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Léto v plném proudu ...

Několik slov starosty města
V úvodu svého článku nabízím dva údaje z účetnictví města, kde se
můžeme dočíst, že Vítkov vlastní pozemky v hodnotě 140 715 264
Kč a stavby v hodnotě 598 337 530 Kč. Jsou to obrovské částky.
Zejména u budov si však musíme uvědomit, že majetek nepřináší
jen pozitiva, ale také starosti.
Každý rok při sestavování rozpočtu řešíme otázku, kolik peněz
uvolníme na rekonstrukce a opravy nemovitostí. Tedy přesněji
řečeno, co budeme realizovat z dlouhého seznamu požadovaných
oprav a investic.
Asi největší nárůst hodnoty budov nastal převzetím areálu Střední
školy Vítkov - Podhradí, p.o. Tam v současné době zprovozňujeme
budovu č. 8 k ubytovacím účelům pro turisty a jiné zájemce. O stavu
nemovitého majetku jsme průběžně informováni jejich správci,
kterými jsou naše příspěvkové organizace i samotné město.
V červnu letošního roku byly rada i zastupitelstvo podrobně
informovány o stavu majetku, který spravují Technické služby Vítkov,
p.o. Níže uvádím to nejpodstatnější ze zprávy.

což je docela drahé. Proto diskutujeme o změně, do budoucna by
se mělo topit plynem.
Ubytovna v Oderské ulici
Budova je rozdělena na 4 části. Jedna je pronajata k provozování
autoopravny. Druhou má pronajatu ﬁrma provozující autoškolu.
Třetí slouží jako zázemí pro místní automotoklub, čtvrtá je vlastní
ubytovna. Ta je v současné době uzavřena. K 31. 12. 2018 byly
ukončeny všechny nájemní smlouvy. Zastupitelé budou muset
rozhodnout, k jakému účelu bude majetek do budoucna využíván.
Před tím bude muset projít rekonstrukcí.

Autokemp Podhradí
Je nutné provést opravu elektroinstalace, vodovodní přípojka je
stará cca 40 let a již není v dobrém stavu, do chatek a srubů se již
dlouho neinvestovalo, bylo by vhodné vybudovat čistírnu odpadních
vod, nejsou zcela vyřešené majetkové vztahy. Prostě zastupitelé se
budou zabývat zásadní otázkou, zda budeme investovat nemalé
peníze do oprav, nebo budeme uvažovat o prodeji areálu. Proto si
ještě vyžádali další podklady.

Smuteční síň a hřbitov
Ve zprávě je konstatován havarijní stav schodů u smuteční síně.
Proto bylo přistoupeno k jejich opravě. Zároveň byla opravena
a natřena i fasáda. Plechová střecha na budově bude potřebovat
minimálně nový nátěr, aby mohla dále sloužit. Mělo by se pokračovat
v opravě kamenné hřbitovní zdi, která je v určitých úsecích ve velmi
špatném až havarijním stavu.
Budovy v areálu TS v Dělnické ulici by vydaly na samostatný článek,
takže toto téma zpracuji příště. Každopádně na tomto malém vzorku
stavu nemovitostí v našem majetku je zřejmé, že nás v blízké
budoucnosti čekají nemalé investice nebo zásadní rozhodnutí
ohledně případných prodejů. Není proto vždy jednoduché sestavit
rozpočet tak, abychom rozumně investovali do majetku města. Tím
nechci vzbudit dojem, že bychom rozhodovali nerozumně, ale že
musíme velmi pečlivě zvažovat priority.
Autobusová čekárna
Ta je zateplena včetně nových oken, v roce 2017 byla vyměněna
střešní krytina. Zastaralé jsou však záchody, takže se uvažuje o jejich
rekonstrukci. Čekárna je vytápěna elektrickým topením v podlaze,

