale také se
podílet na bezpečné inovaci chemikálií, tzn. hledat taková řešení,
která se použití nebezpečných látek zcela vyhýbají. A to opravdu
není jednoduché. Nová alternativa musí být nejen bezpečná,
ale zároveň musí mít požadované vlastnosti pro danou aplikaci.
V některých oblastech zatím vhodné náhrady za nebezpečné látky
zcela chybí. Týká se to například rozpouštědel, látek pro požární
ochranu či na výrobu plastů, ale těch problematických oblastí je celá
řada.
Nizozemí je ve spolupráci v otázce bezpečnosti chemických látek
velice aktivní a nedávno komisi předložilo návrh na Bezpečnou
chemickou inovaci, která v sobě zahrnuje tzv. koncept Safe by
design. Pouhá náhrada neboli substituce nebezpečných chemických
látek nás nezachrání, protože pokud budeme pořád vyvíjet nové
technologie nebo produkty, ale jejich bezpečnost řešit až druhotně,
nikdy se tento kolotoč náhrad nezastaví. Jinými slovy: když jste
v díře, nepomůže vám jen hledat způsob, jak se z ní dostat. Nejdřív
musíte zastavit bagr, který tu díru pod vámi kope, aby se dále
neprohlubovala. Proto je potřeba přistupovat k bezpečnosti hned
v počátku návrhu a vývoje daného produktu, což vlastně slouží jako
preventivní ochrana zdraví osob i životního prostředí.
A na závěr ještě jedna pochvala pro agenturu ECHA: loni se jim
podařilo ve spolupráci s naší jednotkou v Komisi spustit portál
Evropská observatoř pro nanomateriály, tzv. EUON (https://euon.
echa.europa.eu/). Je ve 23 jazycích a skvělé je, že si tam najdou
aktuální informace z oblasti bezpečnosti a použití nanomateriálů,
které jsou v současnosti na trhu EU, nejen odborníci a ﬁrmy, ale
i běžní občané, kteří třeba chtějí jen zjistit, jestli je použití jejich

Setkáváte se, tedy vědci, občas s našimi politiky, především
poslanci EP, byť tvoje mise je zcela vědecká, apolitická.
Příležitosti k setkání s našimi europoslanci tu samozřejmě jsou,
takže občas se nějaké akce zúčastním, ale popravdě řečeno,
nevyhledávám je. Ne vždy jsem totiž narazila na politika, s nímž
sdílím názory… jmenovat raději nebudu. Kromě předvolební
kampaně, která probíhala na jaře, to mohou být různé debaty
nad aktuálními otázkami, které EU řeší. Setkání jsou nejčastěji
organizovaná v Pražském domě nebo na Stálém zastoupení ČR,
kde je možnost setkat se i s naším velvyslancem Jakubem Dürrem.
Toho si velmi vážím za jeho upřímnost.
Víc než politické debaty mě rozhodně baví Science Café, které
organizuje již v minulém rozhovoru zmíněné CZELO (Česká styčná
kancelář pro výzkum, vývoj a inovace). Tyto akce nejsou určeny
jen pro vědce, ale pro všechny, které zajímají novinky z vědy
a techniky. Po úvodním krátkém rozhovoru s dotyčným vědcem,
který je v daném oboru kapacita, následuje otevřená debata, kdy
se můžete zeptat na cokoliv. A na závěr si dát sklenku moravského
vína nebo čerstvě natočenou plzeň, protože akce většinou probíhají
v Plzeňském domě ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Já měla
štěstí jednu takovou debatu moderovat, a to s profesorem Tomášem
Jungwirthem, který je špičkou v oblasti spintroniky a řešitelem
prestižního evropského grantu. Vždycky mě překvapí, kolik toho
takoví supervědci stíhají: kromě vědy a rodiny, mnohdy překvapivě
početné, jsou to obvykle vášniví sportovci a ještě jsou schopni hrát
na hudební nástroj či chovat včely. A rozhodně nemají nos nahoru…
Všechny nejvyšší povolební posty v EU hovoří plynně
francouzsky… Může z toho něco plynout nebo to zůstane jen
radostí Macronovou?
Tuším, že v Parlamentu asi pravidla pro jazykové preference jen tak
lehce nezmění a udrží si všech 24 úředních jazyku během jednaní.
Líbí se mi ale nová prezidentka Komise, Ursula von der Leyenová,
která svůj první projev předvedla plynule hned ve třech jazycích.
Samozřejmě má mé sympatie ne kvůli jazykovým znalostem, ale
kvůli stanoveným cílům, hlavně boji se změnou klimatu a opatřeními
pro snížení uhlíkové stopy.
Máš jistě oblíbená místa v Bruselu, př. v Belgii, která ráda
doporučíš na takový prodloužený víkend…
Mám ráda Bruggy a Gent, ale ty jsou pro svou historickou architekturu
docela „proﬂáknuté“. Moc hezké město je také Dinant, kolébka jazzu
a saxofonu. Mým oblíbeným a možná méně známým místem je ruina
Villerského kláštera, který patří komuně Villers-la-Ville, nedaleko
od slavného Waterloo. A dalším je pak zoo Paira Daiza asi hodinu
vlakem od Bruselu. Tuto zoo rozhodně doporučuji vidět, je opravdu
výjimečná co do volnosti výběhu zvířat a pocitu oázy klidu až téměř
s budhistickou atmosférou, a to i přes vysoký počet návštěvníků.
V Bruselu mám štěstí na adresu: bydlím přímo naproti parku
Cinquantennaire se slavným vítězným obloukem. Ten je mým
každodenním útočištěm pro relaxaci a běhání se psem. Na kolo
jsou skvělé Tervurenské lesy a na lezení skály Rochers de Beez
u Namuru, kde si užijí začátečníci i pokročilí.
Pokud se někdo do Belgie nebo do Bruselu z nějakých důvodů
podívat nemůže, doporučuji alespoň nedávno vydanou zábavnou
knížku „Jak jsem potkala Brusel“ od Katky Farné.
Ale domů se, pokud vím, taky ráda vracíš…
Stále zůstávám věrná svým kořenům a na Moravu jezdím moc
ráda, ať už do milovaného Brna nebo ke svým rodičům do rodného
Vítkova. Jen bych na návštěvy svých blízkých potřebovala vice
dovolené. V zimním semestru totiž učím chemii na VUT v Brně,
a tak mám čas, kdy jsem v ČR, docela nabitý.
Marie Mikulíková

