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Slovo starosty města
Po většinu školního roku se žáci připravují na školu. Dělají si domácí
úkoly, učí se a připravují se i jinak. O letních prázdninách je tomu
však naopak. Škola se připravuje na žáky. A jak to vypadá konkrétně
na naší základní škole a gymnáziu? Místo žáků se po škole pohybují
řemeslníci různých profesí. Na staré budově gymnázia se v šesti
třídách dělají nové podlahy za 360 tisíc korun. Také budou ve
všech vstupech instalovány bezpečnostní prvky v podobě nových
dveří s videotelefony, které zamezí pohybu cizích osob po škole.
Na tuto investici uvolnilo město ze svého rozpočtu 457 tisíc korun.
Zastupitelé také odhlasovali příspěvek na bezpečnostní prvky pro
středisko volného čau a také pro mateřskou školu v celkové výši 84
000 Kč.
Zastupitelé na svém posledním zasedání v červnu uvolnili přes 900
000 Kč na opravu umělého povrchu hřiště ve sportovním areálu.
Stávající stav je již nevyhovující. Hřiště je intenzivně využíváno více
než deset let a původní povrch je již za hranicí své životnosti. Nový
povrch bude kvalitativně lepší než stávající.

několik desítek hodin. Když byla tato závada objevena, stálo
v několika místnostech jezero vody. Ta protekla také do sklepa.
Dostala se i do elektroinstalace, takže část budovy včetně pošty
byla bez elektřiny. Přivolaní hasiči speciálními vysavači odsáli
vodu. Pracovníci Správy bytového fondu Vítkov začali opravovat
rozvody elektřiny. Hasiči nám zapůjčili vysoušeče, které byly hned
instalovány. Jak dlouho bude trvat, než bude školka připravena na
děti, bude jasné, až se vyhodnotí veškeré škody.
Kromě financí do školských zařízení zastupitelé také uvolnili jeden
milion korun na opravy komunikací. Z těchto peněz opravíme
příjezdovou komunikaci ke garážím v Komenského ulici. Konkrétně
se jedná o úsek od benzinové stanice kolem rybníčku a pak cestu
kolem garáží k ulici Lesní. Připravujeme také opravu Husovy ulice
od náměstí až po parčík a dále Dělnické ulice od Husovy kolem
pošty ke kinu. V současné době prověřujeme stav inženýrských
sítí (zejména kanalizace), aby se do opravené cesty nemuselo
v dohledné době zasahovat.
Máme zájem více investovat do oprav komunikací, aby se jejich stav
zlepšil. To se týká i chodníků, které jsou v některých částech města
ve špatném stavu.

Mateřská škola v Klokočově se na děti bude připravovat mnohem
víc, než bylo v plánu. O předposledním červencovém týdnu praskla
přívodní hadička k záchodu. Voda vytékala, přesněji řečeno stříkala

Zemřela nejstarší občanka celého Vítkovska
24. června 2016 zemřela ve věku nedožitých 102 let nejstarší občanka Vítkova paní Juliana Andrejková. V rodném listě v kolonce datum
narození měla 8. prosinec 1914. Zažila prakticky všechny československé prezidenty od T. G. Masaryka.
Paní Juliana Andrejková se narodila půl roku po vypuknutí první světové války v Driečné v okrese Svidník na východním Slovensku.
Pocházela z deseti sourozenců a po brzké matčině smrti se o ty
mladší musela postarat sama. V polovině třicátých let se se svým
nastávajícím odstěhovala do Libčan na Královéhradecku, kde
v nelehkých poměrech přečkala také válku. Po ní manželé odešli
do Předměřic nad Labem, kde se také narodily jejich dvě děti.
Těžký život jim ovšem byl souzen i nadále. Paní Andrejková
pracovala na státním statku, v létě na poli, v zimě ve chlévě.
Přesto se jí podařilo vytvořit krásné rodinné prostředí, za což se
jí děti odměnily tím, že vystudovaly vysokou školu. Po manželově
smrti se paní Andrejková musela vyrovnat s tíhou samoty. Přála si
dostat se do domova důchodců, a to se jí po určité době vyplnilo.
Ze sociálního zařízení v Hradci Králové později přesídlila v roce
1994 do Domova Vítkov, kde bydlela od jeho samotného otevření,
což je úctyhodných dvaadvacet let.
Pro zajímavost, dle zjištění z matriky: Nejstarší občankou Vítkova
a jeho blízkého okolí je nyní žena z Vítkova, která se narodila
v prosinci 1917.
Lucie Augustinová
sociální pracovnice Domova Vítkov

Aktuálně z radnice
V červnu 2016 zasedalo zastupitelstvo dne 21. 6. 2016 a rada města
pak 28. 6. 2016 a mimořádně 13. 7. 2016.
Zastupitelstvo města rozhodlo o přijetí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu MS kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů města Vítkova v celkové výši 50.000 Kč.
Na základě podnětu osadního výboru Zálužné byla zpracována
OZV, která má regulovat hlučnost. Jedná se o povinnost zdržet se
o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a strojů způsobujících hluk,
např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů,
mulčovaček apod. Původní záměr byl tuto OZV mít pro město Vítkov
a místní části, to však zastupitelstvem nebylo schváleno. Na základě
požadavků OV Zálužné zastupitelstvo rozhodlo o jejím vydání jen
pro tuto místní část.
Další OZV, kterou zastupitelé schválili, byla vyhláška k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky. Jednalo se
o žádost OV Zálužné, kde mají opakovaně negativní zkušenosti se
zábavnou pyrotechnikou, jež je zde během roku často používána.
Zákaz se vztahuje pouze na Zálužné. Omezení neplatí v době od
14:00 hodin 31. prosince do 2:00 hodin 1. ledna.
Aby bylo zřejmé, pro kterou část se obě OZV vztahují, je na
webových stránkách města u obou OZV přiložena také informační
mapa místní části Zálužné http://www.vitkov.info/mestsky-urad/pravni-predpisy-a-vnitrnismernice/obecne-zavazne-vyhlasky/.
Na základě žádosti o.p.s. Focus (denní stacionář pro tělesně
postižené ve Vodní ulici) rozhodlo zastupitelstvo o poskytnutí dotace
ve výši 80 tisíc Kč na činnost bezprostředně související s výkonem
sociální rehabilitace, kterou provádí ve Vítkově.
Zastupitelstvo také schválilo změny rozpočtu města rozpočtovým
opatřením. Mezi hlavní změny patří navýšení o částku milión korun,
který bude použit na údržbu a opravy komunikací a o další milión na
I. etapu rekonstrukce parkoviště v Opavské ulici ve Vítkově.
Město Vítkov vlastní lesy, o jejichž správu se starají TS Vítkov.
Zastupitelstvo však schvaluje výši těžby vždy pro kalendářní rok.
TS Vítkov požádaly o navýšení těžby dřeva pro rok 2016 na 3 700
m3, a to z důvodu kůrovcové kalamity. Tato žádost byla schválena.
Jedná se o formální krok, neboť ze zákona je uloženo napadené
dříví vytěžit.
Ředitelka ZŠaG Vítkov podala žádost o uvolnění finančních
prostředků na pořízení počítačové techniky pro žáky I. stupně.
Jedná se o interaktivní projektory, konzole k projektorům, datové
a napájecí rozvody, PC sestavy a LCD monitory v celkové výši

167 361 Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že na rok 2016 již
byly této organizaci poskytnuty investiční příspěvky ve výši 861
tisíc, žádost nebyla odborem služeb, finančním odborem ani radou
města doporučena. Doporučeno bylo hledat vhodný dotační titul.
Zastupitelstvo neschválilo rozpočtové opatření, tedy uvolnění
finančních prostředků.
Rada města vzala na vědomí žádost TS Vítkov, p.o. o vydání
souhlasu s úplatným převodem nebo odprodejem majetku TS Vítkov,
p.o. – automobilu Škoda Octavia 1,9 TDi a doporučila vyhlášení
záměru na odprodej tohoto vozidla, a to na webových stránkách
města, TS Vítkov a ve Vítkovském zpravodaji.

