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Okurková sezona? Ne!

Okurková sezona? Ne!
Na serveru Wikipedie se dočteme:
„Okurková sezona (tak také polsky
sezon ogórkowy, anglicky silly season „hloupé období“, německy Sommerloch „letní díra“ nebo Sauregurkenzeit „čas kyselých okurek“,
francouzsky morte-saison, tedy
mrtvá sezona…) je vžité označení pro letní období, kdy se děje
minimum událostí, které by byly
mediálně významné (jsou mj. také
parlamentní prázdniny českého a
Evropského parlamentu, v kultuře
divadelní prázdniny). Toto období
je zároveň obdobím sběru okurek.
Termín se objevil v Německu na
konci 18. století.“
Takto zjednodušeně ovšem nelze
období prázdnin hodnotit. Například děti zažívají o prázdninách
spoustu příjemných věcí a z jejich
pohledu jsou možná nejzajímavějším a nejpestřejším obdobím celého roku. Také v jiných oblastech života a práce se jede na plný výkon.
V úvodu svého článku bych chtěl
pogratulovat vedení obce Větřkovice a jejím občanům k úspěchu,
kterého dosáhli v soutěži Vesnice
roku 2017 v Moravskoslezském
kraji v Programu obnovy venkova. V našem kraji obsadili první místo
a postupují do celostátního kola. Toto ocenění převzal 23.července
starosta obce Miroslav Černoch z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.
Tímto úspěchem prezentují nejenom svoji obec, ale také Vítkovsko.
Ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i na republikové úrovni.
Na posledním zastupitelstvu jsme schválili koupi pozemků od soukromého vlastníka, které se nacházejí za Vítkovem po pravé straně
při výjezdu na Nové Těchanovice. Tím jsme, společně s našimi pozemky, které s tím koupeným sousedí, vytvořili dostatečně velkou
plochu, která bude sloužit k výstavbě rodinných domků. V nejbližší
době zahájíme práce na zpracování projektové dokumentace na
inženýrské sítě. Předpokládáme, že případným zájemcům nabídneme devět stavebních parcel o velikosti cca 1 000 m2 již koncem
letošního roku.

Vyznačená lokalita je v současné době v majetku města
a bude na ní realizována výstavba rodinných domků.
Na četné dotazy občanů ohledně kontejnerů na použitý textil musím
sdělit, že zatím máme smlouvu s firmou, která kontejnery v našem
městě instalovala a provozovala. Ta však ukončila svoji činnost a
kontejnery si odvezla. V současné době jednáme s Diakonií Broumov, která by měla tuto službu pro naše občany zajistit. Předpokládáme, že by to mělo být od září.
Přidám další pozitivní informaci. Možná jste si všimli, že probíhají
stavební úpravy objektu pod lékárnou ve Wolkerově ulici, který se
připravuje pro avizované stěhování pobočky České pošty z Dělnické
ulice. Věříme, že nové prostory budou pro klienty mnohem příjemnější, dostupnější a pohodlnější.
Pavel Smolka
starosta města

Nabídka volného pozemku v průmyslové zóně
Město Vítkov nabízí k prodeji pozemek nebo jeho části, parc.
č. 1694 trvalý travní porost o výměře 2335 m2 (v současné době
stavební dvůr TS Vítkov) v kat. území Vítkov k podnikatelské
činnosti v průmyslové zóně na Dělnické ul. ve Vítkově za
základní kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 + DPH v zákonné výši
(cena je stanovena dle schválených „Zásad prodeje a pronájmů
nemovitých věcí v majetku města Vítkova“). K této ceně bude
připočtena DPH + případné náklady na vyhotovení geometrického
plánu žadatelem.
Žádosti o prodej pozemku či jeho části zasílejte na město Vítkov,
finanční odbor, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, nejpozději
do 30. listopadu 2017 (včetně). Bližší informace obdržíte
u p. Vyklického, II. podlaží, kancelář č. 209, osobně každé pondělí
nebo středu od 8 do 17 hodin, nebo telefonicky na telefonním čísle
556 312 274.

Aktuálně z radnice
V červenci rada města nezasedala. Jak jsem však slíbil, v této
zprávě jsou výstupy z jednání rady města ze dne 27. 6. 2017
a zastupitelstva města ze dne 28. 6. 2017.
Na základě doporučení rady města schválili zastupitelé přijetí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
města Vítkova v celkové výši 50 tisíc Kč.
Radním i zastupitelům byla předložena zpráva o vyhodnocení Dne
města 2017, ve které bylo mimo jiné uvedeno, že se akce zúčastnilo
přes 1.800 návštěvníků. Náklady činily přes 500 tisíc korun a příjmy
ze vstupného a od sponzorů pak 220 tisíc. Příští Den města se
uskuteční 2. 6. 2018. Na programu se již nyní intenzivně pracuje.
Zastupitelé schválili žádosti ZŠaG Vítkov o zapojení do projektu
„Poznáváme Slezské Beskydy“ v rámci programu INTEREG V-A
Česká republika - Polsko, který bude realizován školami z Vítkova
a Kalet, dále pak převod finančních prostředků z provozního
příspěvku do fondu investic ve výši 90 tis. Kč na nákup interaktivních
dataprojektorů do učeben 1. stupně. Vyslovili rovněž souhlas
s podáním žádosti o dotaci ZŠaG Vítkov na projekt „Přírodovědná
gramotnost – základ moderního vzdělávání“. Z tohoto projektu by
byly vybudovány a vybaveny čtyři učebny.
Mažoretkám, jež působí pod naší organizací SVČ Vítkov, schválili
zastupitelé účelový příspěvek ve výši 70 tis. Kč na náklady spojené
se zajištěním účasti na mistrovství Evropy v Itálii, kde obhajovaly
mistrovský titul z minulého roku.
Technické služby města Vítkova, které spravují městský les,
požádaly zastupitelstvo o povolení navýšení těžby dřeva z původních
1.800 m3 na 3 300 m3. K navýšení dochází z důvodu kůrovcové
kalamity. Na základě další žádosti TS zastupitelé schválili smlouvu
o návratné finanční výpomoci mezi městem a TS ve výši 690 tis.
Kč na předfinancování klanicového vyvážecího vleku za traktor
s hydraulickou rukou, jenž bude používán v městském lese.
Na základě doporučení rady města schválili zastupitelé poskytnutí
individuální dotace v celkové výši Kč 24 tis. Kč na opravu varhan
kostela Nanebevzetí P. Marie ve Vítkově.
Zastupitelstvo schválilo zahájení přípravných kroků k projektu
na vybudování zázemí pro cyklisty, turisty a návštěvníky Vítkova
a vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na jeho
zpracování. Jednalo by se o dobíjecí stanice pro elektrokola,
elektroskútry či mobilní telefony a další služby.
Mezi nejdiskutovanější rozhodnutí zastupitelstva patřilo převzetí
areálu bývalé střední školy ve Vítkově - Podhradí od majitele
Moravskoslezského kraje. Na druhé straně město dalo kraji budovu
u ZUŠ Vítkov – gymnastický sál a prostory kolem bývalé ZŠ
v Opavské ulici včetně hřiště. To ostatně již bylo řešeno ve smlouvách

VRBOVSKÉ VETRY
15. července se zástupci rady města zúčastnili na pozvání primátorky našeho partnerského města Vrbovských vetrů. Jedná se o tradiční hudební festival, jehož
součástí jsou různá recesní vystoupení, např. v uniformách či převlecích a dále také celá řada soutěží.
Jednou z nich je například závod Formula nula, ve kterém soutěžili zástupci osmi států.
Také naše město zde mělo své zastoupení. Soutěž
spočívá v „šurkání autíček“, jak naši sousedi říkají, což
znamená požduchování autíček po připravené závodní
trati. V této napínavé a vysilující soutěži jsme obsadili
pěkné třetí místo. Samozřejmě i doprovodný hudební
program byl na velmi vysoké úrovni.
Oldřich Huška
1. místostarosta