Středisko volného času Vítkov
VÍTKOVSKÁ LÁVKA 2019

Sobota 3. srpna, den jako každý jiný. Jen pro zaměstnance SVČ
Vítkov je to den plný práce a očekávání, jaká bude letošní Vítkovská
lávka, když se k nám počasí otočilo zády?
Studená voda ani deštík a mraky neodradily soutěžící, kteří se
s vervou pustili do přejezdů přes lávku a do gladiátorských zápasů.
Bylo pro nás milým překvapením, že počasí není pro Vítkováky
překážkou v účasti na této akci. Soutěžilo celkem 58 jednotlivců
a dvě družstva. Většina soutěžících sice končila s promodralými rty,
ale odměnou jim byly krásné ceny ﬁrmy inSPORTline, Best Account
s. r. o., Autodopravy Šindelář a Autodopravy Hutník. Vítězi se stali:
v kategorii trakař/dospělý – Petr Krejčí, Ondra Vymětalík, v kategorii
trakař/dospělý + dítě – David Kubala, Šimon Kubala. Gladiátorem
2019 v kategorii do 16 let se stal Vilém Vymětalík a v mužích
Lukáš Pavlíček. Do soutěží družstev se přihlásili již zkušení borci,
tým Zelenáčů a Dream team. Druhé zmíněné družstvo si odneslo
tradiční pečenou kýtu s doplňkovými pochutinami za výhru a druzí
v pořadí si vysoutěžili čtyři soudky piva s hlavovou svítilnou.

Kulturní program byl pestrý jak pro dospělé, tak pro děti, které se
mohly zabavit s Klauny na volné noze, vyrobit si zvířecí čelenku,
zasoutěžit v herním koutku, vybít energii ve skákacím hradu či zajezdit
na minikrosové motorce. Děkujeme ﬁrmě Semperﬂex Optimit, s. r. o
za ﬁnanční podporu programu pro děti, ﬁrmě Řehulková za ﬁnanční
podporu hlavního programu a za skvělé občerstvení. Kapela
Turbo byla excelentní, jejich dvouhodinová produkce rychle utekla
a následné focení s fanoušky nebralo konce. Manažer kapely nám
po Lávce zaslal poděkování za skvělé přijetí a úžasnou atmosféru.
Další ročník Vítkovské lávky s účastí 1526 osob je za námi
a přípravy dalšího ročníku již začaly. Zapište si tedy termín - 1. 8.
2020. Doufejme, že se na nás tentokrát opět sluníčko bude smát.

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

LETNÍ TÁBORY SE SVČ VÍTKOV

Středisko volného času každoročně organizuje o letních prázdninách
několik táborů. Nabízí tak dětem možnost trávit svůj oddychový čas
smysluplně, hravě a hlavně pod dozorem pedagogických pracovníků.
O letošních prázdninách proběhlo celkem šest táborů, tři příměstské
a tři pobytové, všechny tábory měly své zaměření. Příměstské tábory
jsou organizovány pro děti z 1. – 5. třídy, pobytové tábory jsou pak
i pro děti a mládež do 18 let. První příměstský tábor se nesl v duchu
cestování. Děti měly možnost procestovat Hawaj, Čínu, Českou
republiku, ale i Maďarsko, Itálii a ochutnat tak jejich speciality.
V druhém příměstském táboře děti tvořily sádrové masky, domečky
z větviček pro skřítky, hledaly ztracená čísla a třetí příměstský tábor
byl zaměřen na olympijské hry. Každý den se soutěžilo v různých
hrách, které byly na konci dne vyhodnoceny, a pak byl vyhlášen
vítěz. Děti si také zajely vyzkoušet hru disk golf na sportoviště do
Budišova nad Budišovkou.

Pobytové tábory byly letos připraveny v duchu čar a kouzel s Harrym
Potterem, poté kovbojů a indiánů, kteří obsadili naši turistickou
základnu v Klokočově, a v srpnu jsme s dětmi z Vítkova a Vrbového
odcestovali do minulosti. V jižních Čechách prožili týden s Robinem
Hoodem a naučili je sjíždět řeku Lužnici na kánoi a raftu.
Tak ahoj zase příští rok!
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

Den otevřených dveří
SVČ Vítkov
Datum: 5. září 2019
Čas: 13:00 – 16:30
Středisko volného času Vítkov vás zve na den otevřených dveří
v Bezručově ul. 585. S výběrem vhodného kroužku pro děti vám
pomohou vedoucí pedagogové. Můžete si prohlédnout naše
prostory, vybavení, tištěnou nabídku kroužků na všech našich
pracovištích.
Bude probíhat prezentace vybraných kroužků a workshopy.
14:00 – 15:00 workshop Wa-te jitso dó – naučte se bojovat.
Vystoupí mažoretky, představí se kroužek lukostřelby,
programování a 3D tisku a mnoho dalších… Budeme tady pro
Vás.
Zaměstnanci a kolektiv SVČ Vítkov.

50 %
na
slevaroku
t
čtvr

Výlet
nepočká

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost

Městská knihovna Vítkov
Výprodej vyřazených knih

V Městské knihovně ve Vítkově probíhá do 13. září 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.

Prázdninový týden v knihovně

V srpnu proběhl v knihovně tradiční Prázdninový týden a stejně jako
v předchozích letech byl pro malé i velké čtenáře připraven bohatý
program. Počasí nám přálo, a tak se mohly všechny akce uskutečnit
na zahradě knihovny.
Pro maminky s dětmi byl na 6. srpna připraven mimořádný Klubík,
který se konal již v nově rekonstruovaném dětském oddělení. Tentýž
den proběhlo pro větší děti na zahradě knihovny zábavné odpoledne
Cesta za listinou rytíře Čtimíra.
Ve středu 7. srpna jsme relaxovali a cvičili jógu s paní Dášou
Snášelovou.