Důvodem mimořádného jednání rady města bylo především
schválení několika veřejných zakázek. Jednalo se o veřejnou
zakázku na opravu místní komunikace – ulice Komenského ve
Vítkově (ke garážím) v hodnotě kolem 300 tisíc korun, dále pak
o veřejnou zakázku na zateplení domu č. 208 v Klokočově za
částku 700 tisíc korun a také o veřejnou zakázku na rekonstrukci
a modernizaci chodníků a rozšíření parkovacích ploch ve Vítkově
v Opavské ulici (na fotografii) za částku téměř 3 mil. korun.
Oldřich Huška
1. místostarosta města

Městská policie v červnu 2016
Celkem šest volně se pohybujících psů bylo odchyceno v měsíci
červnu 2016. 13. června byla v prostoru chatoviště u přírodní nádrže
„Balaton“ odchycena fena rasy německý ovčák. Další pes neurčité
rasy byl odchycen 15. června v Klokočově. K odchycení tohoto psa
použili strážníci střelu s narkotizační látkou. Fenka neurčité rasy se
třemi štěňaty byla odchycena u skládky TDO v Nových Těchanovicích
24. června. Všichni odchycení dospělí psi byli umístěni v záchytných
kotcích MP Vítkov. Tři štěňata musela být předána do městského
útulku v Opavě. Majitelé těchto psů nejsou prozatím známi.
V případě, že se je podaří zjistit, budou se zodpovídat z přestupku na
úseku ochrany zvířat proti týrání, spáchaného porušením povinnosti
zabezpečit zvíře a učinit opatření proti úniku zvířete v zájmovém
chovu. Za takový přestupek hrozí u správního orgánu pokuta až do
výše 50.000 Kč.
Ke správnímu orgánu postoupili strážníci podezření ze spáchání
přestupku proti občanskému soužití, ke kterému byla hlídka MP
Vítkov přivolána 15. června dopoledne do místní části Zálužné. Na

pozemek oznamovatele někdo podhodil ostříhané smrkové větve.
Dle tvrzení oznamovatele zde dlouhodobě dochází k sousedským
sporům mezi majiteli několika chat. Pokud se podaří zjistit pachatele
přestupku, může mu správní orgán uložit pokutu až do výše 20.000
Kč.
Pokuta až do výše 50.000 Kč hrozí 48letému muži z Vítkova, který
je podezřelý z odložení komunálního odpadu mimo vyhrazená
místa. Strážníci tuto skutečnost zjistili na základě oznámení, které
přijali kolem jedenácté hodiny ranní 27. června. V Selské ulici
došlo k odložení několika starých židlí, které měly být předány jako
velkokapacitní odpad do sběrného dvora ve Vítkově.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
„Miss popelnice“ Vítkov 2016
Technické služby města Vítkova pod záštitou vedení města v květnu 2016 vyhlásily výtvarný
projekt „MISS POPELNICE“. Cílem bylo motivovat občany, aby si své, povětšinou šedivé nebo černé, popelnice vyzdobili, namalovali nebo
jinak zkrášlili a ještě za to mohli získat odměnu!
Nejhezčí popelnici a pořadí umístění dalších svým hlasováním na webu města a komentáři na Facebooku určili občané.
Vedení města se nakonec rozhodlo odměnit 6 účastníků - Dášu Duškovou, Martinu Hrabovskou, Radka Hušku, Michaelu Kaspříkovou,
Kateřinu Koplovou a Terezu Koplovou. Předání cen proběhne v měsíci srpnu. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří svým výtvorem
přispěli k výzdobě města, a také všem, kteří hlasovali a svými komentáři ocenili výtvory soutěžících. Příští rok bychom rádi navázali dalším
ročníkem. Věříme, že se zapojí co nejvíce občanů a originálně vyzdobených popelnic přibude!

Platba poplatku za komunální odpad v roce 2016
– splatnost do 31. srpna!

Mobilní aplikace
Kam s ní?

Místní poplatek za komunální odpad na rok 2016 zůstává pro občana, který má
trvalé bydliště ve Vítkově a v jeho místních částech, stejný jako v roce 2015, a to
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 pro všechny poplatníky splatný do 31. srpna 2016 (kromě těch, kteří
splácejí poplatek v měsíčním nájemném).
Občané mohou poplatek uhradit v pokladně MěÚ Vítkov také bezhotovostně
prostřednictvím platební karty.

Nevíte, které světelné zdroje patří do zpětného
odběru a které můžete hodit do popelnice?
Potřebujete rychle zjistit nejbližší sběrné místo?
S obojím vám pomůže nová mobilní aplikace
společnosti EKOLAMP „Kam s ní?“, kterou si
můžete zdarma stáhnout do svého telefonu či
tabletu.
(zdroj: Elektronický zpravodaj SMO ČR)

Vítkov recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevil životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 278 televizorů, 89 monitorů
a 4 688,41 kg drobného elektra
Snaha obyvatel města Vítkova recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 278 televizí,
89 monitorů a 4 688,41 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
169,82 MWh elektřiny, 9 148,90 litrů ropy, 721,47 m3 vody a 5,74 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
35,97 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 143,91 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Komunální
vůz LADOG
Tohoto šikovného pomocníka mohou občané Vítkova potkávat v ulicích a na chodnících již třetí rok. Jeho hlavním úkolem je zametat
ulice a chodníky, a tím snižovat prašnost ve městě. Díky tomu, že je
obratný, úsporný a ekologický, jsme se rozhodli jej využívat i k výsypu košů ve městě i v místních částech. Původně výsyp košů zajišťoval traktor s vlečkou, ale ve srovnání s LADOGem je pomalejší,
méně obratný, má vyšší spotřebu a emise. Například v parku LADOG díky svým malým rozměrům nepoškozuje zeleň. Otočná zadní
náprava umožňuje otočení na malém prostoru, kamera snímá zadní
část vozu a usnadňuje tak jeho manipulaci a bezpečné řízení. Pro
svoz košů bylo potřeba pořídit speciální nástavbu. Díky našemu šikovnému zámečníkovi p. Kostkovi, který potřebnou nástavbu navrhl
a vyrobil, jsme nemuseli kupovat originál za cenu přes 80 tis. Vyšla
nás na pár tisícikorun. Přestrojení ze zametání na svoz odpadků je
jednoduché a rychlé a posádka jej zvládne za několik minut. Přejeme
vám hezké prázdniny a příště vám představíme zase jinou techniku,
která nám pomáhá starat se o naše město.

VOLBY
2016
Krajské volby se budou konat v termínu 7. a 8. října 2016.
Kdo může volit? Volit může každý občan České republiky, který
dosáhl věku 18 let.
Jak se volí? Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží
každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky. V případě
ztráty či poškození dostane sadu hlasovacích lístků na požádání
i v samotné volební místnosti. Než volič vybere své kandidáty,
musí se před volební komisí prokázat platným občanským
průkazem, případně cestovním pasem.
V případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden
hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, kterou chce podpořit.
Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny.
Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může
jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat může maximálně čtyři
kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. Takto zvýhodněný
kandidát může díky preferenčním hlasům přeskočit kandidáty,
kteří jsou na kandidátní listině před ním.
Kde se volí? - Volby proběhnou v předem vybraných volebních
místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče informuje.
Občané mohou volit pouze v místech svého trvalého bydliště.
V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat
příslušný obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči
se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Hlasování na zastupitelských úřadech není možné.

Ve Vítkově bylo vytvořeno nové vodorovné dopravní značení.
V severovýchodní části náměstí bylo parkoviště vyznačeno modrou
barvou, aby bylo zřetelné, pro která místa časově omezené
parkování platí. Také v ulici Oderské na parkovišti u spořitelny bylo
nově vyznačeno modrou barvou 5 parkovacích míst s parkovacím
kotoučem. Modrou barvou jsou vyznačena parkovací místa
s omezenou dobou stání, ostatní parkovací místa vyznačena bílou
barvou je možno využívat bez omezení doby parkování.

Zdravé léto ve zdravém městě
VÍTKOVŠTÍ VYTVOŘILI PRVNÍ
SPOLEČNOU POCITOVOU MAPU
Občané Vítkova už vědí, jak se ve kterých lokalitách města většina
lidí cítí. Která místa vnímají jako bezpečná a příjemná pro trávení
volného času, nebo naopak, která jsou nekomfortně přetížena
dopravou nebo kde se necítí bezpečně. Vypovídá o tom pocitová
mapa, která vznikla v rámci prvního Fóra Zdravého města v květnu
letošního roku.
Z mapy lze vyčíst, že dopravní situace je špatná v křižovatce na
náměstí (Budišovská, Opavská ul.), u nákupního střediska (Opavská
- Těchanovická ul.) a za velmi nepřehledné místo občané považují
také část Komenského ulice mezi kinem a školou.
Příliš bezpečně se většina necítí v okolí autobusového a vlakového
nádraží. Ani samotné centrum nevnímají občané jako příliš klidovou
zónu.
Zanedbaně na většinu působí skládka za nohejbalovým hřištěm
(odbočka z Komenského ul., na konci města směrem na Fulnek),
Budišovská ulice na konci města po levé straně – nákladový prostor
Českých drah nebo okolí „staré farmy“.
Za nejpříjemnější místa je považován sportovní areál vč. parku
a koupaliště. Tato místa, kulturní dům a středisko volného času mají
občané také spojená s místy pro aktivní využívání volného času.
Informace z nově vytvořené pocitové mapy budou pro město
důležitým nástrojem při plánování rekonstrukcí a investičních akcí.
Pomohou při plánování výsadby zeleně, rozmisťování laviček
a budování nových oddechových zón nebo při úklidu veřejných
prostranství.

ZA PLOTEM
LETNÍ SOUTĚŽE V PLNÉM PROUDU

Nezapomeňte
se hlásit do
velkých letních
soutěží v rámci
celoroční akce Za
plotem. Nebojte
se nakouknout
k sousedovi pro
inspiraci, sbírejte
a zpracovávejte.