v době spojování škol. Teprve zastupitelé kraje v září rozhodou, zda
s návrhem souhlasí.
Dále pokračovalo jednání, zda koupit či nekoupit budovu bývalého
pivovaru ve Vítkově, případně za jakých podmínek a za jakou cenu.
Bylo rozhodnuto, že zastupitelé jsou ochotni tento objekt koupit,
avšak za cenu stanovenou znalcem a bez věcných břemen, které
na tomto objektu váznou. Jednání s majitelem budou i nadále ze
strany vedení města pokračovat.
V souvislosti s možností vybudovat stezku pro cyklisty zastupitelé
vzali na vědomí zprávu o uvažovaném spojení Vítkova s Prostředním
Dvorem. Samotná výstavba by se realizovala za předpokladu získání
dotace z národních zdrojů, nebo ze strukturálních fondů (EU).
Aby se mohla žádost o dotaci podat, je nutné mít vypracovanou
projektovou dokumentaci a vypořádané pozemky s majiteli. Město
Vítkov je majitelem cesty, podél níž bude vysázena alej. Cyklostezka
vyžaduje více prostoru, proto bude nutné vykoupit/směnit pozemky
v blízkosti pozemku města.
Koncem roku 2016 se zvažovala možnost vybudování kluziště, na
které byly v rozpočtu rovněž připravené peníze. Ty však byly použity
na výstavbu a rekonstrukci nového fotbalového hřiště. Je na zvážení
zastupitelstva města, zda pro rok 2018 bude v rozpočtu vybudování
kluziště zahrnuto.
Více informací naleznete na stránkách města.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie Vítkov v červnu
V blokovém řízení v částce 500 Kč vyřešili strážníci rušení nočního
klidu 29letým mužem z Vítkova. Strážníci byli 4. června krátce před
jedenáctou hodinou noční přivoláni na ulici Fučíkova ve Vítkově,
kde vycházela ze zaparkovaného vozidla hlasitá reprodukovaná
hudba. Po intervenci přivolané hlídky MP Vítkov byla hlasitá hudba
ztlumena. Dotyčný se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku,
za který může být uložena pokuta až do výše 10.000 Kč a při recidivě
až 15.000 Kč.
Krátce po jedné hodině odpolední dne 6. června přijala MP Vítkov
oznámení o nabízení výrobků občanům v Opavské ulici neznámým
mužem. Strážníci muže podle popisu vypátrali ve Švermově ulici,
kde se zrovna pokoušel o prodej zboží na ulici. Jelikož muž u sebe
neměl průkaz totožnosti, byl předveden na služebnu MP Vítkov,
kde byla jeho totožnost ověřena prostřednictvím evidence obyvatel.
V muži, který porušil Nařízení města Vítkova o zákazu podomního
a pouličního prodeje, byl zjištěn 25letý občan z Ostravy. Za přestupek
proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě
byla muži uložena bloková pokuta ve výši 500 Kč.
Z přestupku narušování občanského soužití vyhrožováním újmy
na zdraví a jiným hrubým jednáním je podezřelý 42letý muž
z Podhradí. Dlouhodobé sousedské spory měly vyvrcholit 6. června
kolem třetí hodiny odpolední, kdy byli strážníci přivoláni do jednoho

z domů v místní části Podhradí právě z důvodů slovního napadání
a schválností v bytovém domě. Věc byla po zadokumentování
postoupena správnímu orgánu. Podezřelému muži v případě uznání
viny hrozí pokuta až do výše 20.000 Kč. Pokud by se jednalo
o opakovaný přestupek, pak by pokuta mohla být uložena až do
výše 30.000 Kč.
Alkohol zapříčinil sousedský spor 23. června kolem deváté hodiny
večerní. Strážníci byli přivoláni do Opavské ulice kvůli hlučící
skupince osob při grilování, kdy docházelo ke slovnímu napadání.
V součinnosti s Policií ČR provedli opatření k zabránění další
eskalace napětí a k zajištění pokojného stavu na místě. Agresivní
muž z Vítkova ve věku 58 let, zjevně pod vlivem alkoholu nebo
jiné návykové látky, skončil v poutech ve služebním vozidle
a po provedení nezbytných úkonů byl převezen k vystřízlivění na
PZS v Opavě s hodnotou více než 1,5 promile alkoholu v dechu.
Muž je podezřelý z přestupků narušování občanského soužití
a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. V případě uznání viny, mu
může správní orgán uložit pokutu až do výše 20.000 Kč nebo 30.000
Kč pro opakovaný přestupek
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Modré parkovací zóny
Již nějakou dobu se mohou občané města Vítkova, a především
řidiči, setkávat na nám. Jana Zajíce a na komunikacích Oderská
a Wolkerova s tzv. modrými parkovacími zónami. Vzhledem
ke skutečnosti, že ne všem je takové označení některých
parkovacích ploch srozumitelné, chceme vysvětlit jejich
princip, tedy co vlastně taková zóna znamená a jaký je význam
dopravních značek, které jsou u těchto parkovišť umístěny.
Vedení města Vítkova se rozhodlo pro občany města a pro ty, kteří
přijíždějí do Vítkova vyřídit různé záležitosti na úřadě či navštěvují
obchody nebo jiné instituce, umožnit v centru města dostupné
parkování, aby nemuseli hledat parkovací místo v odlehlých
lokalitách nebo parkovat v místech, kde je stání místní úpravou
silničního provozu zakázáno. Z uvedeného důvodu byla některá
stávající parkovací místa osazena svislými dopravními značkami
IP 13b (parkoviště s parkovacím kotoučem). Tato značka upozorňuje
řidiče na skutečnost, že na parkovišti, které je takto označeno, musí
při započetí stání umístit parkovací kotouč viditelně ve vozidle
a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu
měnit. Stanovený způsob stání (vzdálenost, pořadí, apod.) a dobu
stání pak vyznačují dodatkové tabulky E13, které ve Vítkově upravují
jejich platnost v době PO-PÁ mezi 07:00-17:00 hod., vždy se stáním
na dobu maximálně 2 hodin, tzn. že v uvedenou dobu je nutné mít ve
vozidle umístěn parkovací kotouč. Parkování je na takových místech
pro řidiče umožněno stále zdarma, ale s uvedeným omezením.
Mimo vyznačené hodiny a dny pak na takovém místě mohou řidiči
parkovat i bez umístěného parkovacího kotouče.
Svislé dopravní značení je pro lepší orientaci doplněno vodorovným
dopravním značením V 10g, což jsou tzv. modré zóny. Tato značka
(omezené stání) vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje
způsob stání ve vztahu k okraji vozovky nebo stanoveného prostoru.
Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do
vozovky vyznačenou plochou. V úseku označeném touto značkou je
stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.
Jak již bylo zmíněno, ve Vítkově jsou takto zatím označena
3 parkoviště nebo jejich části. Na nám. Jana Zajíce se jedná celkem o
17 parkovacích míst, na komunikaci Oderská celkem 5 parkovacích
míst a na komunikaci Wolkerova se jedná o 2 parkovací místa.
Parkovací kotouč, který je přenosný a platí po celé ČR v místech,

která jsou označena uvedeným dopravním značením, lze zakoupit
například na Informačním centru MěÚ Vítkov nebo v některých
obchodech ve Vítkově.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Rada města Vítkova vyhlašuje

KONKURZNÍ
ŘÍZENÍ

Alej mezi Vítkovem a Prostředním
Dvorem bude dokončena

na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky příspěvkové organizace
- Střediska volného času Vítkov,
příspěvková organizace
Požadavky:
• Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky a odborná
kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných
právních předpisů zejména v oblasti školství,
• zdravotní způsobilost,
• občanská a morální bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky:
• přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonní kontakt,
případně e-mail, datum a podpis),
• profesní životopis (s uvedením odborných znalostí
a dovedností),
• čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání
a délce pedagogické a řídící praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání, popř.o státní zkoušce,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti vykonávat funkci
ředitele/ky (ne starší 2 měsíců),
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• koncepce rozvoje školského zařízení (maximálně 5 stran
formátu A4),
• řidičský průkaz skupiny B,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.

Město Vítkov se stalo úspěšným žadatelem o dotaci z Operačního
programu životního prostředí, konkrétně z prioritní osy 6 - Zlepšování
stavu přírody a krajiny, a to na projekt „Alej mezi Vítkovem
a Prostředním Dvorem – II. etapa“.
Žádost byla podána v říjnu v roce 2016 a během roku 2017 přišlo
kladné rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní proběhla veřejná
zakázka na výběr dodavatele, kterým se stala firma z Chropyně
A+K úpravy zeleně - Michael Alex. Výsadba by měla probíhat od
října do listopadu.
V rámci projektu budou vysázeny ovocné stromy, dlouholeté stromy
(duby) a keře. Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem povede
od nemocnice až po vodojem, a plynule tak naváže na stávající alej,
která byla vysázena v roce 2014 (rovněž díky dotací z evropských
fondů).
Náklady se odhadují na 241 tis. Kč, 80% bude hrazeno z dotace
a zbývajících 20% bude zaplaceno z rozpočtu města.
Ingrid Adamusová

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. ledna 2018
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně
podepsané přihlášky se všemi požadovanými doklady.
Termín podání přihlášek: 26. září 2017 do 14.00 hod.
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Město Vítkov
Mgr. Oldřich Huška, 1. místostarosta města
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
Obálku označit slovy KONKURZ na ředitele/ku SVČ, Vítkov
– NEOTVÍRAT
Kontakt:
Ing. Zdeněk Kuboň, tel.: 556 312 240

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
21. zasedání Zastupitelstva města Vítkova se
uskuteční