Další dny se nesly ve znamení kultury. Ve čtvrtek 8. srpna k nám
zavítali Dominik Fajkus a Jan Hanousek. Tito opavští hudebníci
a skladatelé rozezněli zahradu knihovny svými nástroji. Dominik
Fajkus hrál na piano, Jan Hanousek na violoncello a jako host
vystoupila Markéta Rybková. Jejich koncertní vystoupení bylo
příjemným pohlazením po duši a troufáme si říct, že posluchači
odcházeli domů dojati.

Co víc dodat? … že za rok se na Quo Vadis těšíme znovu.

SVĚTLUŠKA v knihovně již pátým rokem

Město Vítkov se prostřednictvím Městské knihovny ve Vítkově
připojuje k pořádání již 18. ročníku celorepublikové sbírky „V ZÁŘÍ
SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“.
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška,
jehož cílem je pomáhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým
postižením.
Zakoupením sbírkového předmětu přispějete na speciální pomůcky
pro slabozraké a nevidomé. Sbírka bude probíhat v období
1. - 30. září 2019 vždy v půjčovní době knihovny.

Semínkovna

Zlatou tečkou za prázdninovým týdnem v knihovně bylo v podvečer
10. srpna divadelní představení Quo Vadis – Alibi. Opět premiéra,
skvělý výkon herců, radost, pohoda a příjemný kulturní zážitek.

Od září tohoto roku se i naše knihovna zařadí do projektu
Semínkovna. Tato iniciativa je v České republice od roku 2015
a jejím cílem je podpora svobodného sdílení osiva, semenaření
a přírodního zahradničení. V knihovně vám zdarma v malých
dávkách a pouze pro osobní spotřebu nabídneme semena bylin,
zeleniny, květin i luštěnin. Již v této chvíli máme k dispozici více
než 70 druhů semínek. A budeme rádi, když také vy dáte případné
přebytky ze svých zahrádek k dispozici dalším zájemcům. Nabízené
osivo je v bio kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných
rostlin. V průběhu následujících měsíců pak na téma semen
a zahradničení nabídneme přednášku.
V úterý 24. září v 17.00 hodin proběhne k tomuto projektu úvodní
přednáška, kde se dozvíte všechny potřebné informace jak z historie,
tak ze současnosti semenaření.

XVI. MISTROVSTVÍ EVROPY V MAŽORETKOVÉM SPORTU 2019
na stupínek nejvyšší a na jejich počest hrála česká národní hymna.
V kategorii Deﬁlé Classic Baton Junior jsou vítkovské mažoretky
zaslouženě mistryněmi Evropy pro rok 2019.
Velké díky patří děvčatům, paní trenérce Marii Potočárové, rodičům,
fanouškům, kterých rok od roku přibývá, a také všem sponzorům,
bez kterých by děvčata své výkony nemohla předvést na evropské
úrovni a reprezentovat tak nejen město Vítkov, ale také Českou
republiku. Mezi hlavní sponzory patří Město Vítkov, které přispělo
částkou 110 000 Kč, a ﬁrma Smurﬁt Kappa Czech Žimrovice, která
přispěla částkou 15 000 Kč.
Pokud i vy máte doma dceru, vnučku, kamarádku, která má ráda
sport, tanec, zábavu a chtěla by jít vstříc novým kamarádstvím,
zážitkům a dobrodružství, rády ji mezi sebou přivítáme v novém
školním roce 2019/2020.
Petra Beková

I v letošním roce se naše mažoretky probojovaly na ME
v mažoretkovém sportu, tentokrát do chorvatského Zagrebu, a to
hned ve dvou kategoriích – Deﬁlé Classic Baton Junior a Classic
Pom Pon Junior.
Naše cesta do Chorvatska byla plná očekávání, vždyť děvčata
obhajovala tituly mistryň a vicemistryň Evropy z Prahy 2018
a konkurence z 15 evropských států byla veliká. Hned po vysvědčení
a za podpory nejbližších děvčata nasedla do autobusu vstříc novým
přátelstvím, zážitkům, zkušenostem, hlavně však s touhou vybojovat
nějakou medaili.
Ve čtvrtek 4. července byly boje o co nejlepší evropská umístění
slavnostně zahájeny, i naše mažoretky hned v prvním soutěžním dni
bojovaly v kategorii Classic Pom Pon Junior. Po výborném výkonu
musely čekat do pozdních večerních hodin na vyhlášení výsledků.
Hala byla plná děvčat, která toužila po celoročních trénincích,
námaze, snaze a píli mít na krku nějakou tu medaili, naše děvčata
nebyla výjimkou. Po dlouhém vyčkávání moderátor vyhlásil konečně
naši kategorii a děvčata se mohla radovat z krásného druhého místa
a titulu vicemistryň Evropy. Dalším soutěžním dnem byla sobota
6. července, tentokrát nás čekala kategorie Deﬁlé Classic Baton
Junior. Nervozita stoupala, ale děvčata věděla, že mají dostatečně
natrénováno a že musí zabojovat a hlavně dát do soutěže srdce,
což se povedlo. Na stupních vítězů se naše mažoretky postavily
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ÚSPĚCH V SOUTĚŽI EKOLOGICKÁ
ŠKOLA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
2018/2019
V červnu naše škola podala přihlášku do soutěže Ekologická škola v
Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019.
Soutěžící museli vyplnit dotazník, kde popsali své nejvýznamnější
aktivity v rámci environmentální výchovy. Naše škola vybrala dva
projekty: Kampaň obyčejného hrdinství aneb 7 dnů, kdy můžeš se
svojí školou i rodinou zlepšit svět, během níž žáci a jejich rodinní
příslušníci plnili ekologické výzvy - např. bezmasý týden, do
školy pěšky/na kole, šetření vodou a energií, respektování cílů
udržitelného rozvoje - a Křížem krážem přírodou Jesenicka, který
absolvovali žáci 4. a 5. tříd v úvodu školního roku a během něhož

absolvovali zážitkové učení v pěti
oblastech ekologie - biodiverzita,
voda v krajině, klimatická změna,
odpady aneb kam s ním, pěšky
nebo na kole.
Do soutěže přišlo celkem 52
přihlášek (9 z MŠ, 28 ze ZŠ a 15 ze SŠ). K naší velké radosti patří
naše škola mezi oceněné a je pozvána na slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže, které se uskuteční 23. října na Krajském úřadě
Moravskoslezského kraje, kde převezme referenční list a poukaz
ve výši 10.000 Kč.
Chtěl bych poděkovat vyučujícím i žákům, kteří v rámci ekotýmů
školy a výuky dané projekty zrealizovali.
Miroslav Bučánek

VÍTKOVSKÉ GYMNÁZIUM
NABÍZÍ KVALITNÍ VŠEOBECNÉ
STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ

Bezprostřední okolí školy doznalo během prázdnin změn - bylo
dostavěno schodiště, které spojuje parkoviště v Komenského
ulici s areálem školy, a následně byl opraven chodník vedoucí
až ke kulturnímu domu a nedávno otevřenému geoparku.