Stručná rekapitulace vyhlášených soutěží:

Rozkvetlé okno a Voda v zahradě
U těchto dvou soutěží už proběhlo posuzování přihlášených
truhlíkových výsadeb v oknech i na balkónech a lodžiích. Výsledky
se dozvíte v příštím čísle Vítkovského zpravodaje.
Potěšilo nás, že zájem o tuto soutěž neustále roste. Nebojte se
pochlubit svými pěstitelskými úspěchy.
Děkujeme všem občanům, kteří se o své výsadby v oknech nebo na
balkónech pilně a s láskou starají. My ostatní tak máme možnost
potěšit se při procházkách městem pohledem na krásné květiny.
Stranou nezůstaly ani vodní prvky v zahradách. Voda, obzvláště ve
městech, velmi zpříjemňuje v letních měsících vzduch svou vlhkostí
a tam, kde se podaří uvést ji do pohybu, také svým příjemným
šuměním.
Zároveň je přísunem pití pro hmyz, ptáky a další živočichy, kteří se
přirozeně ve městech vyskytují.
Kdo posuzoval vaše výsadby? Šárka Petrtýlová, Daniela Olbertová
a Pavlína Dybowiczová.

Pocitovou mapu jako metodu participace občanů na rozhodování
o věcech veřejných zpracovala Katedra rozvojových studií Univerzity
Palackého v Olomouci.
Mapy si můžete prohlédnout na http://www.vitkov.info/o-meste/
zdrava-mesta-a-ma21/pocitova-mapa/.
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury a koordinátorka ZM

Kategorie – nejhezčí obal
1. Soutěž je určena pouze amatérům.
2. Soutěž není omezena věkem.
3. Do soutěže lze přihlásit libovolný
počet vzorků.
4. Vzorek bude označen tak, aby
nemohlo dojít k jeho oddělení od
údajů.
5. Vzorek bude označen jménem.
6. Ke každému vzorku bude přiložena
přihláška. Účastníci soutěže souhlasí
se zveřejněním jména výherce.
7. Marmelády přihlášené v této
kategorii budou soutěžícím vráceny v neporušeném obalu
prostřednictvím IC Vítkov v době od 24. do 30. září 2016.

Marmeládové pokušení

… ať je stejně sladké jako to loňské
Pomalu máme za sebou období jahod, borůvek, třešní, višní a malin
a postupně dozrávají v zahradách další plody vhodné pro vaše
marmeládové experimenty – meruňky, broskve, letní jablka, rybíz,
angrešt…
Abyste zachytili i podzimní sklizeň, prodloužili jsme letos termín pro
odevzdání vzorků až do 23. září.

VYZKOUŠEJTE
recept na dýňovou marmeládu
1200 g dýně hokkaido
2 citrony
5 pomerančů
50 g zázvoru
želírovací cukr
Omytou dýni hokkaido rozpůlíme, vydlabeme a dužinu i se
slupkou nakrájíme na kostičky. Přidáme oloupané, na plátky
pokrájené citrony a pomeranče a nastrouhaný čerstvý zázvor.
Zalijeme litrem vody a povaříme, dokud dýně nezměkne.
Hotovou směs rozmixujeme, podle váhy hmoty přidáme
želírovací cukr, zavaříme a horkou směsí plníme skleničky.
Ihned zavíčkujeme a postavíme dnem vzhůru.
Pozn. Místo zázvoru můžeme přidat i vanilku, případně dochutit
trochou koňaku.
Podmínky soutěže
Kategorie – nejlepší marmeláda/džem
1. Soutěž je určena pouze amatérským výrobcům marmelád nebo
džemů.
2. Soutěž není omezena věkem.
3. Do soutěže lze přihlásit libovolný počet vzorů.
4. Váha jednoho vzorku 80 – 100 g.
5. Vzorek bude vložen do uzavíratelného obalu označeného tak, aby
nemohlo dojít k jeho oddělení. Vzorky neoznačujte na víčko, pouze
na nádobku, ve které je vzorek umístěn.
6. Vzorek bude označen jménem výrobce a názvem marmelády/
džemu.
7. Ke každému vzorku bude přiložen recept a přihláška. Účastníci
soutěže souhlasí se zveřejněním jména výherce a názvu marmelády
a případným zveřejněním receptu ve Vítkovském zpravodaji, na
webových stránkách a facebooku města.
8. Zbytky vzorků ani obaly od vzorků nebudou soutěžícím vráceny.

Všeobecné informace:
a) Pokud se budete přihlašovat do obou kategorií, je potřeba vzorek
na posouzení obalu odevzdat zvlášť.
b) Příjem soutěžního materiálu v obou kategoriích bude probíhat od
19. do 23. září 2016.
c) Vyhlášení výsledků soutěže 24. 9. 2016 v 15.00 hod. na
vítkovském náměstí.
d) Výherci budou vyzváni k převzetí ceny SMS zprávu 24. 9. do
12.00 hod.
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury a koordinátorka ZM

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 pro:
- rozdělení pozemku
- změnu hranice pozemku
- vyznačení budovy
- vymezení rozsahu věcného břemene k části
pozemku
- vytyčení hranice pozemku
Investiční výstavba:
- geodetická dokumentace skutečného
provedení stavby
- zaměření přípojek inženýrských sítí
- tvorba účelových map - polohopis, výškopis
- vytyčení stavby před zahájením stavebních
prací dle projektové dokumentace

PLÁŽOVÁ KNIHOVNA
NA
KOUPALIŠTI
Provoz plážové knihovny
Městská knihovna ve Vítkově otevřela 1. července 2016 na místním
koupališti netradiční PLÁŽOVOU
KNIHOVNU.
Jelikož je koupaliště místem určeným
hlavně k odpočinku a relaxaci,
připravili jsme pro návštěvníky
několik desítek titulů knih „lehčího“
žánru, jako jsou milostné romány či
detektivky. Nezapomněli jsme ani na
nejmenší a pro děti jsme připravili
pohádky a komiksy. Nabídka knih
je doplněna časopisy nejrůznějšího
zaměření, jako například Tina, Vlasta,
Květy, ale také časopisy odborné
o počítačích nebo autech.
Půjčování v plážové knihovně probíhá
bezobslužně. Knihovnička je volně

otevřena, a tím pádem přístupná všem, vždy v otvírací době koupaliště. Návštěvníci si tak knihy
a časopisy sami vybírají a podle prozatímních zkušeností také poctivě vracejí.
K půjčování v plážové knihovně není potřeba být registrován v městské knihovně a půjčování
probíhá zcela zdarma.
Podle dosavadních ohlasů je knihovnička na koupališti vnímána kladně. Na své si přijdou hlavně
milovníci čtení, kterým se tak otevírá další možnost příjemně stráveného času na koupališti.

KNIHOVNA ANI O PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLÍ
Třebaže se počet půjčovních dnů pro veřejnost omezil
a v době letních prázdnin jsou to jen dva, v knihovně
přesto panuje čilý ruch.
Mezi aktivity, které čtenář snad ani nezaznamená, patří v letošním
roce i pravidelná revize knih. Jelikož jich jen v naší budově máme
více než 18 000, je to práce opravdu náročná. Výsledkem, který
by čtenář ocenit měl, je pak „provzdušněná“ knihovna zbavená
titulů, které už nejsou mezi uživateli oblíbené, či z jiných důvodů
nevyhovují současným potřebám.
Vedle naší knihovny pak zkontrolujeme i tři z patnácti obecních
knihoven v okolí, o které se v rámci regionálních služeb staráme.
Letos to budou knihovny v Klokočově a Moravici.
REKONSTRUKCE - Na první pohled mnohem výraznější pak bude
náš počin v oddělení pro starší děti, tedy pro čtenáře od devíti
do patnácti let. V současné době jejich oddělení připomíná spíše
kancelář – vedle regálů a stolů plných knih stojí k jejich užitku pouze
dvě kancelářské židle, které, jak si asi všichni dokážeme představit,
pohodlím ani vzhledem dnešní mládež nezaujmou. Proto jsme se
rozhodli zpříjemnit jim chvíle, které v knihovně tráví. Od 1. září je
tedy bude čekat nově vymalovaná místnost s dvěma gauči a dvěma
sedacími vaky, nově instalované police na výstavu zajímavých a
nových knih a v neposlední řadě stěna zdobená malbou, která by
právě tuto věkovou kategorii měla oslovit. Pevně doufáme, že se
pak u nás budou cítit ještě příjemněji.
PERLIČKY - Ve čtvrtek 30. června jsme také ukončili druhé
kolo dětské čtenářské soutěže Lovci perel. Cílem tohoto projektu
je podpora dětského čtenářství a prostřednictvím této soutěže
se nám opravdu daří především mladší děti nadchnout pro krásu
psaného slova. Proti loňskému roku jsme se rozhodli vyhodnotit
každou třídu zvlášť, aby soutěžení bylo opravdu spravedlivé. A zde
jsou výherci jednotlivých tříd: 1. třída: Elen Vydrželová, Kateřina
Hanslíková a Romana Pauschová. 2. třída: Lukáš Vícha, Jan Kokoř
a Ema Martinková. 3. třída: Vanessa Malá, Sára Staňková, Adéla