30. srpna 2017 od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání nalezenete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města www.vitkov.info

VÍTKOV PODPOŘÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V letošním roce je
poskytovatelům sociálních služeb poprvé
otevřena možnost podat si žádost o dotaci
z rozpočtu města na
rok 2018.
V letošním roce byly
schváleny Zásady pro
poskytování individuálních dotací z rozpočtu
města v sociální oblasti. Na základě těchto pravidel mají všichni poskytovatelé sociálních
služeb ve Vítkově možnost podat si žádost o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu města na rok 2018. Žádost o dotaci, většinou na provoz sociální služby, je nutné podat nejpozději do 31. 8.
2017 na schválených formulářích. Všechny zaevidované žádosti
projdou schvalovacím procesem v rámci pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb a následně budou žádosti
předloženy zastupitelstvu. Zastupitelstvo města Vítkova rozhodne,
které žádosti budou podpořeny a v jakém finančním objemu. Město Vítkov chce touto finanční podporou přispět k rozvoji a zkvalitnění sociálních služeb na svém území.
Podmínky dotačního programu včetně kontaktní osoby jsou zveřejněny na webových stránkách města: http://www.vitkov.info/
mestsky-urad/komunitni-planovani/zakladni-dokumenty/zasady-a-metodika-pro-poskytovani-individualnich-dotaci-/

NEZAPOMEŇTE V SRPNU ZAPLATIT ZA ODPAD!
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2017 činí pro občana, který má trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech, 540
Kč na osobu/rok.
Místní poplatek za komunální odpad pro majitele rekreační chaty, chalupy a bytu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, je také 540 Kč na chatu, chalupu, byt/rok.
Poplatek je splatný k 31. 8. 2017. Poplatky, které nebudou uhrazeny včas a ve správné výši, budou předány k exekučnímu řízení.
Jana Knichalová
finanční odbor

NABÍDKA SLUŽEB FEKÁLNÍHO
VOZU PRO OBČANY
CENY ZA VÝVOZ DLE CENÍKU TS VÍTKOV

Město Vítkov zakoupilo pro technické služby fekální přívěs za
traktor. Na objednávku se bude provádět vývoz žump a septiků
pro město a jeho občany.

Fekální přívěs za traktor – doprava

740,00

hod.

Fekální přívěs za traktor – čerpání/vypouštění

185,00

1/4 h

Fekální přívěs za traktor – uložení fekálií

66,00

m3

Informace jsou dostupné rovněž na webových stránkách
www.tsvitkov.cz

Rekonstrukce Domova Vítkov je u konce
v září 2015 mohli předat staveniště zhotoviteli stavby. V rámci
I. etapy došlo k rekonstrukci budovy B, nadstavbě budovy C,
přístavbě v suterénu objektu Domova a vybudování terasy. V této
době jsme na ul. Lidické 611 i nadále poskytovali sociální službu
domova pro seniory. I. etapa byla ukončena v září 2016, kdy došlo
k opětovnému stěhování uživatelů zpět do nově zrekonstruované
části objektu a současně k vystěhování druhé poloviny našich
uživatelů z budovy A do náhradních prostor v nemocnici. II. etapa
byla zahájena v říjnu 2016 a ukončena v červnu 2017. Poté došlo
k poslednímu (v pořadí již třetímu) stěhování uživatelů do kompletně
zrekonstruovaného objektu a vystěhování a vyklizení prostor
v nemocnici.
Dne 26. 6. 2017 jsme zrekonstruovaný Domov Vítkov slavnostně
otevřeli za účasti hostů z vedení Moravskoslezského kraje, vedení
města Vítkova a zástupců zhotovitele stavby - společnosti Zlínstav,
a. s. Všem zúčastněným hostům se nová podoba Domova Vítkov
velmi líbila a ocenili citlivě provedenou přestavbu.
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás touto cestou s novými
informacemi souvisejícími s ukončením rekonstrukce objektu
Domova Vítkov, p. o. Rekonstrukce objektu trvala téměř dva roky. Ty
byly velmi náročné jak pro naše uživatele obou pobytových služeb,
tak pro všechny naše zaměstnance.
Jsem rád, že tímto mohu oznámit, že rekonstrukce Domova Vítkov
je u konce. V červnu tohoto roku proběhla kolaudace stavby.
Prostory a komfort prostředí, v nichž poskytujeme naše služby
seniorské populaci (převážně občanům města Vítkova), se posunuly
na vysokou úroveň. V současné době mají uživatelé k dispozici 45
jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů s větší podlahovou
plochou. V rámci rekonstrukce došlo k vybudování tzv. buňkového
systému sociálních zařízení, kdy sociální zařízení jsou společná pro
max. 2-3 obytné buňky. I nadále zůstaly zachovány na každém patře
centrální koupelny vybavené ošetřovatelskými polohovacími vanami
pro naše uživatele s vyšší mírou podpory.
Celková kapacita obou sociálních služeb je 81 uživatelů. Služba
domova se zvláštním režimem má kapacitu 42 uživatelů a je
poskytována v objektu budovy B, kapacita služby domova pro
seniory je 39 uživatelů a je poskytována v objektu budovy A. Objekt
budovy C, který byl navýšen o dvě patra, slouží jako společný
vestibul s posezením pro naše uživatele, dále pro kanceláře
pracovníků, vedení organizace a ambulance ošetřujícího lékaře.
Součástí rekonstrukce byly nejen úpravy celkové vnitřní dispozice
objektu, ale také komplexní rekonstrukce veškerých sítí, rozvodů
energií, kanalizace apod. Dále došlo k zateplení objektu, včetně
izolace střech. Z vnitřní strany objektu Domova byla vybudována
rozlehlá terasa s pergolou a krbem, která umožní trávit volný čas
našim seniorům v případě příznivého počasí venku.
Celková rekonstrukce domova probíhala ve dvou etapách.

Začátek byl spojen s hledáním a úpravou vhodných náhradních
prostor, které jsme nalezli v areálu místní Nemocnice Vítkov. Po
nezbytných úpravách a opravách náhradních prostor se v srpnu
2015 stěhovala část našich uživatelů do nemocnice tak, abychom

Rekonstrukce proběhla za finanční spoluúčasti zřizovatele našeho
zařízení Moravskoslezského kraje a z dotačního titulu Ministerstva

práce a sociálních věcí ČR v celkovém objemu cca 55 mil. Kč.
Rád bych vás upozornil, že začátkem září bychom chtěli v Domově
Vítkov uspořádat Den otevřených dveří. Tímto zvu všechny
občany města, kteří mají zájem si nově zrekonstruované prostory
prohlédnout, k návštěvě našeho domova. Přesné datum konání
této akce bude sděleno prostřednictvím městského rozhlasu,
Vítkovského zpravodaje nebo se o něm dozvíte v Informačním
centru městského úřadu.
Na závěr bych ještě rád poděkoval všem uživatelům a zaměstnancům
Domova, že trpělivě zvládli obtížné podmínky související s dvouletou
rekonstrukcí Domova Vítkov, která se realizovala za plného provozu
organizace. Současně přeji všem zaměstnancům, ať se jim v novém
Domově Vítkov dobře pracuje a našim uživatelům sociálních služeb
dobře žije.
Jan Seidler, ředitel

PRO ZDRAVÝ ŽIVOT VE ZDRAVÉM MĚSTĚ
DEN MĚSTA
VÍTKOV 2018

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ

Vítkovští zastupitelé na svém zasedání před
prázdninami rozhodli o uvolnění finančních
prostředků a zahájení příprav dalšího
ročníku Dne města. Termín byl stanoven na
sobotu 2. června 2018.

Vítkovská všehochuť

Přibližně od října najdete více informací
na http://denmesta.vitkov.eu/, kde budeme
postupně zveřejňovat nový program. Zatím
zde jsou k dispozici fotky z letošního ročníku,
takže můžete zavzpomínat na příjemné
chvíle ve společnosti Slzy, Poetiky, Žalmana
a spol., Light&Love, cimbálové muziky Gizdi
z Opavy nebo Rockových lišáků.

Autorkou obrazů je Dana Hrabovská, která
maluje od raného dětství a první základy získala již ve vítkovské škole od paní učitelky
Hábové.
V Ostravě navštěvovala uměleckou výtvarnou školu pod vedením Vratislava Varmuži.
Pokračovala dálkovým studiem Famus Artist
Scholl v Amsterodamu a dodnes se učí na
kurzech Boba Rosse.
Do konce roku ji čeká ještě výstava v Bernu
a v lednu příštího roku v Schmittenu.
Svou výstavu uvede paní Dana Hrabovská
klavírními skladbami A. Vivaldiho, J. S. Bacha, B. Smetany a kavárenskou hudbou.