Začíná školní rok ...
I když se ještě nemění letopočet a je stále rok 2019, jeden nový
rok nám nastal. Školní. Po prázdninách 2. září se otevřely školy,
aby přivítaly žáky, učně i studenty po prázdninách v novém
školním roce 2019/2020. Proto přeji nejen jim, ale i všem
školským pracovníkům, správné vykročení a hodně úspěchů.
Pavel Smolka
starosta města

Společnost Obce v datech, s. r. o. zveřejnila 13. srpna kompletní
data o kvalitě života v českých obcích s rozšířenou působností pro
rok 2019. Obce byly hodnoceny na základě 29 indexů, které mapují
život v obci v oblasti zdraví a životního prostředí, materiálního
zabezpečení (práce, bydlení, vzdělání) a služeb.
Velmi nás potěšilo, že v konkurenci všech 206 obcí s rozšířenou
působností v indexu kvalitních středních škol naše gymnázium
obsadilo 5. místo v Moravskoslezském kraji a 27. místo v rámci
celé České republiky.
Tento výsledek nás motivuje v naší další práci pro školu a taktéž
ukazuje případným zájemcům o studium, že kvalitní všeobecné
středoškolské vzdělání a přípravu na vysokoškolské studium
všech směrů není nutné hledat ve vzdálenějších a větších městech
regionu.
Lenka Zychová
zástupkyně ředitele školy pro gymnázium

100 let české koruny: KOLIK LET JEŠTĚ KORUNU ČEKÁ A JAKÁ BUDOU?
Českou měnu a tím pádem i Českou republiku postihlo neuvěřitelné
štěstí. Když sečteme nominální hodnoty všech našich mincí
a bankovek, dostaneme se k číslu, které je magické. Vyjde nám
8888. V čínské mytologii 8 znamená štěstí a prosperitu. Co by za to
daly ostatní národy, kdyby měly takový součet ve vínku? Z toho nám
vyplývá, že při zrušení naší měny a přijetí eura by naši zemi a lidi
v ní žijící opustilo štěstí. Navíc pokud se číslo 8 položí, vznikne
symbol nekonečna, což naznačuje, že všechna pozitiva, jež přináší,
budou trvat na věky věků.
Tato cifra v sobě rovněž nese harmonii a vyváženost. Je známo, že
měny se mění – a to rychle a často. Někdy může kurz znenadání
poklesnout či méně často vzrůst. Tyto změny lze částečně
předvídat, ovšem mohou nastat i takové zvraty, které očekávat
nelze, zapříčiněné například náhlou katastrofou, jež má celonárodní
charakter, a tak i dopady na ekonomiku dané země. Z tohoto důvodu
jsou harmonie a balanc nezbytné pro úspěšné fungování státu, jeho
hospodářskou situaci a pozici vůči ostatním měnám.
Osmička též zobrazuje sílu. A co se týče měny, je síla
neopomenutelný faktor. Je naším přáním a povinností snažit se
zajistit, aby síla koruny vůči ostatním měnám neklesala, ale naopak
stoupala, aby naše hospodářství mohlo prosperovat a ne stagnovat.
Možná si někdo myslí, že naše ekonomika stále roste, ovšem tak
tomu skutečně není. Například v roce 1937 bylo Československo
ve srovnání s evropskými zeměmi na 13. místě v hrubém domácím
produktu na obyvatele dle parity kupní síly. Skutečný vrchol ale zažilo
Československo před velkou krizí na přelomu 20. a 30. let minulého
století. „Podle výše národního důchodu na obyvatele zaujímalo
Československo 17. místo ve světě, dle hodnoty průmyslové výroby
na obyvatele jsme byli na 12. příčce ve světě, podle podílu na světové
průmyslové výrobě dokonce na 10. místě,“ uvádí historik a ekonom
Pavel Szobi z Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Pokud
bychom chtěli srovnávat, dnes se naše republika nachází na 39.
příčce v HDP na obyvatele, což ze světa, v němž existuje na 206
států, není zase tak špatné. Avšak musíme se postavit pravdě tváří
v tvář – bývali jsme na tom lépe. Ovšem takovéto přiznání pravdy je
prvním krokem k nápravě a pokroku. Nechme se inspirovat našimi
slavnými včerejšky, poučme se z dnešních chyb, abychom vzlétli
k zářným zítřkům. Jedině tak může Česká republika a také česká
koruna opět zaujmout své právoplatné místo na světovém jevišti.
Další z významů, jež v sobě 8 skrývá, je bohatství. To snad ani
není třeba dále rozvádět. „Bohatý občan rovná se bohatý stát.“
Když je země bohatá, prosperují nejen velké ﬁrmy, ale všichni
lidé, jelikož toto bohatství umožňuje postarat se i o ty poslední.
Dává prostor a možnosti pro rozvoj svých občanů, především ti
mladí a kreativní toho mohou naplno využít. Vznikají nové ﬁrmy,
projekty, startupy, zkrátka vývoj se žene kupředu. Jelikož mají lidé
více peněz, mohou investovat, ale i spotřebovávat, tudíž roztáčí
ekonomiku a hospodářství šlape jako hodinky. Zvýší se export,
roste konkurenceschopnost a povědomost o českých produktech
na mezinárodním trhu. Takováto situace je zkrátka ideální a každá
země by ji toužila takto udržet co nejdéle. A jelikož blízko tomuto
ideálu se Česká republika právě teď nachází, je záhodno věřit, že
s tím má něco společného naše kouzelná osmička.
Toto číslo nese též schopnost rozhodovat se. A buďme upřímní,
umění učinit správné rozhodnutí je vlastní jen těm nejlepším.
Kdyby se všichni lidé dokázali dobře rozhodovat, neexistovala by
kriminalita, chudoba by výrazně poklesla, neshody by vymizely.
Ovšem tak tomu bohužel není. Člověk se často řídí momentálními
podněty, reaguje spontánně, nedomýšlí důsledky. Tak tomu je i při
manipulaci s penězi. Stačí jedna investice a člověku se může život
změnit už navždy. Někdy v dobrém slova smyslu, avšak někdy
také ne. Existuje spousta případů, kdy lidé investovali moudře
a vydělali jmění. Známým příkladem jsou například oblíbené bitcoiny,
pomocí nichž mohl člověk v jejich začátcích náramně zbohatnout.
Také zlato je výhodnou investicí, ovšem ne pokud se chcete stát
milionářem ze dne na den. V dnešní době je cena zlata na pětiletém
minimu, což představuje zajímavou příležitost k nákupu. Musíme si
však uvědomit, že se jedná o tak říkajíc běh na dlouhou trať. Co
se týče naší České republiky, velice výhodným je již dlouhodobě
nákup a pronájem bytů v Praze, jelikož jejich ceny vzrosty někde až