Gazdíková a Lukáš Lamatschek. 4. třída: Tereza Kokořová, Adéla
Nováková a Eva Hruboňová. 5. třída: Sabina Davidová, Daniel Cáb
a Gabriela Briová. 6. třída: Alice Navrátilová, Veronika Pauschová a
Klára Mlčáková. 7. třída: Ludmila Skalková, Kryštof Wojnarowský a
Kamila Šustková. 8. třída: Eliška Plačková, Tereza Škutová a Terezie
Daníčková. 9. třída: Petr Koller, Anežka Šrubařová a Michaela
Grodová. V kategorii středoškoláků se umístily: Johana Šostá, Adéla
Pluhaříková a Veronika Dittrichová.
Slavnostního vyhodnocení, které se uskuteční v úterý 20. září
v reprezentačním sále městského úřadu, se letos účastní
spisovatelka a scénáristka Irena Obermannová. Po předání cen
nabídneme zájemcům o setkání s touto spisovatelskou veličinou
autorské čtení s besedou.
KONCERTY - V minulých letech jsme nabídli nejen našim čtenářům
koncerty muzikantů zvučných jmen (např. Pavel Dobeš a Tomáš
Kočko). V letošním roce ale byla nabídka kvalitní muziky na skvěle
zorganizovaných koncertech ve města tak pestrá a lákavá, že
jsme se rozhodli upustit od těchto hvězd a nabídnout něco jiného.
Na zahradě naší knihovny, která se pro podobné komorní akce už
mnohokrát osvědčila, jsme se rozhodli uspořádat 2 menší koncerty.
První proběhne ve čtvrtek 11. srpna v 19:00 a bude to cimbálová
muzika z Opavy. Někteří z muzikantů mají přímé napojení na Vítkov,
ať už je to původ primáše, či studium hráče na cimbál na našem
gymnáziu.
Druhým hudebním žánrem, který zájemcům nabídneme ve čtvrtek
25. srpna v 19:00, bude jazz. Opět se k nám vrátí MUDr. Milan Vilč,
který už v knihovně vystupoval s Jiřím Bučánkem (rozhovor klavíru
a vibrafonu) a Adélou Tomanovou (zpěv + klavír). Tentokrát jeho trio
doplní úžasná zpěvačka Darina Krygiel.
Po dobu obou koncertů se o občerstvení postará Hanička Marethová,
takže k hudebnímu zážitku přibude i radost z bohaté nabídky její
Cukrárničky.

DIVADLO - Na sobotu 13. srpna jsme pro vás připravili
divadelní hru NIKDY SÁM. Je to v pořadí šestá autorská
hra divadelního uskupení Quo Vadis Vítkov. Hlavní
postavou této melancholické tragikomedie je věčný snílek
Ted, který se zdá být naprosto obyčejným, nezajímavým
a tak trochu nepotřebným kolečkem ve velkém stroji
lidstva. Ted nemá rodinu, nemá přátele, nemá psa, ani
rybičku. Přesto není Ted nikdy sám. Čím více se snaží být
obyčejným, tím více vyčnívá. Co skrývá před světem a
jak se jeho život změní vlivem novoročního přání? Jak do
jeho života zasáhne Larry, který je sám zasažen? Příběh
o dvou lidech, kteří mají proti své vůli něco společného.
V hlavních rolích uvidíme Jana Sudu, Daniela Janečku a
Michala Škrobánka. Michal Škrobánek je pak také autorem
scénáře a řežisérem. Hudbu napsala Klára Nováková
MÖLLKY - Pro soutěživé, ale i pro všechny ostatní, kteří
mají rádi zábavu, uvolnění, pohodu a pobyt na čerstvém
vzduchu, jsme připravili druhé pokračování turnaje ve
hře möllky. Tato hra osloví každého od dětského věku,
až po seniory- také proto si získává stále větší popularitu
a oblíbenost po celém světě. Pravidla jsou jednoduchá,
nároky hráčů se soustřeďují na přesnost. Takže pokud
budete mít zájem, moc rádi vás v úterý 9. srpna uvítáme na
naší zahradě. V 15:00 začne dětské kolo turnaje, v 18:00
pak změří své síly dospělí. Jste srdečně zváni.
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH - V Městské
knihovně ve Vítkově bude probíhat v období od 15. srpna
do 9. září 2016 výprodej vyřazených knih. Výprodej se koná
vždy v půjčovní době knihovny. Cena je 5,- Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách
města. Seznam knih nebude v průběhu výprodeje
aktualizován.
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.

Václav Neckář navštívil naše město
3. 7. 2016 se v našem městě konal benefiční koncert. Toho se mimo jiné
interprety zúčastnil také Václav Neckář se skupinou Bacily. Při této příležitosti
jsem se jako zástupce města setkal s Václavem Neckářem a jeho bratrem
Janem. U společného oběda jsme si popovídali nejen o muzice, ale také trochu
i soukromém životě. Václav Neckář zavzpomínal na své začátky a také na vydání
první gramofonové desky, která vyšla v roce 1965. Uvedl, že ve své kariéře míval
i 35 koncertů měsíčně, dnes jich je asi 5 – 6. Bratr Jan Neckář přidal vzpomínku,
jak společně s bratrem byli v minulém roce na Pražském hradě, kde Václav
obdržel z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana státní vyznamenání
Medaili za zásluhy.
Za sebe mohu jen uvést, že Václav Neckář na mě působil jako milý, příjemný
a velice skromný člověk. Jeho večerní koncert měl vysokou úroveň, což ocenili
přítomní diváci opakovaným potleskem. Zpěvák jim na oplátku přidal tři písničky.
Za město přejeme panu Neckářovi hodně zdraví a úspěchů v životě.
Oldřich Huška
1. místostarosta

CHARITATIVNÍ
DEN
Přestože tento benefiční den byl prodělečný, velké
a neopomenutelné poděkování patří nejen návštěvníkům,
ale zejména Václavu Neckářovi a skupině Bacily, Marku
Ztracenému a jeho týmu, klukům z Maxim Turbulenc,
vítkovské skupině Bez hluku a v neposlední řadě také
městu Vítkov za obrovskou podporu.
Nemohu opomenout 71. mechanizovaný prapor z Hranic
na Moravě, HZS Vítkov, Městskou policii Vítkov, Policii ČR
(pomocnou ruku podal i p. René Černohorský), Radio Čas
a také malého muže s velkým srdcem – Pepíno prcka.
Na závěr patří velké díky Sdružení dobrovolných hasičů
města Vítkova za pomoc, bez které by tato akce nebyla tak
skvěle organizačně zvládnutá.
David Kopal
Autoři fotografií: Roman Goralčík a David Kopal

DEN UPROSTŘED PŘÍRODY
Chov koní a především chladnokrevného plemene
slezský norik ke Klokočovu neodmyslitelně patří již
mnoho desítek let.
V sobotu 23. července mu proto byl právem věnován
den, kdy se mohli návštěvníci klokočovského hřebčína
s tímto krásným a ušlechtilým zvířetem seznámit.
Odbornou část programu zajišťovala vedoucí chovu
slečna Jana Voráčková z Vítkovské zemědělské, s.r.o.,
Klokočov. Na jejích bedrech ležela příprava i samotná
organizace hlavní části programu - Memoriálu Jana
Petrtýla. V soutěži chladnokrevných spřežení viděli
návštěvníci nejen slezského norika, ale také další
plemena chladnokrevných koní chovaných v České
republice.
Nejen dětem se líbila také soutěž pony-games. Tato
disciplína k nám přišla z Velké Británie a i mezi našimi
dětskými jezdci se těší velké oblibě. Mladí jezdci pod
vedením zkušených trenérů získávají tak již ve velmi
raném věku motivaci k tréninku a kvalitní jezdecké
dovednosti.