Také bychom rádi poděkovali sponzorům,
kteří podpořili letošní ročník: Zempol, spol.
s r.o., Asistenční odtahová služba Vítkov,
Farma Grim, inSPORTline, Dušan Šindelář
Trans s.r.o., Štěpán Hutník s.r.o., Profily,
Cernin, Oldřich Huška, hospoda Na půlce,
SectronPlus s.r.o., řeznictví Marcel Durec
a Restaurace Růže a bufet - Lubomír Matula.

PARKY V POHYBU

Důležitá informace pro všechny aktivní
seniory. Od září rozjíždíme cvičení v parku.
Přijďte s námi vyměnit vytápěnou tělocvičnu
za cvičení pod korunami stromů a modrou
oblohou. Do rytmu vám budou cvrlikat
ptáci a k rychlejšímu pohybu vás vyburcují
skotačivé veverky. V srpnu vyškolíme
trenérky a od září nás čekají tři měsíce
cvičení venku.
Od druhé poloviny srpna sledujte web města
a vývěsky, kde budou zveřejněny podrobné
informace.

1. září 2017 v 17.00 hod. ve velké výstavní
síni Kulturního domu ve Vítkově

Výstava potrvá do 27. září.

Město Vítkov vyhlašuje soutěž o nejlepší
nakládané okurky 2017

OKURKY POD VÍČKEM
Již léta se u vás dědí recept na nakládané okurky?
Rádi experimentujete a hledáte nové chutě? Pak
právě vám je určena tato soutěž.
Podrobné podmínky najdete na www.vitkov.info

POMOZTE NÁM
S HISTORIÍ

Vážení občané, máte doma zajímavé
fotografie (z rodinného alba, školy,
zaměstnání, kulturních, společenských
nebo sportovních akcí, budov, veřejných
prostranství…) nebo předměty mající vztah
k Vítkovu a jeho místním částem?
Zapůjčete nám je prosím pro připravovanou
publikaci o historii města.
Kontaktní osoby – Daniela Olbertová, tel.
556 312 253, 737 238 728 nebo Jan Dušek,
tel. 556 312 256.
Děkujeme Vám.

POHÁDKOVÝ LES

2. září 2017 start ve 14.00 hod. z točny na
konci Úvozní ulice.
Pohádkový les tentokrát trochu jinak!
Čarodějnice a další pohádkové bytosti
vás naučí základům první pomoci. Akce je
určena pro rodiče s dětmi.

BABÍ LÉTO ODSTARTUJEME
VÍTKOVSKOU PADESÁTKOU
2. ZÁŘÍ 2017
průběžný start od
6.00 do 10.00 hod.
Popis tras a propozice
najdete na
www.vitkov.info/turistika/
outdoor/turistika/
vitkovska-padesatka/

DEN KLOKOČOVA NA SVATÉHO JÁNA
Vloni v červnu jsme oslavili 60 let trvání TJ Sokol Klokočov. Jelikož
akce měla úspěch, rozhodli jsme se pokračovat a věnovat vždy
jeden den v roce Klokočovu. Přípravy začaly již před několika měsíci,
vrcholily den před konáním a končily v den samotný.
Zaměřili jsme se na historické události v Klokočově, a to přednáškou
s prezentací Vítka Mužíka o čarodějnickém procesu s Evou
Černínovou z Klokočova. Dozvěděli jsme se, ve kterých místech bylo
popraviště, proč se v té době čarodějnictví tak rozšířilo a co bylo jeho
příčinou. Vítkovy znalosti jsou u tak mladého člověka obdivuhodné
a také přítomné sběratele historických informací obohatily. Důkazem
byly hloučky diskutujících kolem Vítka po ukončení přednášky.

Báli se neoprávněně, děti byly úžasné a přirozené. Věřím, že jim to
vydrží a že to jsou skvělé základy klokočovské budoucnosti.

Posledním výstupem programu bylo předvedení služební
a sportovní kynologie pod vedením Petra Gotzmanna. Akce plná
povelů, psí poslušnosti, střílení, výbuchů a hravosti přitáhla na
louku za sokolovnou nejen maminky s dětmi, ale i mnoho dospělých
občanů. Bylo se na co dívat i přesto, že psi i jejich páni měli již jedno
vystoupení za sebou a sluníčko ten den bylo opravdu na vrcholu.
Ukázka sklidila velký potlesk a vyvolala další zájem o výcvik psů
(klokočovské hřiště bylo panu Gotzmannnovi radou města k těmto
účelům pronajato).
Dalším „trhákem“ byly fotografie profesora Jindřicha Štreita, na
kterých byli převážně lidé žijící či pracující v Klokočově. Někteří
z nich již nejsou bohužel mezi námi, a tak blízcí u těchto fotografií
zavzpomínali a uronili nejednu slzu. Ivan Petrtýl uvedl výstavu
fotografií a zmínil některé události z profesorova života a tvorby. Na
závěr ocitoval milá slova Jindřicha Štreita Klokočovákům, protože
ten se bohužel nemohl akce zúčastnit osobně.
Do třetice jsme se do historie vrátili díky panu Pavlu Kašparovi
staršímu z HVS Odry, který zpracoval pro Oderský zpravodaj článek
„Šlechtický rod pánů z Badenfeldu na Klokočově a jejich rodinná
hrobka v kostele sv. Ondřeje“. Se svými znalostmi se na textu
podílel i Pavel Kučerka z Klokočova a domluvil možnost zveřejnění
těchto informací u nás. Máte-li zájem dozvědět se více, než je v níže
uvedené citaci, a jste-li zvědaví, kdo je pohřben v hrobce, můžete
navštívit webové stránky města Vítkova (Informace o městě - Místní
části - Klokočov).
Citace z listu:
„Při pátrání po minulosti starého výletního místa „Hadinka1“ poblíž
obce Klokočova jsem se z pozemkové knihy dozvěděl, že v roce
1890 byla majitelkou „Hadího mlýna“ (něm. Ottermühle) paní Mária
Merkel, rozená baronesa z Badenfeldu. Můj zájem o její osobu mě
dovedl až ke studiu slezského šlechtického rodu „von Badenfeld“,
konkrétně k osobám pohřbeným v hrobce klokočovského kostela sv.
Ondřeje. Studiem archivních materiálů a spoluprací s pečovatelem
hrobky panem Pavlem Kučerkou se nám podařilo identifikovat zde
pohřbené dospělé osoby a začlenit je do rodového schématu.“
„7. února roku 1896 skončila prodejem klokočovského domu № 62
Johannu hraběti Plater von Bröelovi 93letá přítomnost Badenfeldů
na Klokočově. Zůstalo po nich funkční panství s podpůrným
průmyslem, na což mohli úspěšně navazovat jeho noví majitelé,
a také památné místo v kostele sv. Ondřeje – rodinná hrobka.“
Protože historie již bylo dosti, mohli jsme se potěšit i přítomností
nejmenších dětí z naší mateřské školky, které nám připravily milá
vystoupení. Při pohledu na posluchače v sokolovně bylo vidět oči
plné dojetí, jinde zase upřímného smíchu. Rodiče zase drželi pěsti,
aby to ta jejich zlatíčka na domácí půdě a před veřejností zvládla.

Pozornost si zasloužily i doprovodné programy pro děti, skákací
hrad, kolotoč, rýžování zlata a ukázka kovářských výrobků.
Leherovic děvčata napekla zákusky, různé dobroty, vyškvařila
sádlo a podávala ho na chlebu s cibulí. Z Františkova Dvora přivezli
výrobky z vyhlášené sýrárny, klokočovská rodačka paní Formánková
léčila svými bylinkovými čaji a sirupy, naše děvčata prodávala
keramické výrobky z chráněné dílny, od manželů Brožkových mohli
všichni ochutnat jejich sladké medové pečivo i zdraví prospěšné
lektvary. Prodávaly se různé druhy káv a občerstvení zajišťovala
paní Vysloužilová.
A komu se nechtělo být u sokolovny, mohl nasednout do konibusu
a projet se po okolí. Zájem byl obrovský a koně neměli šanci si
vydechnout.
Věříme, že i letošní akce se líbila, a všem, kteří jakkoli pomohli
a přispěli svým umem, patří velké poděkování.
Šárka Petrtýlová