o 40 % za posledních pět let. Všechny výše uvedené možnosti jsou
příkladem správné a promyšlené investice.
Avšak každá věc má svůj rub a líc, nejenom česká koruna. Je
nepřeberné množství lidí, jež se svými penězi nenaložili právě
nejlépe. Tito jedinci teď pociťují mnohdy ani ne tak úplně svou
vinou dopady této skutečnosti; jejich příjmy tak tak pokrývají životní
minimum, styl života se diametrálně změnil, někdy ani nemají střechu
nad hlavou. To je poněkud drastický případ, ovšem ne ojedinělý. Toto
vše může být zapříčiněno špatnou investicí, nešťastným nákupem
akcií či nepředvídanou hospodářskou krizí. Avšak častější příčinou
náhlé bídy je neblahé rozhodnutí zvané půjčka. Vzít si půjčku
patří dle mého názoru k jedněm z nejhorších životních rozhodnutí
vůbec. Logická úvaha přece velí: Když na to nemám, nekoupím si
to. Až si na to vydělám, budu si to moci dovolit. Zřejmě ne. Díky
kreditním kartám a nakupování online je neúměrné utrácení ještě
jednodušší, a především rozšířenější, než tomu bývalo před pár
lety. Je to pochopitelné, jelikož když člověk fyzicky nevidí, jak mu
peníze mizí z peněženky, není pro něj tak bolestné se jich vzdát.
Pocit bankovek v ruce ho donutí zastavit se a zapřemýšlet hlouběji
nad danou transakcí: Potřebuji to? Skutečně? Nemám si své úspory
raději uschovat a investovat je moudřeji? Takové a podobné otázky
nám proběhnou myslí. Ovšem když pouze přiložíme kartu k čtečce,
těžko budeme dlouze uvažovat, jestli jsme udělali dobře. Dopad této
akce pocítíme až později, možná tehdy, kdy to budeme nejméně
čekat či se nám to bude nejméně hodit. A na záchranu může být již
pozdě.
Tomuto všemu by se, dle mého názoru, ovšem dalo předejít. Ptáte
se jak? Jednoduše – zvýšením ﬁnanční gramotnosti. Ve škole se
učíme o první světové válce, prvocích, prvočinitelích – tak proč ne
o penězích? Vždyť to by měl být jeden ze základních předmětů,
povědomost o operacích s penězi by měla patřit ke všeobecnému
přehledu. Bohužel tomu tak není. Já osobně bych uvítala, kdyby
existoval samostatný předmět Finanční gramotnost, a to již na
základních školách. Naučili bychom se, jak nakládat se svým
kapesným, jestli uložit úspory do banky, jak si založit účet, co je to
hypotéka – zkrátka důležité a především praktické věci, jež v životě
jistojistě upotřebíme. Česká republika by tak získala mladé lidi
schopné správně zacházet s penězi. Tito uvědomělí jedinci by uměli
dobře investovat, dokázali by si poradit v rozhodujících životních
situacích, jako je například koupě domu, měli by dost odvahy na
rozjetí svého vlastního businessu, jelikož by znali možná ﬁnanční
úskalí a jak si s nimi poradit. Naše koruna by díky nim mohla opět
povýšit, stát se zase tak tvrdou měnou jako za první republiky.
Netřeba měnit měnu – nutno měnit lidi, zvláště pak jejich ﬁnanční
znalosti, jelikož budoucnost české koruny leží především v jejich
rukou.
Ivona Marie Repková, septima, ZŠaG Vítkov

Letní „Rozkvetlé
soutěže“ mají své vítěze
V červenci proběhlo posuzování výsadeb v rámci soutěže
„Rozkvetlé okno“ a „Moje pergola“. Známe již tedy vítěze, kteří
budou oﬁciálně vyhlášení 21. září v rámci akce Za plotem.
I letošní ročník jsme se rozhodli umístit do městského parku, tak
nějak se nám tam vloni zalíbilo.
Odpolední program bude věnován dětem i dospělým.
Připravujeme pro vás dílničky, hry, soutěže a od čtvrté hodiny
odpolední se na vás těší kapela Desperádo.
Kdo se nestihl přihlásit do žádné „rozkvetlé“ soutěže, může se
pokusit o štěstí v kulinářské soutěži o nejlepší ovocný koláč.
Letos máme novinku – bude se udělovat také mimořádná cena,
kterou udělí návštěvníci akce „Za plotem“.
… a to nejdůležitější. Začínat budeme ve dvě a ceny se budou
předávat přesně ve tři a bude i něco dobrého na zub.
Těšíme se na vás!
Sledujte nás na webu a facebooku města.

Zájmové kroužky Střediska volného času Vítkov
pro školní rok 2019 - 2020
Název zájmového
kroužku

věk

termín

čas

místo

jméno vedoucího

zápisné

zahájení
činnosti

Florbal I. (děvčata)

8 - 15 let

ST

14:00 - 15:30

ZŠaG velká
tělocvična

Petr Molek

300,00

18.9.