Pro děti byl připraven program přímo v srdci samotného
hřebčína – vyzkoušely si zpracování vlny, tvorbu
obrázků z písku, drátenictví a další rukodělné činnosti.
Velkému zájmu se těšily deskové a společenské hry.
TJ Klokočov připravila výstavku o historii Klokočova
i spolkovém a sportovním životě v obci. A večer už patřil
zábavě. Příjemně prožitý den zakončilo v restauraci
Sýpka vystoupení kapely DOCUKU.
Daniela Olbertová
ved. oddělení kultury a koordinátorka ZM

Příprava nového
školního roku
v plném proudu
Školní rok 2015/2016 skončí až 31. srpna, ale příprava nového
školního roku 2016/2017 je v plném proudu. O prázdninách obvykle
probíhá běžná záchovná údržba a důkladný úklid všech prostor.
O letošních prázdninách jsme ale opět prováděli rekonstrukci,
tentokráte výměny podlah v šesti učebnách 1. stupně a ve dvou
odděleních školní družiny. Poté jsme zahájili instalaci bezpečnostních
prvků v obou budovách školy.
V novém školním roce přivítáme ve škole 72 prvňáčků, kteří
budou rozdělení do tří tříd. Nejprve se sejdeme ve škole a poté
se přesuneme do kulturního domu, kde se bude konat slavnostní
zahájení školního roku. Prvňáčci zde obdrží pamětní listy a další
upomínkové předměty.
Další skupinu žáků uvítáme v pátých ročnících. Jedná se o žáky,
kteří k nám přestupují z okolních malotřídních škol.
Vítat nové žáky budeme rovněž v gymnaziálních třídách. Slavnostní
imatrikulace žáků primy a 1. ročníku gymnázia se uskuteční 1. září
2016 v 16,00 v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově za
účastí rodičovské veřejnosti, zástupců města Vítkova, Zapsaného
spolku klubu rodičů, školské rady a pedagogů.
V prvním zářijovém týdnu absolvuji nové kolektivy prvních, pátých,
šestých tříd a 1. ročníku gymnázia adaptační kurzy, které povedou
odborní pracovníci z Eurotopie za účasti třídních učitelů.
Žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd zahájí v září plavecký výcvik
o 10 lekcích V Městských lázních v Opavě. Plavecký výcvik se koná
v rámci výuky tělesné výchovy. Pronájem bazénu a lektory kurzu
plavání platí škola, náklady na autobusy platí zákonní zástupci žáků.
Pro žáky čtvrtých a pátých tříd jsou rezervovány hodiny dopravní
výchovy na Dopravním hřišti v Odrách. Uskuteční se v průběhu
měsíce září.
Nejstarší žáci gymnázia (kvinta – oktáva) absolvuji na přelomu září
a října 2016 turisticko – branný kurz v Chorvatsku.
V plném proudu jsou rovněž přípravy na 2. ročník přednáškového
cyklu Cogito ergo sum – Myslím, tedy jsem. Ten zahájíme 8. září
2016 v 16,00.
Výjezdy čekají žáky a pedagogy rovněž v rámci projektu Erasmus
+ v jazyce anglickém. V prosinci 2016 se vydáme do Sosnowic
u Krakova a v květnu 2017 do Portugalska. Tam se uskuteční
poslední pracovní schůzka k projektu.
Erasmus + pro jazyk německý připravuje rovněž dvě aktivity, první
se uskuteční v říjnu ve městě Rabka Zdroj v Polsku a v červnu
2017 přivítáme účastníky projektu na závěrečném setkání u nás ve
Vítkově.
Tradičně se ke konci září uskuteční výjezd do partnerské školy
v polských Kaletách na sportovní závody, v prosinci tematická
exkurze do Vánoční Vídně a v únoru 2017 Projekt Edison, kdy
nás opět navštíví stážisté ze zahraničí a prověří naše jazykové
schopnosti v angličtině.
V přípravě je rovněž aktivita pro ruštináře, ale nejen pro ně. Ke
konci školního roku bychom rádi uskutečnili tematickou exkurzi pro
žáky a pedagogy do Sankt - Peterburgu (Leningradu).
Žáci naší školy dosahují vynikajících výsledků, proto jsme se
rozhodli navrhnout je k ocenění Nejúspěšnější žák střední školy
Moravskoslezského kraje za školní rok 2015/2016, Nejúspěšnější
školní tým střední školy Moravskoslezského kraje za školní rok
2015/2016, Ekologická škola Moravskoslezského kraje za školní
rok 2015/2016 a Česká hlavička 2016. Výsledky budou známy na
přelomu září a října.
Ministerstvo školství a mládeže zveřejnilo v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přehled šablon a jejich věcný
výklad pro základní vzdělávání. V průběhu prázdnin jsme zpracovali
žádost a odeslali ji na MŠMT. V novém školním roce budeme moci
podpořit žáky v Extrakurikulárních rozvojových aktivitách. Jedná
se o Čtenářské kluby pro žáky 1. stupně, Kluby zábavné logiky
a deskových her pro žáky 1. a 2. stupně, Doučování žáků ohrožených

školním neúspěchem a Příprava na vyučování žáků ohrožených
školním neúspěchem. Další oblastí bude Spolupráce s rodiči,
v rámci níž se uskuteční odborně zaměřená tematická setkávání
s rodiči žáků. V oblasti personální podpory vznikne jedno pracovní
místo pro školního asistenta (není to asistent pedagoga). Projekt
nese název Společně ve vzdělávání a naplánován je jako dvouletý.
Od září budeme rovněž realizovat projekt Podpora inkluzivního
vzdělávání v Moravskoslezském kraji společně s osmi školami.
Z projektu budou hrazeny náklady na platy speciálního pedagoga
a školního asistenta, náklady na další vzdělávání pedagogických
pracovníků a aktivity pro žáky.
Z projektu Obědy pro děti společnosti Women for Women se nám
podařilo zajistit finanční prostředky pro stravování 26 dětí.
Povedlo se nám rovněž zajistit sedm asistentů pedagoga pro žáky
s tělesným postižením, poruchou autistického spektra, syndromem
opozičního vzdoru, středně těžkým mentálním postižením a ADHD.
Dny otevřených dveří jsou připraveny na 10. 11. 2016, 15. 12. 2016
a 10. 1. 2017. Uskuteční se rovněž přípravné kurzy k přijímacím
zkouškám z matematiky a jazyka českého. Zájemci se mohou hlásit
do 30. 11. 2016.
Škola je připravena i po personální stránce. V současné době u nás
působí 102 zaměstnanců (z toho je osm na rodičovské a mateřské
dovolené), 66 pedagogických a 28 nepedagogických zaměstnanců.
Blanka Váňová
ředitelka školy

Celostátní přehlídka Středoškolské
odborné činnosti
Spolu se svým spolužákem Davidem Machačem jsem se ve dnech
17. – 19. 6. 2016 účastnil celostátní přehlídky soutěže Středoškolská
odborná činnost (SOČ), která spočívá ve vypracování odborné
práce v rámci jednoho z osmnácti možných oborů.
David letošní rok uskutečnil svůj vlastní paleontologický výzkum
v oblasti města Vítkova a své závěry shrnul v práci s názvem Život
v karbonském moři na Vítkovsku v období lokálních goniatitových
zón falcatus a gracilis. Význam této práce není jen v důkladném
mapování, které David provedl, a v mnoha zajímavých podnětech
či dokonce vlastních rekonstrukcích podoby tehdejších živočichů,
ale zejména také v možném objevení zcela nového a jedinečného
druhu vyskytujícího se v prvohorách v naší oblasti. V celkovém finále
soutěže David i přes velmi silnou konkurenci obsadil 5. místo v oboru
geologie a jeho práce získala i speciální ocenění - Cenu proděkana
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vysoká odborná úroveň
této práce byla v letošním roce oceněna i Cenou Učené společnosti
České republiky.
Také já jsem měl to potěšení zúčastnit se letošní celostátní přehlídky
SOČ s prací Čarodějnický proces ve Vítkově, 1707 – 1714, ve které
odhaluji doposud nezmapovaný případ čarodějnického procesu
s Evou Černínovou z Klokočova, která byla obviněna ze zločinu
čarodějnictví a následně souzena ve městě Vítkově. Pokusil jsem se
o rekonstrukci případu, s ním spojeného procesního řízení (v jehož
pozadí stál spor o finance mezi majiteli rozděleného vítkovského
panství), a také o zasazení do kontextu městského soudu ve
Vítkově, který v dané oblasti disponoval soudním aparátem a právem
hrdelním. Má práce se nakonec umístila na 6. místě v oboru historie.
Krom samotných obhajob nás s Davidem potěšilo velmi milé prostředí
Hradce Králové, kde se letošní finálové klání 38. ročníku soutěže
konalo. Musíme ocenit vstřícný přístup organizátorů a rovněž
konstruktivní kritiku a objektivní přístup porotců. Velmi děkujeme
zejména Mgr. Mileně Mačákové a Mgr. Miroslavu Bučánkovi za
konzultace a pomoc, kterou nám poskytli, a také všem ostatním,
kteří nám pomohli zkompletovat naše práce.
Vít Mužík
absolvent oktávy