Pavel Smolka
starosta města

Městská policie v červnu 2019
V sedm hodin večer 3. června přijali strážníci oznámení o incidentu
v ubytovně v Opavské ulici, kde mělo dojít ke krádeži věci mezi
obyvateli ubytovny. Po příjezdu MP Vítkov na místo bylo zjištěno,
že 52letému muži z Vítkova byl v nestřežené chvíli odcizen mobilní
telefon v hodnotě více než 2.000 Kč. Strážníci zjistili, že muž
popíjel společně s dalšími muži z Vítkova ve věku 34 let a 38 let,
kteří jej v době, kdy byl indisponován alkoholem, o nový telefon
okradli. Vzhledem ke skutečnosti, že zcizený telefon měl okradený
muž v kapse kalhot a tedy při sobě, byla věc ze strany strážníků
posouzena jako podezření ze spáchání přečinu krádeže. Věc byla
po zdokumentování postoupena Policii ČR. Pachatelům krádeže
hrozí v případě uznání viny odnětí svobody až na dvě léta.
Dne 19. června, krátce před pátou hodinou odpoledne, přijala MP
Vítkov oznámení o krádeži zboží v jedné z provozoven v Opavské
ulici. Pachatel krádeže s odcizeným zbožím z prodejny utekl.
Strážníci, kteří na místo posléze přijeli, zjistili, že krádež balení 6 ks
jahodového nápoje v ceně 119 Kč, má na svědomí 18letý strážníkům
dostatečně známý „výtečník“ z nedaleké ubytovny. Zde bylo zajištěno
celkem 5 ks nepoškozených láhví, které byly předány zpět prodejci.
Jeden již použitý nápoj byl prodejci uhrazen v hotovosti. Dotyčný byl
obviněn z přestupku proti majetku, za což mu u správního orgánu
hrozí pokuta až do výše 70.000 Kč, jelikož stejného přestupku se
dopustil již opakovaně.
Neuvěřitelně znělo oznámení, které přijala MP Vítkov 26. června
v půl sedmé večer. Předmětem oznámení byla skutečnost, že jeden
z rybářů, který rybařil na řece Moravici, chytil pod splaven ve Vítkově
v části Podhradí piraňu. Jak zjistili přivolaní strážníci, tak dravá
ryba, která bývá jinak postrachem amazonských deštných pralesů,
však byla zcela skutečná, živá a měřila téměř 25 cm na délku.
Výskyt piraně obecné v řece Moravici byl konzultován s Krajskou
veterinární správou Ostrava, kde bylo strážníkům sděleno, že jedna
ryba není důvod pro podniknutí jakýchkoliv dalších kroků, jelikož
samostatná ryba není nijak agresivní a v říčních vodách, kde je
teplota vody pod 20 stupňů, ani dlouho nepřežije. Ulovená piraňa tak
byla odvezena samotným rybářem do rybářského spolku v Opavě.