Florbal II. (kluci)

8 - 15 let

PÁ

14:00 - 15:30

ZŠaG velká
tělocvična

Petr Molek

300,00

20.9.

Rybářský

9 - 15 let

ČT

15:00 - 16:30

Sokolovna klubovna Martina Janečková

350,00

26.9.

Badminton I.

9 - 15 let

PO

15:00 - 16:30

Sokolovna
tělocvična

Oldřich Sladkovský

300,00

16.9.

Horolezecký I.

9 - 15 let
začátečníci

ÚT

16:00 - 17:30

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich Sladkovský

500,00

17.9.

Horolezecký II.

9 - 15 let
pokročilí

ÚT

17:30 - 19:00

ZŠaG malá
tělocvična

Oldřich Sladkovský

500,00

17.9.

Baseball

8- 15 let

ST

14:30 - 16:00

Sokolovna
tělocvična

Oldřich Sladkovský

300,00

18.9.

Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

*

*

ZŠ Melč

Radek Fleischer

190,00/
měs.

*

Sokolovna malý sál

Radek Fleischer

350,00/
měs.

16.9.

Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

PO, ÚT

PO
16:30 - 17:30
ÚT
17:00 - 18:00

Wa-te jitsu dó

9 - 15 let

*

*

ZŠ Březová

Radek Fleischer

180,00/
měs.

*

Lukostřelba

7 - 15 let

ÚT

15:00 - 16:30

Sokolovna
tělocvična

Michal Matuška

400,00

17.9.

Střelecký

7 - 15 let

PO

13:30 - 15:00

Sokolovna
tělocvična

Michal Matuška

300,00

16.9.

Volejbal

9 - 15let

ST

16:00 - 17:30

Sokolovna
tělocvična

Pavlína
Steschnerová

300,00

25.9.

Nerﬂiga

7 - 10 let

ČT

14:00 - 15:00

Sokolovna
tělocvična

Lucie Hrbáčová

400,00

19.9.

Nerﬂiga

10 - 15 let

ČT

15:00 - 16:00

Sokolovna
tělocvična

Lucie Hrbáčová

400,00

26.9.

Stolní tenis
Větřkovice

6 - 15 let

*

*

*

Jaroslav Černoch

100,00

listopad

Stolní tenis I. Jančí

6 - 15 let

ÚT

*

*

Miroslav Vícha

100,00

říjen

Stolní tenis II. Jančí

6 - 15 let

ČT

*

*

Miroslav Vícha

100,00

říjen

Mladí hasiči I.

6 - 15 let

PO

16:30 - 18:30

Sokolovna
tělocvična

Martina Krejčí
723 980 888

200,00

Mladí hasiči II.

6 - 15 let

PO

16:30 - 18:30

Sokolovna
tělocvična

Monika Dratvová

200,00

Keramika
Větřkovice

6 - 10 let

ÚT

13:00 - 14:30

ZŠ Větřkovice

Pavlína
Steschnerová

500,00

24.9.

Keramika

7 - 19 let

STŘ

14:00 - 15:30

SVČ keramic. dílna

Pavlína
Steschnerová

500,00

18.9.

Malý výtvarník

5 - 7 let

PO

14:30 - 16:00

SVČ klubovna
výtvarky

Pavlína
Steschnerová

400,00

23.9.

Velký výtvarník

8 - 15 let

ČT

15:00 - 16:30

SVČ klubovna
výtvarky

Pavlína
Steschnerová

400,00

19.9.

Divadelní I.

14 - 22 let

NE

9:00 - 12:00

SVČ klubovna

Pavel Vaňásek

*

22.9.

16.9.
zahájení
pro
stávající čl.
nábor
nových
členů od
října

Divadelní II. - Quo
Vadis

12 - 22 let

SO

10:00 - 13:00

SVČ klubovna

Michal Škrobánek

200,00

21.9.

Dramatický I.
Březová

7 - 15 let

ST

12:30 - 13:30

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

100,00

18.9.

Sportovní hry I.
Březová

7 - 15 let

PÁ

13:10 - 14:50

ZŠ Březová

Radek Čech

100,00

20.9.

Chytrá hlavička
Březová

7 - 15 let

ÚT

13:00 - 14:00

ZŠ Březová

Jitka Víchová

100,00

17.9.

Vaření Březová

7 - 15 let

*

*

ZŠ Březová

Renata KonvičnáLagarde

100,00

*

Vaření Vítkov

7 - 15 let

*

*

SVČ učebna

Renata KonvičnáLagarde

200,00

*

Gymnastika

6 - 13 let

*

*

Sokolovna
tělocvična

Martina Bendová

*

*

Mažoretky mladší

6 - 10 let

PO,ČT

16:00 - 17:30

ZŠaG malá
tělocvična

Marie Potočárová

800,00

16.9.

Mažoretky starší

10 - 15 let

PO,ČT

17:30 - 19:00

ZŠaG malá
tělocvična

Marie Potočárová

800,00

16.9.

Taneční - Mixed
Dance

začátečníci
6 - 11 let

ST

14:00 - 15:30

Sokolovna malý sál

Lucie Hrbáčová

300,00

20.9

Taneční - Mixed
Dance

začátečníci
11 - 15

*

schůzka 15:30 Sokolovna malý sál

Klára Ligocká

300,00

20.9.

Dance up

pokročilí

PÁ

15:30 - 17:00

Sokolovna
tělocvična

Klára Ligocká

300,00

20.9

Klub KaMeRa

10 - 18 let

ČT

14:00 - 16:00

SVČ multimediální
uč.

Šárka Medunová

300,00

19.9.

EVO přírodovědecký

7 - 11 let

ÚT

15:00 - 16:30

SVČ učebna

Pavlína
Steschnerová

zdarma

17.9.

Programování a tisk
7 - 15 let
v 3D

PÁ

14:00 - 15:30

SVČ multimediální
uč.

Filip Hanslík

200,00

20.9.

Robotika

7 - 15 let

PÁ

15:30 - 17:00

SVČ klubovna

Jakub Klokočník

200,00

20.9.

Automodelářský I.