SE STŘEDISKEM
VOLNÉHO ČASU
JIŽ POTŘETÍ
V ITÁLII!
Středisko volného času Vítkov, p. o. pořádalo letos již potřetí
ozdravný zumba pobyt v jižní Itálii ve města Mattinata.
Letos se z Vítkova a okolí vydalo 17. 6. 2016 celkem 47 osob
směr Brno a poté směr Mattinata. Desetidenní pobyt slouží nejen dětem, kterým rodiče takto prodlouží prázdniny, ale také celým rodinám, které si užijí plánovanou dovolenou.
Samotný kemp, ve kterém jsme byli ubytováni, navazuje na oblázkovou pláž, takže za koupáním se nemusí chodit nikde daleko. Kemp je udržovaný a každoročně nás majitel překvapí nějakou novinkou či rekonstrukcí. Přímo v kempu je dětské hřiště,
posilovací stroje, hřiště s umělým povrchem, hřiště na plážovku
a hřiště na bojové sporty. Protože kemp provozuje Čech, veškerý personál je český, a proto je i domluva pro nás příjemnější
a oblíbenost českých turistů v Mattinatě nám zajišťuje přívětivé
a přátelské chování místních obyvatel a prodejců.
I letošní rok byl ve znamení zumby, která probíhala každý večer.
Ráno jsme si mohli protáhnout celé tělo u cvičení jógy nebo zaběhat uličkami Mattinaty. Starší dětí ráno raději běhaly, ty menší
raději spaly… Zábavné večerní sportování však bylo pro každého povinné. Celý pobyt nám letos utekl tak rychle, že jsme se
ani nestačili pořádně rozkoukat a už jsme se zase balili domů.
Na konec našeho pobytu nám animátor kempu připravil diskotéku, vedoucí si s dětmi připravili malou hudební scénku, kterou
pobavili i mimovítkovské hosty.
Termíny ozdravného pobytu pro příští rok budeme znát již na
podzim, sledujte proto naše webové stránky.
Šárka Medunová
ředitelka SVČ Vítkov

SEZONA NA KOUPALIŠTI
OTEVÍRACÍ DOBA: 10.00 hod. - 19.00 hod.
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí
děti do 15 let
důchodci, studenti
děti do 6 let
ZTP, ZTP/P
průvodce ZTP/P
PŮJČENÍ LEHÁTKA

40 Kč
20 Kč
20 Kč
zdarma
20 Kč
zdarma
10 Kč/den

Z hygienických důvodů není možno používat na koupání v bazénu
plavky s dlouhými nohavicemi (bermudy), legíny, šaty, sukně, trička
a košile.
Odpovědná osoba: František Vrchovecký
Provozovatel: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel. 556 300 695

Ohlédnutí za školním rokem…
Střední škola, Odry, příspěvková organizace
Školní rok 2015/2016 skončil. Deset měsíců, jejichž konec se zdál
1. září v nedohlednu, uteklo jako voda. Během této doby jsme toho
ve škole stihli opravdu hodně a nyní, kdy naposledy zazvonilo, žáci
opustili školu a lavice zejí prázdnotou, je čas bilancovat, zhodnotit
a ohlédnout se za všemi akcemi, projekty, soutěžemi ...
Největším a nejtěžším úkolem bylo sloučení se Střední školou
Vítkov-Podhradí. Společná organizace, která začala už během
prázdnin, dala nejen vedení pořádně zabrat. Nový školský subjekt
vznikl 1. 7. 2015 a Česká školní inspekce ohodnotila sloučení velmi
pozitivně.
Školní docházku jsme s novými studenty slavnostně zahájili 1. září
v Dělnickém domě. Následovaly adaptační kurzy prvních ročníků
a pětidenní sportovní kurz pro „druháky“, plný netradičních sportů
a zajímavých zkušeností.
Během října a listopadu vyrazili, v rámci projektu EU Za poznáním
do světa – výzva č. 56, učitelé cizích jazyků a vybraní studenti
na jazykový pobyt do Londýna. Žáci strávili tři odpoledne výukou
anglického jazyka v jazykové škole UIC English v Greenwich
a navštívili nejvýznamnější místa Londýna a okolí.
Třetí měsíc přinesl ještě soutěž oboru prodavač, Profesia cup, zde
soutěžící museli na zvolené téma vytvořit zajímavé a atraktivní
aranžmá ve stanoveném čase.
Před Vánocemi jsme stihli Pohár českého florbalu středních škol,
na kterém nás reprezentovalo chlapecké družstvo, jednání s firmou
Hyundai o spolupráci s oborem automechanik a Den otevřených
dveří spojený se slavnostním otevřením nové jídelny a kuchyně ve
Vítkově za účasti zástupců Moravskoslezského kraje.
Do roku 2016 jsme vstoupili druhým dnem otevřených dveří, který
natáčel štáb televizního pořadu „Študuj u nás“. V lednu dále proběhlo
moderní přehlídkové turné pro žáky základních škol z blízkého
okolí, na němž byly představeny všechny naše obory, a kadeřnice
3. ročníku strávily příjemné, kreativní odpoledne s dětmi z Dětského
domova Loreta ve Fulneku.
Naši žáci také po celou dobu pilně pracovali a nabízeli služby na
svých odborných pracovištích široké veřejnosti, kde česali, stříhali,
líčili, masírovali…, a prezentovali své dovednosti na přehlídkách
středních škol.
Druhou část školního toku jsme začali oslavami. Únor se nesl
v duchu stužkovacích večírků závěrečných ročníků, lyžařského kurzu
v nedalekých Jeseníkách a účasti na celostátní kadeřnické soutěži
Kalibr cup v Lanškrouně, kde naši školu skvěle reprezentovala dvě
družstva.

Během tohoto měsíce škola sama pořádala soutěže pro kadeřnice,
kosmetičky a kuchaře: 1) Ateliér fantazie, zde měli studenti vytvořit
účes a líčení na zajímavé téma; 2) Nejlepší palačinka roku, na níž
žáci připravili a prezentovali výtečné omelety.
Velmi úspěšným, ale i trošku smutným obdobím byl pro nás duben.
Na celostátní kadeřnické soutěži Brněnské zrcadlo získal náš tým
v obrovské konkurenci 1. místo, vyslali jsme kadeřnice na zahraniční
vzdělávací stáž na Slovensko do Dolného Kubína a oficiálně jsme
se rozloučili s končícími třídami akcí Absolventi, sbohem!, na které
ukápla nejedna slza.

Květen zcela patřil, stejně jako na jiných středních školách v České
republice, státní maturitě, ale pozadu nezůstaly ani učňovské obory,
kadeřnice, maséři a prodavači vyrazili do ZOO, kuchaři běhali
s pivem na Birell Cupu v Brně, odkud dovezli 3. místo a trošku
paradoxně se zástupce automechaniků účastnil pěvecké soutěže
Talent Ostrava 2016, na které skončil druhý.
V červnu proběhly jednotné závěrečné zkoušky, předali jsme maturitní
vysvědčení, výuční listy a ocenili nejlepší žáky za příkladnou práci,
školní aktivitu, účast na soutěžích a výborný prospěch.
Kromě toho všeho škola pořádala školení v odborných dovednostech
pro jednotlivá odvětví, probíhal projekt „Kalendáře“ s nápaditými
a zajímavými účesy, u příležitosti státních svátků a významných
mezinárodních dnů se uskutečnilo netradiční focení třídních kolektivů
a prezentovali jsme se na facebooku Moravskoslezského kraje.
Nezapomněli jsme ani na kulturu. Zvykem jsou pravidelné návštěvy
místního kina, samozřejmě během výuky a s vhodnou tematikou.
Zhlédli jsme např. filmy: Poutník, Nezlomný, Teorie všeho. Závěrem
mohu napsat jediné: „Na shledanou v září!“
VÍCE INFORMACÍ MŮŽETE NAJÍT NA:
webových stránkách – www.ssodry.cz;
facebooku – Střední škola Odry - oficiální stránka
Jana Kellnerová
Tisková mluvčí SŠ, Odry

Následující březen měl pak zcela soutěžní charakter. Zástupci oboru
kuchař-číšník bojovali na Zlatovar cupu v Opavě v čepování piva
a naši mechanici se zúčastnili klání Automechanik Junior 2016.

Základní
škola a gymnázium
Vítkov
Provoz v době hlavních prázdnin
Školní jídelna
Školní jídelna je v provozu od pondělí do
pátku v době od 6,00 do 14,30 hod. po
celou dobu hlavních prázdnin. Obědy se
vydávají od 11,00 do 12,30. Jídelní lístek
a ceny stravného jsou uvedeny na www.
zsgvitkov.cz
Kontakt: Dana Brožová, 556 300 775
Školní družina
Školní družina je v provozu od pondělí do
pátku v době od 7,00 do 15,30 v prostorách nad školní jídelnou v těchto dnech
a týdnech:
15. 8. 2016 – 19. 8. 2016
22. 8. 2016 – 26. 8. 2016
29. 8. 2016 - 31. 8. 2016

LÉTO
Zastupovat
bude MUDr. Marie Mazurová:

Pondělky
11:00 – 13:00
Středy
11:00 – 13:00
Pátky
11:00 – 13:00
V ostatní dny ve své ordinaci ve VítkověÚterky
7:00 – 11:00
Čtvrtky
7:00 – 11:00
Více na: http://www.mudrivanakolev.cz/
aktuality/
MUDr. Iveta Švestková
Dovolená: 8. 8. - 19. 8. 2016
Akutní případy ošetří MUDr. L. Škařupová

Nabídka
aktivit
Střediska
volného času v době
letních prázdnin

Další informace jsou uvedeny na www.zsgvitkov.cz
Kontakt: Karína Kopecká, 556 300 229

PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU
SVČ Vítkov nabízí veřejnosti k pronájmu
TENISOVÝ KURT č. 2. u sokolovny.