VÍTKOVSKÝ KOMÍN MÁ ZA SEBOU 3. ROČNÍK

Ve Vítkově se během léta obvykle příliš kulturních akcí nekoná.
Ostatně i to byl jeden z důvodů, proč v létě 2014 vznikla myšlenka
uspořádat zde hudební festival. Pokud tedy někdo chtěl odstartovat
letošní prázdniny na akci s výbornou muzikou, divadelním
představením nebo letním kinem, měl k tomu skvělou příležitost
v pátek 30. 6. a v sobotu 1. 7. 2017.
V těchto dvou dnech se totiž uskutečnil již 3. ročník open air
multižánrového festivalu VÍTKOVSKÝ KOMÍN a tahle akce se tak
už začíná stávat akci tradiční. Festival je zejména určen právě
pro návštěvníky z Vítkovska a okolí, ale letos dokázal přitáhnout
fanoušky také z Ostravy, Uherského Hradiště, Hodonína nebo až
z Liberce. Vedle pozitivních ohlasů, kterých se nám dostalo po
realizaci prvních dvou ročníků, pomohlo k tomuto úspěchu také
spuštění prodeje vstupenek prostřednictvím festivalového webu
www.vitkovskykomin.cz nebo mediální spolupráce s rádiem Čas
Rock, Českým rozhlasem, opavským Deníkem či s obchodním
centrem Breda & Weinstein Opava.
To hlavní, za čím však fanoušci vážili cestu, byl program, který
byl letos poprvé rozvržen do dvou dnů. Jeho hlavními headlinery
byly kapely OCEÁN a PROGRES 2. Kapely, které patří k českým
hudebním legendám, a přesto nejsou typickými mainstreamovými
kapelami, které obrážejí známé letní festivaly nebo které hrají každý
den v rádiu. Moc nás potěšila pozitivní zpětná vazba, kterou jsme
od muzikantů získali za organizaci a zázemí akce, a za „bezva péči
a servis“. Od kapely OCEÁN jsme navíc dostali její album Ve smíru,
které kapela vloni vydala v mimořádné a limitované vinylové verzi
čítající pouhých 300 ks.
Mírnou komplikací pro náš harmonogram byl pozdní příjezd ukrajinské
kapely SCREAM INC., což je kapela, která bývá označována jako

jedna z nejlepších tribute kapel americké METALLICY. Čekání
na kapelu stálo za to a únavná a více než 20 hodin trvající cesta
z Běloruska, kde den předtím koncertovala, nebyla na jejím výkonu
znát.
Je důležité zmínit, že VÍTKOVSKÝ KOMÍN dává prostor hudebníkům
a umělcům, kteří jsou spojeni s Vítkovem. Letos to byla žákovská
kapela místní Základní umělecké školy s názvem SCHRAML,
vítkovský dechový orchestr taktéž spojený se ZUŠ, dále smíšený
pěvecký sbor KOMENSKÝ, hard&heavy kapela BEZ HLUKU,
divadelní soubor QUO VADIS, kytarové duo PETR & RICHARD
nebo hardrocková kapela SPECIAL BAND.

Po roce se do Vítkova vrátila také brněnská sestava okolo Toma
Jegra nazvaná TOM JEGR & GANG. Kdo si je pamatoval z loňska,
věděl, že tahle kapela hraje fantastický blues rock a zaslouženě má
za sebou hraní na jednom pódiu s takovými světovými legendami,
jako jsou DEEP PURPLE nebo SLADE.
Letošní počasí nás, až na jednu výjimku, podrželo a návštěvníci měli
k nabitému programu připraven výborný catering díky klokočovské
restauraci FRANTIŠKŮV DVŮR a ostravské kavárně a pražírně
LAURA COFFEE. Zmíněné počasí nás trochu potrápilo při
vystoupení funkových JH Y AMIGOS, ale parta okolo Jindry Holubce
a hlavně její hudba má tolik energie, že trocha deště nezabránila
fanouškům roztančit se pod pódiem.
VÍTKOVSKÝ KOMÍN by se nemohl uskutečnit bez spolupráce
a pomoci mnoha partnerů a podporovatelů. Svůj dík chceme vyslovit

zejména společnostem SEVEN SPORT s.r.o, VVM – IPSO s.r.o.,
PLUGO s.r.o., restauraci FRANTIŠKŮV DVŮR, kavárně LAURA
COFFEE, městu Vítkov a jeho TS a ZUŠ Vítkov. Pohodovou
atmosféru festivalu pomáhá vytvářet to, že se na jeho organizaci
a průběhu podílí zhruba 25 dobrovolníků, a je skvělé, že tuhle
skupinu se každoročně podaří vždy o pár nových tváří rozšířit.
Pro případný 4. ročník však hledáme další partnery a podporovatele.
Pokud se cítíte být touto výzvou osloveni, pak nás prosím kontaktujte,
ať už jste jednotlivec nebo skupina, umělec nebo kapela, soukromá
firma či nezisková organizace.
nerušíme :-). Dobrý moderátor. Výběr kapel dobrý, šanci zahrát
si dostávají místní. Na VK mezi lidmi panuje pohoda.

Máte-li zájem prohlédnout si více fotografií, a to nejen z letošního
ročníku, pak navštivte náš facebookový profil. Budeme potěšeni,
když naši stránku podpoříte.
Několik ohlasů na závěr:
Kapela OCEÁN: Ještě jednou velký dík. Jsme rádi, že jsme vás
potěšili tím vinylem, myslím, že za organizaci a zázemí byste
zasloužili i víc...
Kapela PROGRES 2: Před námi vystoupil českobudějovický
OCEÁN, kluci se nikdy netajili, že jsme byli vždycky jejich
oblíbenci, ba dokonce vzory. Někde v rubrice „Řekli o nás“
to zmiňuje i jejich bývalý frontman Petr Muk, který je bohužel
už pár let v muzikantském nebi. Tak se při našem vystoupení
v kotli sešlo kupodivu nejen docela dost posluchačů, ale mezi
nimi i muzikanti z Oceánu. Milé...
Zvukař ANTONÍN BERGER: Jak už jsem v minulosti říkal, festival
je výborně technicky zvládnutý, příjemný areál, snad okolí moc

Veřejnost může
vybírat nej…
zdravotní sestru
Moravskoslezského
kraje
Do třetího ročníku ankety Moravskoslezská sestra 2017, kterou letos na
jaře vyhlásil odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, se po odbornících může zapojit i veřejnost.
Smyslem akce konané pod záštitou
ministra zdravotnictví, prezidentky
České asociace zdravotních sester a hejtmana Moravskoslezského
kraje je ocenit nejlepší zdravotnické pracovníky působící v regionu
a poděkovat všem profesionálům,
kteří s nasazením vykonávají zdravotnická povolání.
„Význam a poslání zdravotnické
profese si většinou plně uvědomujeme, až když zdravotníky nutně pro
sebe nebo pro své blízké potřebujeme. Pořádáním ankety jim chceme poděkovat za náročnou práci
a záchranu zdraví,“ uvedl náměstek
moravskoslezského hejtmana pro
zdravotnictví Martin Gebauer. Míní,
že ocenění těch nejlepších zdravotních sester přispěje ke zvýšení společenské prestiže ošetřovatelského
povolání i zájmu mladých lidí o tuto
profesi.
Favority na nej… zdravotní sestru
Moravskoslezského kraje v pěti kategoriích už nominovali odborníci.
Nyní se bude moci do ankety zapojit
i veřejnost, a to prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Od
7. srpna do 30. září budou moci i laici hlasovat pro jednu svoji favoritku
z patnácti finalistek vybraných odbornou porotou.
„Veřejnost může vybírat z patnácti
finalistek v těchto kategoriích: sestra
u lůžka, ambulantní a domácí péče,
paliativní a hospicová péče, porodní
asistentka a ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Na
slavnostním galavečeru 12. října
v aule VŠB-TUO pak oceníme vítěze
v jednotlivých kategoriích a také finalistku s nejvyšším počtem hlasů veřejnosti. Zprostředkovaně tak poděkujeme všem zdravotníkům v našem
kraji, protože si ocenění za svou nelehkou práci zaslouží,“ řekl vedoucí
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Pavel
Rydrych s tím, že po uzavření hlasování veřejnosti bude vybrán také
jeden účastník ankety, který správně
odpoví na soutěžní otázku. I on získá
věcnou cenu.
Bližší informace k anketě zájemci
najdou na webových stránkách Moravskoslezského kraje: http://sestra.
msk.cz
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NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR
Poradna NRZP ČR

Bezplatné, anonymní a objektivní sociální poradenství…
Komu jsou naše služby určeny?
• Občanům se zdravotním postižením
• Seniorům
• Opatrovníkům a podpůrcům osob s narušenou schopností právně jednat, zástupcům z řad
členů domácnosti a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností
• Rodičům a rodinným příslušníkům a osobám
pečujícím
• Poradna poskytuje své služby obyvatelům
celé ČR
Poradenství je poskytováno v následujících
oblastech:
• Výběr vhodné sociální služby v regionu

• Konzultace ke smlouvě o poskytování sociální
služby
• Nemocenské a zdravotní pojištění
• Důchody a důchodové pojištění (mimo výpočtů a přepočtů důchodů)
• Příspěvek na péči
• Dávky státní sociální podpory
• Dávky pomoci v hmotné nouzi
• Průkazy osob se zdravotním postižením (TP,
ZTP a ZTP/P)
• Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• Konzultace při výběru kompenzačních pomůcek (základní poradenství), dávky a příspěvky
na úhradu kompenzačních pomůcek