Věčně hladové ryby se takovým způsobem pravděpodobně zbavil
majitel z domácího chovu, kterému piraňa zřejmě požrala všechny
ostatní rybky v akváriu…
Za znečištění veřejného prostranství a neuposlechnutí výzvy úřední
osoby hrozí 18letému muži z Ostravy pokuta u správního řízení
až do výše 20.000 Kč. Dotyčný 29. června kolem třetí hodiny ráno
rozbil skleněnou láhev od piva na jednom z nástupišť autobusového
nádraží ve Vítkově. Na místo přivolaní strážníci zjistili, že muž,
který byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, svůj čin
odůvodňoval skutečností, že si potřeboval vybít vztek.
Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Víkendový tranzit z Nemocnice Nový Jičín si příbuzní
pacientů LDN Nemocnice Vítkov pochvalují
Nasedat, připoutat a devítimístný transportér vyráží směr Nemocnice
Vítkov. Od listopadu loňského roku dopravuje rodinné příslušníky
k pacientům do Léčebny dlouhodobě nemocných ve Vítkově,
detašovaného pracoviště Nemocnice Nový Jičín, člena skupiny
AGEL. Bezplatnou víkendovou linku pravidelně využívají příbuzní
pacientů a službu si chválí. Vůz cestou zastaví v obchodě a převeze
i invalidní vozík. Dosud dopravy využilo 130 lidí.
Klimatizovaný mikrobus vyjíždí každou sobotu a neděli v 13:25 od
vrátnice Nemocnice Nový Jičín a místa v něm se musí rezervovat
předem na telefonním čísle 739 609 354, ze kterého se ozve vedoucí
dopravy a správce vozového parku Martin Werner z Nemocnice Nový
Jičín: „Každého zájemce si zapíšu, abych věděl, nakolik je využitá
kapacita devítimístného vozu. V nejvytíženějších jarních měsících
jezdívalo denně až pět lidí, takže auto poptávce zatím dostačuje. Do
zavazadlového prostoru lze umístit také invalidní vozík, ale osoba
musí být schopna nastoupit do vozu.“ Cestující, převážně senioři,
jsou vděční za rozhodnutí vedení Nemocnice Nový Jičín zavést
kyvadlovou dopravu do léčebny ve Vítkově, tím spíše, že vhodné
spojení mezi oběma městy neexistuje.
Čtyřicetiminutová jízda utíká rychle, zvlášť když je v kabině
přátelská atmosféra. „Jezdí lidé, kteří si mezi sebou povídají.
Pokud se domluvíme předem, zastavíme s cestujícími po cestě
zpátky v místě bydliště nebo u nejbližšího nákupního střediska,“
popisuje Martin Werner. Ve 14 hodin, kdy začínají návštěvní hodiny
léčebny, zastaví vůz na parkovišti Nemocnice Vítkov, která kromě

LDN disponuje ambulancemi, ale i lůžkovým oddělením následné
dlouhodobé rehabilitační péče sloužící k doléčení a rehabilitaci
pacientů převážně z Nemocnice Nový Jičín.
Příbuzní pacientů mají po příjezdu dvě hodiny na návštěvu a setkání
se svými nejbližšími. Fyzicky zdatní pacienti v doprovodu svých
příbuzných využívají k odpočinku rozlehlý park se vzrostlými stromy,
který je součástí areálu. „Většina cestujících je spořádaná a čeká
na nástupním místě deset minut před odjezdem, aby jim vůz neujel,
takže málokdy míváme zpoždění proto, že bychom na někoho čekali.
Od cestujících máme zatím pozitivní a vděčné reakce,“ pochvaluje si
Martin Werner fungování kyvadlové dopravy.
Léčebna dlouhodobě nemocných nabízí čtyřicet lůžek
v bezbariérovém prostředí Nemocnice Vítkov. Pro snazší a bezpečný
pohyb pacientů je oddělení vybaveno pomůckami ke cvičení,
vozíky a nejrůznějšími madly. Dva fyzioterapeuti a rehabilitační
ošetřovatelky zajišťují péči i v sobotu. Součástí ošetřovatelského
týmu je také sociální sestra, která spolupracuje s rodinou a zajišťuje
dle potřeby další péči. Pacienti s poruchami řeči, polykání a kognice
mohou využít péči klinické logopedky. Na oddělení LDN pravidelně
probíhá canisterapie.
Radka Miloševská
tisková mluvčí

Dotace DEŠŤOVKA II
Informujeme občany, že stále probíhá příjem žádostí v rámci
programu Dešťovka II, ze kterého mohou občané získat dotaci na
využití srážkových a odpadních vod na zahradě i v domácnosti.
Občané mají možnost si požádat a získat dotaci na:
1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55
tisíc korun

Výše dotace: Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc
korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv.
proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový
nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje
na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.
U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí
dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc
korun.
Kdo může žádat o dotaci: Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních
a bytových domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.
Do kdy je možné žádat o dotaci: Konečný termín není stanoven.
Příjem žádostí bude ukončen po vyčerpání alokace – tj. po vyčerpání
balíku peněz, které na tento dotační program byl vyčleněn (celkem
240 mil. Kč).
Jak můžu o dotaci žádat: Podání žádosti probíhá elektronicky
prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše
tak vyřídíte z pohodlí domova.
V případě, že nemáte možnost si podat elektronickou žádost nebo
to neumíte, tak je možné podání žádosti na kterémkoliv krajském
pracovišti Státního fondu životního prostředí (u nás nejbližší
v Ostravě, Českobratrská 2227/7), kde Vám specialisté s vyplněním
žádosti pomohou.