Příměstské tábory:
15. 8. 2016 – 19. 8. 2016 Volání divočiny
15. 8. 2016 – 19. 8. 2016 Tábor šampionů
15. 8. 2016 – 19. 8.8 2016 Tábor prvňáčků

Po – Pá od 7,30 – 20,00 hod,
So – Ne od 10,00 – 19,00 hod.

Sportoviště
Sportoviště jsou k využití od pondělí do
pátku v době od 7,00 do 14,30 po předchozí telefonické domluvě. Poplatek za halu je
170 Kč na hodinu, poplatek za malou tělocvičnu nebo za venkovní tenisové hřiště je
100 Kč. Pronájem se platí na místě.
Kontakt: Václav Říčný nebo Josef Vávra,
603 984 949

Informace o provozu
zdravotnických
zařízení
Ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost - MUDr. Tratschke Hana
Během prázdnin ordinace beze změn
Kontakt: 556 300 540
Ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost - MUDr. Ivana Kolev (Přikrylová)
Dovolená: 8. 8. - 30. 8. 2016

Cena za 1 hodinu pronájmu 100 Kč.
Sociální zařízení včetně sprchy k dispozici.
Kontakt pro objednání kurtu tel.: 734 540
224, 734 540 176
Středisko volného času Vítkov na dobu
letních prázdnin nabízí především pro děti
a mládež pobytové a příměstské tábory.
Pobytové tábory jsou zaměřeny především
na turistiku, přírodovědu, koupání, výlety,
dobrodružné zážitky, atd. Tábory jsou pro
děti od 7 – 17 let, dle programového zaměření.
• Hledači pokladů v Klokočově 7. – 13. 8.
2016
Pobytové tábory jsou zajištěny a programově připraveny pro 100 dětí z Vítkova
a okolí, podrobné informace najdete na
www.svc-vitkov.cz/aktivity/tábory
Na den 27. 8. 2016 pro vás SVČ ve spolupráci s městem Vítkovem připravuje akci
na konec prázdnin „Ahoj,
„Ahoj, prázdniny
prázdniny“,
“, odpolední soutěžení pro děti bude zakončeno opékáním párků a prvním promítáním
v letním kině (v případě pěkného počasí),
občerstvení zajištěno.
V době letních prázdnin je pro děti
a mládež otevřen areál SVČ Vítkov včetně

2016
venkovního
multifunkčního
hřiště od pondělí - neděle od 10. 00 –
19.00 hod. Děti si musí donést své vlastní
sportovní pomůcky, možnost využívat bez
nutnosti objednávek. Nutnost dodržovat
provozní řády jednotlivých herních ploch
a herních prvků!
V provozu o prázdninách bude také sokolovna/tělocvična SVČ Vítkov, kterou
mohou využívat rodiče s dětmi a také
skupiny. Provoz v sokolovně dle rozvrhu
a domluvy se správci na tel. 734 540 176
Matuška, 734 540 24 Michlíček.

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH
ŠKOL V DOBĚ HLAVNÍCH
PRÁZDNIN
MŠ OPAVSKÁ: 1.8. - 26.8. 2016
MŠ KLOKOČOV: 11.7. - 26.8. 2016
MŠ ČERMNÁ: 11.7. - 26.8. 2016
MŠ RADKOV: 11.7. - 26.8. 2016
V době uzavření MŠ Opavská je v provozu
MŠ Husova a naopak, takže vždy je zajištěn provoz alespoň jedné mateřské školy.

Nenechte si zkazit
dovolenou
Téměř polovinu prázdnin mají školáci
za sebou. Čas čerpání zasloužených
dovolených je v plném proudu. Ne
vždy však vše běží přesně podle našich
představ, a ne vždy zájezd probíhá tak,
jak cestovní kancelář slibovala. Jako
každý rok o tomto čase přibývá i v našich
poradnách dotazů týkajících se možností
reklamace zájezdu. Zatímco zataženou
oblohu, nesnesitelné vedro, či neposlušné
děti reklamovat nelze, a to přesto, že nám
to dovolenou dokáže pěkně zkazit, existují
situace, které zákazníka opravňují podat u
cestovní kanceláře reklamaci, a požadovat
okamžitou nápravu, slevu z ceny zájezdu,
náhradu škody či dokonce náhradu za
nemajetkovou újmu za tzv. narušení
dovolené. Které případy to jsou, jak při
reklamaci dovolené postupovat, jaká je
stanovena lhůta, a co mohu po cestovní
kanceláři vlastně požadovat?
Více informací naleznete na webu města

Informace nejen pro záb
avu

Linaset, a.s.

Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
výrobce vstřikovacích forem, technických plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl a domácích spotřebičů,

hledá muže nebo ženu na pozice:

Operátor výroby
Náplň práce:
• vizuální kontrola výlisků, ruční opracování výlisků (pilníčkem,
nožem, vzduchovou pistolí), lisování, balení výlisků
Požadujeme:
• schopnost a možnost pracovat v nepřetržitém provozu
• dobrou pracovní morálku a zájem pracovat

Manažer/referent nákupu
Náplň práce:
• zajišťování, řízení a vyhodnocování dodavatelů
• komplexní zajištění smluvního ujednání vybraných dodavatelů
zajišťování nákupu režijního materiálu a služeb
• řešení reklamací s dodavateli
• zajišťování objednávek dílů na konsignační sklad
• komunikace s dodavateli v anglickém jazyce

Nabízíme:
• práci na Pracovní smlouvu
• náborový příspěvek ve výši 5 000,- Kč, příplatky a mzdové
zvýhodnění plynoucí z nepřetržitého provozu, motivační odměny,
prémie, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele

Požadujeme:
• úplné střední vzdělání
• aktivní znalost AJ
• pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
• organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost, spolehlivost,
smysl pro pořádek, časová flexibilita
• výhodou – praxe v oblasti nákupu nebo na pozici s obdobnou
náplní práce
• ŘP skup. B

Mistr vstřikovny termoplastů

Mistr nástrojárny

Náplň práce, okruh činností:
• řízení (kontrola, vyhodnocení a přijímání nápravných
a preventivních opatření) a organizace výrobního procesu vstřikovny
termoplastů z hlediska zajištění výrobních termínů podle plánu,
produktivity a kvality, nákladovosti dle technologických a kontrolních
postupů
• řízení práce seřizovačů, manipulačních dělníků a výrobních
dělníků střediska
• zodpovědnost za realizaci metody štíhlé výroby na řízeném
středisku
• zodpovědnost za přesnou a úplnou identifikaci a zpětnou
sledovatelnost rozpracované výroby a za skladování a manipulaci
s rozpracovanými výrobky
• úzká spolupráce s ostatními odbornými pracovišti společnosti
Požadujeme:
• US vzdělání technického, strojírenského nebo plastikářského
směru
• praxe na pozici s obdobnou náplní práce výhodou
• praxe v řízení týmu cca 40 zaměstnanců
• časová flexibilita, organizační, řídící a komunikační schopnosti,
pečlivost, zodpovědnost
• pokročilá znalost MS Office, ŘP sk. B

Náplň práce, okruh činností:
• odpovědnost za plnění plánu a termínu výrobních zakázek
• řízení práce zaměstnanců nástrojárny (cca 40 zaměstnanců)
• spolupráce s ostatními odbornými útvary společnosti
Požadujeme:
• USO vzdělání strojírenského nebo technického směru
• praxe minimálně 2 roky v oblasti řízení lidí a organizace práce ve
strojírenském průmyslu
• znalost čtení výkresové a technologické dokumentace
• dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti, umění jednat
s lidmi
• svědomitost, pečlivost, samostatnost, důslednost, spolehlivost,
smysl pro pořádek, časová flexibilita
• pokročilá znalost práce s PC (MS Office)
• ŘP sk. B
Nabízíme:
• jednosměnný pracovní režim
• mzda dle dohody, měsíční prémie a další motivační odměny
a zaměstnanecké výhody

Nabízíme:
jednosměnný pracovní režim
mzda dle dohody, měsíční prémie a další motivační odměny
a zaměstnanecké výhody
Všechny pozice jsou s místem výkonu práce BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU, kde mimo jiné nabízíme:
 důkladné odborné zaučení a další odborný růst v české stabilní společnosti
 mzda dle dohody, měsíční prémie a další odměny dle mimořádných výkonů
 zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, očkování proti chřipce a další
výhody dle konkrétní pracovní pozice
 kontaktní osoba pro poskytnutí bližších informací: Jana Haubeltová, 556 317 324, haubeltova@linaset.cz
Zájemci mohou zaslat svůj životopis na adresu personalistika@linaset.cz nebo se přihlásit na http://www.linaset.cz/nabidka-prace