8 - 19 let

co 14
dnů

16:00 - 18:00

TZ Klokočov

Jaromír Býma

400,00

605 386
901

Sportovní Melč

7 - 15 let

*

*

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

100,00

*

Volejbal Melč

7 - 15 let

PO

17:00 - 18:30

ZŠ Melč

Anna Schindlerová

100,00

16.9.

* symbol hvězdičky - Upřesnění informací na našich webových a FB strákách začátkem září 2019. Většina kroužků bude začínat od 16. 09.
2019.

KALENDÁŘ AKCÍ
2. 9. - 13. 9.
II. KOLO TALENTOVÝCH ZKOUŠEK ZUŠ VÍTKOV
Hudební obor - výtvarný obor - taneční obor. Zájemci se mohou
hlásit u vedení školy. Bližší informace na telefonních číslech 556 300
456, 604 258 275, e-mail: info@zus-vitkov.cz
Čtvrtek 5. 9. v 19:00 hodin
TO KAPITOLA 2
V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob se do města Derry
vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na místě, kde to
všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již dospělí přátelé se
dávno rozešli a žijí vlastní životy...
👨 15+. ⏰ 168 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč. Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Pátek 6.9.
VÍTKOV VS. VÝŠKOVICE
Nohejbalové utkání
Antukové kurty za minigolfem

Pátek 6. září v 18:30 hodin
KONCERT APENDIXI
Stará muzika ve stylu dixieland. Koncert se uskuteční na zahrádce
restaurace U krbu, v případě nepříznivého počasí uvnitř. Těší se
ApenDixi.
Restaurace U krbu
Sobota 7. 9. v 10:00 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA
V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková
patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství
v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský
tým představí úplně nové epizody, ve kterých bude mít své místo
a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní schopnosti.
👨 Přístupný. ⏰ 70 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 7. 9. v 16:30 hodin
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci staré dobré Francie a tudíž
i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem smířili s tím,
že se jejich dcery provdaly za muže rozličných původů a podařilo

KALENDÁŘ AKCÍ
se jim překonat všechny jejich zakořeněné předsudky. Ale nyní čelí
nové hrozící krizi...
👨 12+. ⏰ 98 min. Dabing. Vstupné: 60 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Sobota 7. 9. v 19:00 hodin
PAVAROTTI
Rozmáchlý i intimní ﬁlmový pohled na život, práci a osobu operní
legendy Luciana Pavarottiho. Pavarotti přiblížil operu nejširšímu
publiku, z chudého italského chlapce se stal v podstatě mezinárodní
rockovou hvězdou. Jeho životní příběh vypráví režisér Ron Howard,
držitel Oscara za ﬁlm Čistá duše.
👨 12+. ⏰ 114 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 9. 9. v 17:00 hodin
TOP 10 – FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
Přijďte naformulovat zastupitelstvu města nejpalčivější problémy
v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímáte vy,
občané. Přijďte sdělit zástupcům města, co byste chtěli ve městě
změnit a nastínit směr, kterým by se mělo město ubírat.
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 12. 9. v 19:00 hodin
PANSTVÍ DOWNTON
Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské
aristokracie a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého
století. Tlak, který vyvolává moderní doba, přímo kontrastuje
s prostředím, jež je založeno na respektu k tradicím a zažitým
rituálům...
👨 12+. ⏰ 122 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 13. 9. v 16:30 hodin
RODIČE NA TAHU
Salma Hayek a Alec Baldwin jsou rodiče na tahu v bláznivé
a nekorektní komedii o manželích a rodičích, kteří se čas od času
ocitnou pod obraz, a jednou navíc zjistí, že jsou úplně švorc.
Zachovávají si ovšem noblesu i soudržnost a vymýšlejí, jak se
z problémů dostat...
👨 12+. ⏰ 97 min. Titulky. Vstupné: 60 Kč. Klub Panorama
Kino Panorama Vítkov
Pátek 13. 9. ve 20:15 hodin
MAFIÁNOVI
Letní kino - SVČ Vítkov a Vítkovské Ympulsy
Americko-francouzská krimi komedie. Vstupné: 65 Kč
Zahrada SVČ Vítkov
Sobota 14. 9. v 10:00 hodin
PLAYMOBIL VE FILMU
Po Transformers nebo Legu si svůj celovečerní ﬁlm vydupaly
i ﬁgurky Playmobil. Do kin tak může vtrhnout velkolepé animované
dobrodružství „Playmobil ve ﬁlmu“ plné zábavy a fantazie.
👨 Přístupný. ⏰ 99 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 14. 9. v 19:00 hodin
NABARVENÉ PTÁČE
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů posílají
rodiče desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však záhy
nečekaně umírá. Chlapec se tak musí vydat na cestu a protloukat
se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla,
předsudky a pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává
se strachem, opovržením a krutostí. Jeho snahu o fyzické přežití ale
po válce střídá jiný boj...
👨 15+. ⏰ 169 min. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 17. 9. v 9:00 hodin
SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA
Senior point zve seniory na besedu
Učebna KD Vítkov - suterén