Přihlaste se
do soutěže o
nejlepší inovativní
nápady, realizaci
vybraných
projektů podpoří
kraj až půl
milionem korun
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tradicí hledá
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• Omezení svéprávnosti
• Občanské právo (vč. rodinného) a pracovního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením
• Odstraňování architektonických bariér a tematika přístupnosti prostředí
• Problematika bydlení pro OZP
• Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Nabízíme:
• Možnost osobní konzultace se sociálním
pracovníkem
• Možnost osobní konzultace s právníkem
(jen po předchozím objednání)
• Poradenství ve znakovém jazyce – poradna v Praze
Naše další aktivity:
• Podílení se na pořádání konferencí zamě-
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řených na problematiku zdravotně postižených
• Odborná podpora a spolupráce s organizacemi
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
klienta
• Přednášková činnost (sociálně-právní tématika)
• Publikační činnost
Naši činnost můžete podpořit na účet číslo:
248896031/0300, VS 2512581.
Finanční i hmotné dary mohou být daňovým
odpočtem. Za vaši podporu děkujeme. Číslo
účtu lze ověřit na www.nrzp.cz
E-poradna prostřednictvím webu NRZP ČR
nebo http://poradna.nrzp.cz/

Soutěž o nejlepší chytrá řešení
v zavádění inteligentních technologií,
které budou lidem v regionu šetřit
čas i peníze a usnadňovat jim život,
vypsal Moravskoslezský kraj.
Své inovativní nápady může do
dotačního titulu přihlásit malý
podnikatel i větší firma se sídlem či
provozovnou v Moravskoslezském
kraji.
Podané projekty musí tematicky
zapadat do jedné z pěti kategorií:
debyrokratizace,
zdravotnictví,
infrastruktura, doprava a úspory.
Kraj vyčlenil ze svého rozpočtu na
podporu projektů dotaci ve výši dvou
a půl milionu korun.
Do soutěže se mohou přihlásit
podnikatelé i spolky se sídlem či
provozovnou v Moravskoslezském
kraji. Přínos produktu, služby či
technologie, která bude veřejně
přístupná lidem v Moravskoslezském
kraji, bude hodnotit odborná komise.
Minimální výše dotace na jeden
projekt činí 50 tisíc korun, maximální
částka je půl milionu korun. Zájemci
mohou podávat žádosti do 10.
srpna letošního roku, realizace
podpořených projektů musí být
hotova do 31. prosince 2017.
Podrobné informace o soutěži budou
k dispozici na webových stránkách
Moravskoslezského kraje a také na
nových stránkách www.chytrejsikraj.
cz.

Poradenství je poskytováno:
osobně, telefonicky, elektronicky,
písemně
Kde nás najdete?
30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 110 282, 736 751 206
E-mail: poradnaostrava@nrzp.cz
Web: www.nrzp.cz
Konzultační hodiny:
Pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 12:00
Středa
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Objednaní klienti mají přednost

OHLÉDNUTÍ ZA
UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM

Uplynulý školní rok 2016/2017
přinesl do škol řadu novinek, které
se bezprostředně dotkly také naší školy. Největší změnou bylo
zavedení inkluzivního vzdělávání a s ním pěti stupňů podpůrných
opatření pro žáky.
Další změnou bylo posunutí termínu zápisu žáků do prvních
tříd základního vzdělávání z přelomu ledna a února na duben
příslušného roku. Cílem tohoto opatření bylo snížit počet odkladů
povinné školní docházky. Dnes můžeme konstatovat, že na naší
škole se tímto opatřením počet odkladů povinné školní docházky
nesnížil. Ředitelka školy vyhověla 16-ti žádostem o odklad povinné
školní docházky o jeden rok. Ke 4. září 2017 nastoupí do tří prvních
tříd 58 žáků.
Změna čekala také na žáky, kteří konali přijímací zkoušky na
střední školy. Konaly se povinné celostátní přijímací zkoušky
z českého jazyka a matematiky, a to jak pro žáky pátých, tak pro žáky
devátých tříd. Přijímacím zkouškám předcházely přípravné kurzy
z jazyka českého a matematiky vedené našimi zkušenými pedagogy,
které využili nejen žáci naší školy, ale i škol okolních. Žáci, kteří si
podali přihlášky ke studiu na gymnáziu, úspěšně zvládli přijímací
zkoušky a byli přijatí ke střednímu vzdělávání, do primy nastoupí 19
žáků, do 1. ročníku gymnázia 22 žáků.

Pro žáky devátých tříd, kteří si podali přihlášky na gymnázia a lycea,
byla zavedena povinná maturitní zkouška z matematiky.
Změny se dotkly rovněž maturantů z jazyka českého. Písemné
maturitní práce, které byly jednotně zadávány na středních školách,
byly poprvé odesílány společnosti Cermat k centrálnímu hodnocení.
Maturanti obstáli na výbornou jak v písemných tak v ústních částech
maturitní zkoušky. V letošním roce maturovali z jazyka českého,
jazyka anglického, jazyka německého, jazyka ruského, matematiky,
fyziky, chemie, zeměpisu, biologie a základů společenských věd.
Ve změti těchto a dalších legislativních změn probíhal výchovně
vzdělávací proces, kde jsme dosáhli řady vynikajících výsledků
a úspěchů.
Výborných výsledků dosáhli naši sportovci ve Velké ceně základních
škol okresu Opava v atletice, v halové kopané, školní futsalové lize,
florbalu a v minikopané.
V průběhu školního roku absolvovali žáci kurzy plavání, dopravní
výchovy, lyžování.
Probíhala spolupráce s partnerskými školami z polských Kalet
a slovenského Vrbového.
Realizovali jsme projekt Edison za účasti lektorů z Ruska, Jordánska,
Číny, Tai-wanu a Malajsie, dále projekt Erasmus+ - Touch the
Magic of Fairy Tales a projekt Bräuche und Traditionen, pokračoval
projekt anglické knihovny Grab the Reader, Podpora v inkluze

v Moravskoslezském kraji, Společně ve vzdělávání – šablony
a projekt Společně na hory.
Za zmínku jistě stojí vystoupení pěveckého sboru na různých akcích
ve městě i v okolí, účast žáků školy v olympiádách v okresních
a krajských kolech, reprezentace žáků školy v celostátních kolech
soutěží.

Nejúspěšnější žáci a týmy byli navrženi na ocenění Nejúspěšnější
žák střední školy Moravskoslezského kraje.
V oblasti společenskovědní dosáhli žáci výborných výsledků
v soutěžích Jom Ha-Šoa, Najdi svého veterána, Staň se diplomatem,
Nebojme se myslet, Marketing a propagace, Baťova manažerská
olympiáda, Moje soukromí, Nebojme se polednice, Jak vyrůstám
s knihou a Svět slova.
Žáci se úspěšně zapojili do Středoškolské odborné činnosti.
Pravidelně po celý rok se scházely Ekotýmy školy a Žákovské
parlamenty.
V oblasti environmentálních aktivit jsme realizovali projekt Víš, co jíš?
a vydali Vítkovskou kuchařku, řešili jsme úkoly soutěže Přírodovědný
klokan, Sapere aneb vědět jak žít, Ekologické olympiády, Zlatý list,
účastnili jsme se celostátní Letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2017, akce Hledáme mladé mediální talenty, celostátních
Globe Games, Recyklohraní, pro žáky byly zorganizovány přednášky
z různých oborů vzdělávání.

Žáci navštívili divadelní představení v Opavě a Ostravě. Žáci
s výtvarným talentem se zapojili do výtvarných soutěží.
Vědomosti si žáci ověřili celostátním testováním SCIO a Kalibro
a v mezinárodních zkouškách z jazyka anglického v úrovni PET.
Pro rodičovskou veřejnost jsme připravili školní akademie, koncert
pěveckého sboru, společenský ples s maturitním šerpováním, dětský
maškarní ples, dny otevřených dveří, cyklus přednášek „Cogito ergo
sum“ a další přednášky a besedy.
Stranou nezůstaly ani školní družina a školní klub, které zrealizovaly
například Lampionový průvod, Den matek, Den otců, Den babiček
a dědečků, Den sourozenců nebo Vánoční tvořivé dílny.
Školní jídelna se zapojila do projektu Obědy pro děti a Zdravá školní
jídelna.