V sobotu 3. září 2016 se uskuteční v obci Mořkov
u Nového Jičína VIII. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého kraje. Jedná se o zábavně relaxační a výchovně vzdělávací akci, jejímž cílem
je usnadnit začleňování těchto dětí do běžného
života. V kulturní části programu bude taneční
mistr Zdeněk Chlopčík – známý porotce z televizní soutěže-učit děti společenskému chování
a naučí je tanec. Poté děti čeká vystoupení
Vladimíra Hrona, představí se skupina akrobatického tance, mistr moderní magie, bublinková
show a vystoupení taneční skupiny Elektro Boogie. Děti čeká také neformální beseda o tom,
jak se bránit šikaně a užívání drog, setkají se
redaktorem Českého rozhlasu, bude připravena
krátká prezentace Švédska a další akce. Jsou
připraveny soutěže o ceny, kolo štěstí, tombola
a projížďky motorovým vláčkem. Děti budou mít
zajištěný celodenní velmi kvalitní stravovací a pitný režim. Akci pořádá pod záštitou Ministerstva
školství mládeže a TV ČR, hejtmanů Moravskoslezského a Zlínského kraje a s podporou obcí
a měst Fond pro opuštěné a handicapované
děti a mládež. Fond 13 let pracuje pro tuto skupinu dětí, zorganizoval zdarma na 80 akcí pro
cca 9000 dětí. Hodnota akcí se pohybuje okolo 3 500 000 Kč. Patronát nad setkáním převzali
Vladimír Hron a poslankyně Parlamentu ČR Mgr.
Dana Váhalová. Akce je zdarma.
Více o práci fondu lze dohledat na www.fond-heidi.cz
PhDr. Mgr. Vítězslav Černoch,
předseda Fondu
Tel. 777 347 259

Blahopřání
Paní Marie Cihlářová z Vítkova se dožívá 30. srpna 2016 krásných 90 let!
Celý život žila a pracovala v našem městě, těšila se ze své zahrádky, králíčků
a pomáhala svému manželovi se včeličkami. Dnes na zasloužilém odpočinku je
ráda se svými dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
Milá maminko, přejeme ti hodně zdraví, klidu a pohody. Ať jsi ještě dlouho
mezi námi! To ti za celou rodinu přeje syn Oldřich.
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Den firmy Semperflex Optimit
Firma Semperflex Optimit s.r.o. uspořádala v sobotu
16. července 2016 již 4. ročník akce „Sportovní den pro
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky“.
Protože si letos firma připomíná výročí 150. let od založení,
předcházela sportovnímu zápolení prohlídka výrobních prostor
závodu pro rodinné příslušníky zaměstnanců. Prohlídky se
zúčastnilo přibližně 400 návštěvníků, kteří si mohli postupně projít
provozy výroby hydraulických hadic, průmyslových hadic, válcovny
a logistického centra. Průvodce tvořili zaměstnanci firmy, proto se
všem návštěvníkům dostalo odborného výkladu a vyčerpávajících
odpovědí na nejrůznější dotazy. Vzhledem k tomu, že se výrobní
závod počítá mezi největší v regionu, trvala prohlídka každé skupiny
téměř hodinu a půl.

měla zcela jistě všechny nachystané sportovce inspirovat k co
nejlepším výkonům.
Od jedné hodiny začalo sportovní zápolení předem přihlášených
hráčů z řad zaměstnanců firmy ve volejbalu, nohejbalu a minifotbalu.
Ti pod dohledem zkušených rozhodčích a za podpory svých rodin,
přátel a kolegů předvedli vynikající výkony. Dokonce i přes nepříznivé
počasí se dá říci, že se s každým dalším ročníkem zvedá úroveň hry.
Celá akce byla kolem šesté hodiny zakončena slavnostním
vyhlášením vítězů v jednotlivých sportovních disciplínách. V letošním
ročníku se ukázala převaha zaměstnanců divize hydraulických
hadic, kteří získali poháry za první místo v minifotbalu a volejbalu.
V turnaji v nohejbalu si zlaté medaile odneslo družstvo hasičů.
Všichni sportovci si zaslouží velký obdiv, protože zápolení jim celé
odpoledne ztěžoval vytrvalý déšť.

Po skončení prohlídky se většina zaměstnanců a návštěvníků
firmy přesunula na místní stadion TJ Odry, kde byl pro všechny
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky připraven sportovní den.
Soutěže a atrakce pro děti nezůstaly dlouho prázdné, děti se
s velkou vervou pustily do řádění na skákacím hradu, aquazorbingu,
vodním autodromu, skoku v pytli, maxi pexesu atd. Děti spíše
umělecky zaměřené mohly vyrábět placky s vlastními výtvarnými
náměty. Největší sportovní dětská vřava se uskutečnila ve vybíjené
a tři vítězná družstva byla odměněna sladkostmi, knihou a medailemi.
Symbolicky byl sportovní den zahájen překvapením - vystoupením
Železného Zekona, který do svého vystoupení zapojil také diváky
včetně ředitele společnosti ing. Mária Loji. Zekonova silácká show

I přes nepříznivé počasí se akce vydařila, zúčastnilo se téměř
700 lidí. Všichni tak měli možnost potkat se jinde než v hektickém
pracovním prostředí. Poděkování za uspořádání akce a její zdařilý
průběh patří vedení firmy Semperflex Optimit, městu Odry, TJ Odry
a Dělnickému domu.
Semperflex Optimit s.r.o.

KALENDÁŘ AKCÍ
9. 8.
8.30 – 11.30 h.

PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY
S DĚTMI
Městská knihovna ve Vítkově.

9. 8.

TURNAJ MÖLKKY (2. ROČNÍK)
- 15.00 hod. turnaj pro děti,
- 18.00 hod. turnaj pro dospělé.
Bližší informace + přihlášky v knihovně.
Vstupné: 1 pár 50 Kč
Zahrada Městské knihovny Vítkov.
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NA VODNÍM MLÝNĚ WESSELSKY
V LOUČKÁCH U ODER

SOBOTA 3. ZÁŘÍ 2016
OD 14.00 DO 18.00 hod.

14.00 zahájení akce moderátory
14.15 loutkoherecká pohádka divadelního
souboru Štěkadlo „O
kohoutkovi a slepičce“
15.00 taneční vystoupení Studia Tany tany –
poetický „Tanec rusalek“
15.30 „Loupežnická pohádka“ aneb „ Jak
mlynář Vincek loupežníky ze mlýna
vyhnal“ Společnosti Arcus
16.00 taneční vystoupení Studia Tany tany –
poetický „Tanec rusalek“
16.30 Dobrozdání – koncert známého
opavského umělce Jiřího Bosáka
v projektu Dobrozdání (zpěvák
a frontman skupiny Expedice Apalucha)
16.30 SOUBĚŽNĚ S KONCERTEM filmové
představení pohádky „Čertova skála
aneb o lakomém mlynáři“ režiséra
P. Vaňáska
18.00 ukončení akce

10. 8.
CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
15.00 – 19.00 h. Zábavné odpoledne pro malé čtenáře.
Zahrada Městské knihovny Vítkov.
Nutno se předem přihlásit v knihovně.
11. 8.
19.00 hod.

CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z OPAVY
Vstupné: 50 Kč
Občerstvení zajištěno.
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově.

11. 8.
20.00 hod.

ČERTOVA SKÁLA - LETNÍ KINO KAMENKA
Turistický areál TOM, Kamenka č.p. 50.
Vezměte si deku na sezení. Vstupné dobrovolné.
Vstupenky budou slosovány a 3 vítězové obdrží
DVD s pohádkou Čertova skála.
Info: 608 444 722, mail: dr.vanasek@seznam.cz
V případě nepříznivého počasí se promítání
uskuteční v obecní hospodě (vedle autobusové
zastávky).

13. 8.
18.00 hod.

NIKDY SÁM
Divadelní představení Quo Vadis.
Vstupné: 20 Kč
Občerstvení zajištěno.
Zahrada Městské knihovny Vítkov.

14. 8.

TURNAJ FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
Stadion TJ Vítkov

15. 8. – 9. 9.

VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny.
Cena 5 Kč za knihu.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál.

25. 8.
19.00 hod.

TRIO MILANA VILČE S DARINOU KRYGIEL
Jazzový koncert.
Vstupné: 50 Kč
Občerstvení zajištěno.
Zahrada Městské knihovny Vítkov.

Po celou dobu budou probíhat zábavné
aktivity: malování na obličej, výroba
vizovického pečiva, předvádění 4 starých
řemesel (kovářství s výhní, předení ovčí
vlny, tkaní na hřebenovém stavu, psaní
středověkého písma brkem).
V průběhu dne se návštěvníci mohou zapojit
také do sportovních aktivit: stromolezení,
nošení mouky v pytli do schodů, výlov rybiček
pomocí magnetického prutu, hledání jehly
v kupce sena.
Pro zájemce jsou připraveny tematicky zaměřené soutěže:
znalostní kvízy, přebírání zrní, skákání v pytli, nošení vědra
s vodou, pečení koláčů, které také poběží po celou dobu konání
akce.
Během konání akce jsou pro zájemce pořádány komentované
prohlídky mlýna. Občerstvení zajištěno.

Uzávěrka příštího čísla je 19. srpna 2016 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

Informační měsíčník města Vítkova
Periodický tisk územního samosprávného celku
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