Úterý 17. 9. v 17:00 hodin
ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
Přednáší Jiří Sladký
Knihovna Vítkov
Čtvrtek 19. 9. v 19:00 hodin
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní
komedii s Markem Vašutem v hlavní roli.
👨 12+. ⏰ 95 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Pátek 20. 9.
VÍTKOV VS. PUSTKOVEC
Nohejbalové utkání
Antukové kurty za minigolfem
Pátek 20. 9. v 16:30 hodin
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v
podání Sylvestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“
uzavře svůj téměř čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy
akčního ﬁlmu.
👨 15+. ⏰ 91 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 20. 9. v 19:00 hodin
AD ASTRA
Astronaut (Brad Pitt) putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy,
aby našel svého otce a odhalil tajemství s cílem najít svého
pohřešovaného otce a odhalit záhadné jevy, které ohrožují život na
naší planetě. Při tom odhaluje tajemství, která zpochybňují podstatu
lidské existence a naše místo ve vesmíru.
👨 12+. ⏰ 115 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 21. 9. od 9:00 hodin
OBLASTNÍ VÝSTAVA NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
S BONITACÍ
Občerstvení zajištěno
Fotbalové hřiště v Klokočově
Sobota 21. 9. ve 14:00 hodin
ZA PLOTEM
Zábavné odpoledne pro všechny zahrádkáře, kutily, kuchaře…
Vyhlášení soutěží „Rozkvetlé okno“ a „Moje pergola“.
Městský park Vítkov (v případě deště v kulturním domě)
Neděle 22. 9. v 15:00 hodin
KONCERT SPS KOMENSKÝ Z VÍTKOVA
Jako host vystoupí Mátlův akademický sbor z Brna.
Vstupné dobrovolné.
Velký kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově
Pondělí 23. a úterý 24. 9. v 18:00 hodin
VAŘÍME SNADNO, CHUTNĚ A KVALITNĚ
Ukázky + ochutnávky zdravého vaření. Přednáší a předvádí:
zkušená lektorka Libuše Jobová. Pondělí 23. 9. - Plnohodnotné
snídaně. Úterý 24. 9. - Kvalitní obědy a večeře.
Pořádá: Život a zdraví, z.s., www.klubyzdravi.cz
Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746 (učebna)
Úterý 24. 9. v 17:00 hodin
ÚVOD DO SEMENAŘENÍ
Úvodní přednáška k projektu SEMÍNKOVNA.
Přednáší Lenka Mořkovská
Knihovna Vítkov

KALENDÁŘ AKCÍ
Úterý 24. 9. v 19:00 hodin
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Divadelní komedie o dvou kuchařkách Dolly a Isabel, z nichž každá
má svou televizní kuchařskou show a orientuje se na jinou kuchyni.
A právě jim je nabídnuta nová společná cooking show s názvem
Čarodějky v kuchyni.
Vstupné: 220 Kč
Kulturní dům Vítkov
Čtvrtek 26. 9. v 16:30 hodin
NA STŘEŠE
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi
(Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše
svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden
prostor, aby z toho nebyla katastrofa?
👨 12+. ⏰ 97 min. Dabing. Vstupné: 50 Kč. Klub Senior
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 26. 9. v 19:00 hodin
JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel,
textař, graﬁk, scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc ředitel divadla.
To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila
dokumentární ﬁlm Olga Sommerová.
👨 Přístupný. ⏰ 102 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Čtvrteční premiéra
Kino Panorama Vítkov
Sobota 28. 9.
TERÉNNÍ ZÁVODY SE PSEM
Je určen pro sportovně založené majitele psů, kteří rádi běhají, mají
dobrou mušku a chuť poměřit své síly s ostatními. Čekají na ně různé
délky tratě pro muže i ženy odpovídající věku závodníků ve směru
k rybníku Paveláku a zpět. Více informací najdete na stránkách
kynologického klubu Vítkov: http://www.zkovitkov.estranky.cz/
Sobota 28. 9. v 10:00 hodin
PSÍ KUSY
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví
o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a
drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset vydat za plot
svého bezpečného domova a zažije dobrodružství, které si ani ve
snu nedokázal představit.
👨 Přístupný. ⏰ 87 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 28. 9. od 14:00 hodin
DEN SV. VÁCLAVA NA VIKŠTEJNĚ
Rytířský turnaj „O meč sv. Václava“, prohlídka hradu s průvodcem,
pohádky, historická katovna, rytíři a zbrojnoši, koncert kapely
Dobrozdání z Opavy, hry pro děti, historická střelnice (luk, kuše),
občerstvení.
Zřícenina hradu Vikštejn

Sobota 28. 9. v 19:00 hodin
NÁRODNÍ TŘÍDA
Vandam, ač rváč z pražského sídliště, je sečtělý a zajímá se o dějiny.
Každý den doma cvičí a večer chodí do hospody Severka, která je
středem jeho vesmíru. Kumpáni z hospody mu přezdívají „národní
hrdina“, protože dal prý 17. listopadu 1989 na Národní třídě tu první
ránu, jež uvedla dějiny do pohybu...
👨 15+. ⏰ 91 min. Dabing. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Úterý 1. 10. od 9:00 hodin
DEN SENIORŮ
Pojďme společně oslavit svátek seniorů.
Kulturní dům Vítkov
Úterý 1. 10.
VÝSTAVA OBRAZŮ DANY HRABOVSKÉ
Vernisáž 4. 10.
Velká výstavní síň kulturního domu
Pátek 4. 10. v 17:30 hodin
OHLÉDNUTÍ - VÝSTAVA OBRAZŮ DANY HRABOVSKÉ
Zveme vás srdečně na výstavu obrazů, která je ohlédnutím nejen za
velkými vzory, ale i za vlastní tvorbou, která se z klasických základů
stále vyvíjí. Zahraje jazzové trio: Adéla Tomanová (zpěv), Vladimír
Vlk (kytara) a Martin Šrubař (kytara). Výstava bude prodejní a potrvá
do konce měsíce.
Velká výstavní síň kulturního domu
Neděle 6. 10. v 17:00 hodin
NA KOUZELNÉM PALOUČKU S HOSTY JŮ A HELE
Vstupné: 100 Kč (dospělí); 50 Kč (děti)
Kulturní dům Vítkov
PROGRAM NZDM TUNNEL – ZÁŘÍ 2019
Klienti 6 – 14 let
2. 9. – Společné čtení v kruhu
3. 9. – Volnočasové aktivity, zkušebna
9. 9. – Preventivní program – Antikoncepce
10. 9. – Volnočasové aktivity, zkušebna
16. 9. – Den památek ČR – beseda
17. 9. – Výtvarné dílny – Strom života
23. 9. – Den mozku – vědomostní soutěž
24. 9. – Volnočasové aktivity, zkušebna
30. 9. – Filmové odpoledne – Moana
Klienti 14 – 26 let
4. 9. – Mezinárodní den antikoncepce
5. 9. – Zkušebna, xbox
11. 9. – Kurz počítačové gramotnosti
12. 9. – Zkušebna, xbox
18. 9. – Kurz počítačové gramotnosti
19. 9. – Beseda – Strom života, priority a budoucnost
25. 9. – Kurz počítačové gramotnosti
26. 9. – Den mozku – vědomostní soutěž

Uzávěrka příštího čísla: 1 9 . z á ř í 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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