Požádali jsme o dotaci z IROP na vybudování spojovacího krčku
mezi budovami, čtyř odborných učeben a arboreta. Z OPPS
jsme požádali o dotaci Poznáváme Slezské Beskydy. Ukončili
jsme pětiletou udržitelnost projektu Přírodě blíž, Školní hřiště,
Zodpovědný Evropan, Problémy s učením. Škola získala ocenění
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, Mezinárodní certifikát lesní
třídy, stala se mezinárodním Příkladem dobré praxe v oblasti EVVO.
Spoustu aktivit jsme realizovali za finanční podpory Klubu rodičů při
naší škole.
V průběhu prázdnin probíhá rekonstrukce odpadní kanalizace školní
jídelny.
Blanka Váňová
ředitelka školy

ŠKOLA JAKO PŘÍKLAD MEZINÁRODNÍ
DOBRÉ PRAXE

Žáci a učitelé naší školy dosahují vynikajících výsledků v oblasti
environmentálního vzdělávání a osvěty. Získali v této oblasti již řadu
ocenění a titulů. Vždy nás potěší, když si někdo nezávislý všimne
poctivé práce školy z malého města. Ke konci června nás povzbudil
do další práce tento dopis:
„Jsme velmi hrdí, že Vám můžeme oznámit, že právě Vaše škola
je uvedena jako příklad dobré praxe na mezinárodním webu
globe.gov!
Z České republiky bylo vybráno sedm škol, které dokázaly
ve své práci výborně propojit činnost v Programech GLOBE
a Ekoškola a jsou uvedeny jako inspirace pro ostatní školy
z celého světa!
Gratulujeme a děkujeme za Vaši práci.
Příklady dobré praxe z českých škol oslavuje článek na
mezinárodním webu, a najdete ho hned na hlavní stránce mezi
news: https://www.globe.gov
Ještě jednou moc gratulujeme a děkujeme za Vaši skvělou
činnost!“

K ENVIRONMENTÁLNÍMU VYÚČTOVÁNÍ
ZA ROK 2016

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 57,00 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 1,38 MWh elektřiny, 98,20 litrů ropy,
m3 vody a 0,03 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů (o 0,25 tun CO2 ekv.), a produkci nebezpečných
odpadů o 1,09 tun.
Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.

O VÍTKOVSKÉHO
SOPTÍKA 2017
27. května pořádal Sbor dobrovolných hasičů Vítkov ve spolupráci se SVČ již 3. ročník soutěže v požárním útoku O vítkovského
soptíka. Letošní pohárová soutěž byla součástí uzavřené „Ligy 4
okrsků“ - vítkovský, hradecký, březovský a budišovský. Soutěžilo celkem 13 družstev v kategorii mladších a starších žáků. Každé družstvo mělo dva pokusy a do výsledku se počítal lepší čas.
V kategorii mladších žáků obsadili vítkovští mladí hasiči 2. místo, starší žáci skončili na 4. místě. Díky sponzorům jsme mohli
ocenit všechna zúčastněná družstva. Mezi sponzory patří Simply
you, Štěpán Hutník, s.r.o., Davidův mlýn, inSPORTline a město
Vítkov. Hlavním rozhodčím byl Tomáš Indrák ze SDH Budišov
nad Budišovkou, přetlakový ventil zapůjčil Ferdinand Scholaster
ze SDH Březová. Všem uvedeným moc děkujeme a těšíme se
na další ročník.
Martina Krejčí
Vedoucí mládeže SDH Vítkov

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK JSME
ZAKONČILI V PAŘÍŽI

Dny jedinečné a prožité naplno! Tato slova přesně vystihují náš výlet
do Paříže, kde jsme se účastnili konference o podpoře lidských práv
a demokracie v oblasti Blízkého východu pod neformálním heslem
„Společně proti islámskému fundamentalismu“. Konferenci z naší
strany provázela mírná nervozita, neboť davy lidí z různých koutů
světa a přísné kontroly budily velmi nezvyklý dojem, nakonec jsme
všichni byli za tuto zkušenost velmi vděční. Zároveň jsme odcházeli
spokojení, že v České republice neřešíme takové problémy jako
v Íránu, nebo Sýrii. Na konferenci vystupovali mimo jiné i významní
političtí činitelé, např. Rudy Giuliani, Bernard Kouchner, Patrick
Kennedy, Rita Sussmuthová či Joe Lieberman...
Pro většinu z nás to hlavní přišlo až posléze, kdy jsme měli příležitost
procházet se po Paříži, kde nicméně trvá stále tzv. nouzový stav.
Kroky mnohých směřovaly stejným směrem a setkaly se u Eiffelovy
věže, kde jsme strávili většinu času. Ti starší z nás nepohrdli
sklenkou dobrého vína v příjemné restauraci u Seiny, poslouchajíce
půvabnou francouzštinu, a ti, kteří se ocitli v Paříži poprvé, se
společně vydali za nejzajímavějšími zákoutími města, projeli se
metrem či něco nakoupili. I na posezení v kavárně zbyl čas...
Celkové hodnocení? Excellent! Merci!
Petra Švecová
abs. ZŠG Vítkov 2016/17

NABÍDKA LETNÍCH AKTIVIT ZŠG VÍTKOV
Školní družina a školní klub jsou v provozu od 28. 8. – 1. 9. 2017
v době od 7.00 – 15.00 hod.
Příměstské tábory:
31. 7 – 4. 8. 2017
Hudebně – malířský
7. 8. – 11. 8. 2017
Výtvarně – turistický
14. 8. – 18. 8. 2017
Rukodělný
21. 8. – 25. 8. 2017
Budu prvňáčkem
21. 8. – 25. 8. 2017
Sportovní
Kontakt: Karína Kopecká 737 323 162
Sportoviště
Sportoviště jsou k využití v době od 14. 8. – 1. 9. 2017 po předchozí
telefonické domluvě od 7.00 – 14.30 hod. Poplatek za halu je 170 Kč
na hodinu, poplatek za malou tělocvičnu nebo za venkovní hřiště je
100 Kč. Pronájem se platí na místě.Kontakt: Václav Říčný, 732 833
788, Pavel Chromek, 737 043 935.

... JSEM TADY INKOGNITO
V sobotu 15. července jsme měli tu čest
přivítat v knihovně již poněkolikáté divadelní
ochotnické uskupení Quo Vadis.
Stejně jako v minulých letech se představilo
novou autorskou hrou, tentokrát to byla hra
s detektivní zápletkou - Inkognito.
Přestože se počasí postavilo proti nám a my
jsme museli zahradu knihovny vyměnit za její
sál, nic to neubralo na fantastické atmosféře,
která každé vystoupení těchto mladých,
nadšených a nesmírně talentovaných herců
provází.
Michal Škrobánek, herec, režisér a autor hry
v jedné osobě, opět zazářil ve všech svých
„rolích“. A ostatní herci mu byli více než
kvalitními partnery.
Šedesát minut pohody, úsměvů a radosti
určitě nenechalo nikoho z přítomných diváků
na pochybách, že se představení Quo Vadis
opět zařadilo mezi to nejlepší, co se nám daří
svým příznivcům nabídnout.
Už nyní se těšíme na jejich příští vystoupení.

Půjčovní doba
městské knihovny v
době letních prázdnin
(1. 7. – 31. 8. 2017)
Po
Út
Stř
Čt

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

Pá

zavřeno

OBALOVÁNÍ UČEBNIC

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

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

V Městské knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 21. srpna
do 15. září 2017 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města.
V průběhu výprodeje nebude seznam knih aktualizován.
Knihy lze zakoupit pouze na místě bez možnosti odložení
či rezervování předem.

WIFI V KNIHOVNĚ

Od 1. července 2017 rozšiřujeme služby pro návštěvníky a uživatele
knihovny o možnost bezdrátového připojení k internetu na vlastních
mobilních zařízeních v prostorách knihovny.
Připojení k bezdrátové síti wifi je v knihovně bezplatné. Pronájem
PC v knihovně sloužící k připojení k internetu zůstává nadále zpoplatněn 15 Kč za každých započatých 30 minut.
Věříme, že touto novou nabídkou přispějeme ke zkvalitňování služeb čtenářům MěK ve Vítkově.

Martina Víchová
geodetické práce
Komenského 169, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail:
martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
St 9.00 - 11.30 12.00 - 17.00
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ SVČ VÍTKOV NA ŠKOLNÍ ROK
2017 - 2018 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
6 – 8 let
Malý výtvarník
Malý sporťák
Mažoretky mladší
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga

Automodelářský I.
Keramika
Gymnastika
Mladí hasiči I.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
10 – 12 let
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba II.
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský I.
Badminton II.
Florbal mladší
Karate

8 – 10 let
Florbal mladší
Badminton I.
Taneční Mixed Dance
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba I.
Mažoretky starší
Programování

Keramika
Gymnastika
Klub KaMeRa
Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Kynologický kroužek

Keramika
Klub KaMeRa
Mladí hasiči II.
Počítačový zábavný
Nerf Liga
Kynologický kroužek
Stolní tenis

12 – 15 let
Stolní tenis
Rybářský
Střelecký
Lukostřelba II.
Mažoretky starší
Programování
Automodelářský II.
Badminton III.
Karate
Florbal starší

15 – 18 let
Keramika
Klub KaMeRa
Divadelní I.
Divadelní Quo Vadis
Kynologický kroužek
18 – 22 let
Divadelní I.
Divadelní Quo Vadis

NABÍDKA AKTIVIT SVČ VÍTKOV V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin je pro děti a mládež otevřen areál SVČ Vítkov včetně venkovního multifunkčního hřiště od pondělí do neděle
od 10.00 do 19.00 hod. Děti si musí donést vlastní sportovní pomůcky. Je nutné dodržovat provozní řády jednotlivých herních ploch
a herních prvků.
V provozu bude o prázdninách také sokolovna/tělocvična SVČ Vítkov, kterou mohou využívat rodiče s dětmi a také skupiny. Provoz
v sokolovně bude dle rozvrhu a domluvy se správci na tel. 734 540 176 - p. Matuška, 734 540 224 - p. Michlíček.

Nově je otevřena

UROLOGICKÁ AMBULANCE
v Městské nemocnici v Odrách.
Telefon: 556 778 165
www.mudrtomasvagner.cz
ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí 7.00 - 12.00
Úterý
Středa 7.00 - 12.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00
Pátek 7.00 - 12.00

12.30 - 15.00
12.00 - 17.00
12.30 - 15.00
13.00 - 15.00

Ambulantní péči poskytujeme pojištěncům:
- Revírní bratrské pokladny č. 213
- České průmyslové zdravotní pojišťovny č. 205
- Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra č. 211

OZNÁMENÍ O LETNÍM
PROVOZU NĚKTERÝCH
ORDINACÍ
MUDr. Marie Mazurová: dovolená od 18. 8. do 29. 8.
2017, zastupuje MUDr. Kolev
Vítkov, Opavská 89
pondělí
7.00 - 9.30
úterý
7.00 - 9.00
středa
11.00 - 13.00
čtvrtek
7.00 - 11.00
pátek
11.00 - 13.00
MUDr. Iveta Švestková:
dovolená od 7. 8. do 18. 8. 2017

Budišov n. B.
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00
7.00 - 10.30
14.00 - 45.30
7.00 - 10.00

STAVEBNÍ SPOŘENÍ PRO DĚTI DO 10 LET
A PRO DOSPĚLÉ NAD 55 LET ZDARMA
Navíc s bonusovým vkladem 500 Kč
•
•
•
•
•

uzavření smlouvy ZDARMA
roční zhodnocení úspor 3,76 %*
státní podpora až 2 000 Kč ročně
zákonné pojištění vkladů až do výše 100 000 eur (cca 2,7 mil. Kč)
po konci zákonné vázací lhůty je možné naspořené prostředky využít
na cokoliv

V případě zájmu se obraťte na: Renata Wavříková
tel.: 604 191 408, e-mail: renata.wavrikova@mpss.cz
Platnost nabídky bonusu 500 Kč je do 30. 9. 2017.
* Uvedené zhodnocení je vypočítáno pro klienta
s pravidelnou roční úložkou 20 000 Kč. Výpočet
zahrnuje státní podporu i veškeré úhrady klienta
(uzavření smlouvy, vedení a správa účtu stavebního
spoření, roční výpis). Zhodnocení nezohledňuje 15%
zdanění výnosů. Výše státní podpory a podmínky pro
její poskytnutí se řídí zákonem o stavebním spoření
č. 96/1993 Sb., v platném znění.

Vítkov zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

vitkov.mobilnirozhlas.cz

FAJNE LÉTO
ˇ

NA VODNÍM MLÝNE WESSELSKY
ˇ
V LOUCKÁCH
U ODER
ˇ 2017
SOBOTA 2. ZÁRÍ

OD 14.00 DO 18.00 hod.

Po celou dobu budou probíhat zábavné aktivity:
malování na obličej, výroba vizovického pečiva, skládání puzzlí,
předvádění 4 starých řemesel.
V průběhu dne se návštěvníci mohou zapojit také do sportovních aktivit:
stromolezení, nošení mouky v pytli, výlov rybiček pomocí magnetického prutu či
háčku, hledání jehly v kupce sena.
Pro zájemce jsou připraveny tematicky zaměřené soutěže:
znalostní kvízy, přebírání zrní, skákání v pytli, nošení vědra s vodou a pečení koláčů,
které také poběží po celou dobu trvání akce.
Tradičně se budou konat komentované prohlídky mlýna.
Během konání akce proběhne sbírka ve prospěch Centra Paraple, které
pomáhá lidem s poškozením míchy.
Občerstvení zajištěno.

PROGRAM
14.00 zahájení akce
14.15 pohádka Společnosti Arcus „S námi čerty nejsou žerty“
15.00 taneční vystoupení Studia Tany Tany – poetický „Tanec rusalek“
15.30 loutkoherecká interaktivní pohádka Divadélka Leonka „U modré tůňky“
16.30 taneční vystoupení Studia Tany Tany – poetický „Tanec rusalek“
17.00 koncert revivalové kapely FastFoot z Opavy
18.00 ukončení akce

KALENDÁŘ AKCÍ
29. 8.
8.30 – 11.30 h.

PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY
S DĚTMI
Městská knihovna ve Vítkově.

19. 9.
18.00 hod.

HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
Modlitebna Českobratrské církve evangelické ve
Vítkově.

29. 8.

TURNAJ MÖLKKY (3. ROČNÍK)
- 15.00 hod. turnaj pro děti,
- 18.00 hod. turnaj pro dospělé.
Bližší informace + přihlášky v knihovně.
Startovné: 25 Kč/osoba.
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.
V případě nepříznivého počasí se turnaj nekoná.

16. – 22. 9.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

23. 9.

ZA PLOTEM

30. 8.
CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
15.00 – 19.00 h. Zábavné odpoledne pro malé čtenáře.
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.
Nutno se předem přihlásit v knihovně.
31. 8.
18.00 hod.

21. 8. – 15. 9.

KONCERT SKUPINY SMEČKA
Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 50 Kč.
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny, cena 5 Kč za
knihu.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

PROGRAM LETNÍHO KINA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU
VÍTKOV
11. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.

Bohové Egypta (dobrodružný, fantasy, USA)
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda (animovaný, USA)
Velká čínská zeď (dobrodružný, fantasy, USA)
Trollové (animovaný, komedie)
Špunti na vodě (komedie, ČR)
Trhák (komedie, ČR)

Promítáme ve 21.15 hod. Jednotné vstupné: 60 Kč. Změna programu
vyhrazena!
V případě nepříznivého počasí se projekce posouvá na sobotu popř.
neděli
PROGRAM NA MĚSÍC SRPEN 2017 V NZDM TUNNEL
2. 8.
3. 8.
7. 8.
9. 8.
10. 8.
14. 8.
16. 8.
17. 8.
21. 8.
23. 8.
24. 8.
28. 8.
30. 8.
31. 8.

Filmové odpoledne – volný výběr
Beseda - Kam na výlet o prázdninách?(Vítkov a okolí)
Turnaj (pexeso)
Filmové odpoledne – Prázdniny pana Beana
Herní odpoledne
Beseda – Pozor, klíště, co nám může způsobit?
Filmové odpoledne – volný výběr
Malování na sklo
Turnaj ping-pong
Filmové odpoledne – volný výběr
Beseda - jak se připravit na další školní rok?
Dílničky
Filmové odpoledne – volný výběr
Diskotéka - ukončení prázdnin

1. 9.
15.00 hod.

AHOJ, PRÁZDNINY!
Bohatý program pro děti, rodiče i prarodiče.
Přijďte se s námi rozloučit s prázdninami formou
zábavného odpoledne.
Co jsme si pro vás připravili? Soutěže pro děti, v
16.00 představení Klubu sportovní kynologie
Vítkov pod vedením pana Gotzmanna, v 17.00
divadelní pohádku O Terezce a Matějovi v podání
herců Karlínského divadla, od 19.00 hodin
opékání párků (nutnost donést vlastní potraviny) a
od 21.00 letní kino Trollové (animovaná komedie).
Vstupné do letního kina: 60 Kč.
Areál SVČ Vítkov

1. 9.
17.00 hod.

VÍTKOVSKÁ VŠEHOCHUŤ
Zahájení výstavy obrazů Dany Hrabovské.
Kulturní dům Vítkov – velká výstavní síň.

PODĚKOVÁNÍ

2. 9.

VÍTKOVSKÁ PADESÁTKA
Turistická akce.
Průběžný start mezi 6.00 a 10.00 hod. z budovy
městského úřadu.

Ráda bych poděkovala paní ředitelce SVČ Vítkov paní Šárce
Medunové za vzornou organizaci a krásné zážitky na letním
táboře u moře.

2. 9.

POHÁDKOVÝ LES
Start ve 14.00 hod. z točny na konci Úvozní ulice.

Jaroslava Stolleová

Uzávěrka příštího čísla je 22. srpna 2017 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov
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