2. Akumulaci srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování WC
v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun

Jaké dokumenty budete potřebovat při podání žádosti: Hlavním
dokumentem je samotná žádost, kterou vyplníte na internetu. Dále
pak odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným
projektantem. Dále potřebujete písemný souhlas spoluvlastníků
domu (je-li to relevantní).
Co je to odborný posudek a kde ho seženu? Odborný posudek
obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis
stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma
zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává
nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant.

3. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným
využitím srážkové vody – dotace až 105 tisíc korun

Jak požádat o dotaci krok za krokem se dozvíte na tomto
odkaze: https://www.narodniprogramzp.cz/detail-vyzvy-2/destovka2-jak-pozadat-o-dotaci-krok-za-krokem/
Dotazy k programu je možné konzultovat telefonicky i elektronicky:
Pro obecné informace o programu Dešťovka volejte zdarma zelenou
linku 800 260 500, kde Vám každý pracovní den mezi 7.30 a 16.00
poradí. Své dotazy můžete zasílat také prostřednictvím e-mailu na
adresu: info@sfzp.cz
Informace byly čerpány z webových stránek programu Dešťovka
- https://www.dotacedestovka.cz/, kde najdete veškeré informace
potřebné k uvedenému dotačnímu programu.

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

28. srpna 2019
od 15.30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve
Vítkově. Program zasedání naleznete na úřední
desce města Vítkova a na webových stránkách
města
www.vitkov.info

Odbor sociálních služeb představuje Centrum inkluze, o. p. s.
Centrum inkluze je obecně prospěšná společnost, která vznikla v
roce 2013 a její vizí je „Vytvářet prostor pro sdílení zkušeností mezi
všemi, kterým stejně jako nám záleží na harmonickém rozvoji dítěte
a aktivně přispívat k proměně českého školství tak, aby odpovídalo
výzvám a příležitostem současného světa“.
Centrum pro rodinu – Fajta
Od září 2018 realizuje Centrum inkluze, o. p. s. tříletý projekt OPZ
„Most k porozumění“, jehož záměrem je vytvoření komplexního
systému podpory pro ohrožené rodiny i jednotlivce žijící na
Vítkovsku. Cílová skupina je zaměřena na:
1. zvýšení kompetencí v oblasti ﬁnanční gramotnosti a právního
povědomí při oddlužení a při řešení diskriminace (Dluhová poradna
v Budišově nad Budišovkou),
2. podporu a pomoc rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé
nebo krizové sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženy
(Vítkovsko),
3. podporu rozvoje komunitní práce (Budišov nad Budišovkou).
V rámci výše zmíněného projektu se ve Vítkově realizuje Centrum
pro rodinu – Fajta. Posláním Centra je podpora rodin s dětmi, které se
nachází v nepříznivé nebo krizové sociální situaci nebo jsou takovou
situací ohroženy. Cílem služby je nabídnout komplexní přístup
k řešení situace rodin s dětmi v regionu a podpořit multidisciplinární
spolupráci. Aktivity Centra nejsou registrovanou sociální službou,
poskytují zejména podporu v oblasti výchovy, vzdělávání a řešení
vztahových problémů. Tyto aktivity mohou být doplněny sociálními
službami, které v regionu nabízí jiné organizace. Pracovníci
Centra jsou v úzké spolupráci zejména s OSPOD Vítkov, školami
a dalšími organizacemi působícími na území města Vítkova a v jeho
okolí. Centrum nabízí služby psychologa, terapeuta a terénních
pracovníků/asistentů pro rodiny.
Centrum nabízí:
V rámci programů pro rodiny zajišťuje Centrum podporu ambulantně
nebo přímo v přirozeném prostředí:

- řešení výchovných potíží,
- řešení krizové situace v rodině,
- zlepšení partnerských vztahů,
- komunikaci s úřady, školami atd.,
- konzultace s odborníky v zájmu klienta,
- individuální či skupinové terapie,
- speciálně pedagogickém poradenství,
- psychologické poradenství,
- diagnostiku,
- mediaci.
Mediace je způsob klidného řešení sporů a konﬂiktů, jehož cílem je
dohoda. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoupí
třetí, nezávislá osoba, tzv. mediátor, který se stává prostředníkem
ke smírnému, kompromisnímu řešení sporných otázek. Mediace
umožňuje účastníkům, aby svůj spor nebo nedorozumění řešili
aktivně, aby s pomocí mediátora sami nalezli takové řešení, které
jim bude nejlépe vyhovovat. Z mediace nikdo neodchází jako
poražený, s pomocí mediátora se daří pochopit rozdílné potřeby
a k oboustranné spokojenosti vyřešit složitou situaci.
Poskytování služeb v rámci Centra je bezplatné, pracovníci
zachovávají mlčenlivost o řešených problémech a ke klientům
přistupují individuálně dle jejich potřeb.
Sídlo služby a otevírací doba:
Centrum se nachází na adrese náměstí Jana Zajíce 3, od září 2019
bude Centrum přestěhováno na Opavskou 22, Vítkov, do prostor
odloučeného pracoviště SŠ Odry (v bývalé dílně ve dvoře).
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek: 9:00 – 11:30., schůzky mimo otvírací dobu dle
individuální domluvy
Telefonický kontakt: 607 817 019. e-mail: hana.ticha@
centruminkluze.cz

V Domově Vítkov pracujeme s Konceptem bazální stimulace
Práce v Konceptu bazální stimulace se dnes již stala
samozřejmou součástí péče také v zařízeních sociálních služeb.
V Domově Vítkov nezůstáváme pozadu.
Péče je primárně určena lidem v těžké životní situaci, kteří nejsou
sami schopni z důvodu nemoci, postižení, úrazu nebo komplikací
spojených s vysokým věkem o sebe pečovat.
Těmito lidmi jsou také mnozí uživatelé naší služby. Pracovníci
jim péčí v tomto konceptu umožňují vnímat okolní svět, snaží se
o vzájemné porozumění bez verbální komunikace, zaopatřují
a doprovázejí v těžké životní situaci.
Tento koncept se orientuje na veškeré oblasti lidských potřeb.
Podporuje vnímání, komunikaci i hybnost člověka. Jednotlivé
prvky umožňují komunikaci a rozvoj schopností uživatele v té
nejzákladnější, bazální rovině.
Bazální stimulace využívá schopností obnovení mozkové činnosti
díky paměťovým stopám, zkušenostem uloženým v paměti
a vzpomínkám. Předpokladem bazálně stimulující péče je spoluúčast
uživatele a jeho blízkých.
Bazálně stimulující ošetřovatelská péče se přizpůsobuje věku
a stavu uživatele.
Opírá se o znalost autobiograﬁe (individuality) uživatele, jeho rituálů
a životních potřeb.
Jsme proto velice rádi, když se rodiny našich uživatelů do péče
o své blízké zapojují třeba jen zdánlivými maličkostmi. Jde například
o poskytnutí informací z jejich života, donesení fotograﬁí nebo
oblíbených obrázků, předmětů, které byli z domu zvyklí používat.
Prvky biograﬁe zapracováváme do plánů péče o naše uživatele,

a jsme velice rádi, že se spolupráce daří a rodiny mají čím dál větší
zájem o vzájemnou komunikaci a spolupráci.
Hana Grodová
ředitelka

Vývoj nezaměstnanosti na Vítkovsku v 1. pololetí 2019
Podíl nezaměstnaných

ČR

Okres Opava

Vítkovsko

31. 1. 2019

3,3

3,2

7,0

Podle stupně dosaženého vzdělání převažují uchazeči se základním
vzděláním (50%). Za nimi jsou uchazeči se středním odborným
vzděláním. Podle typu střední školy se jedná především o uchazeče
s výučním listem. Méně početnější skupiny jsou osoby bez vzdělání,
vysokoškoláci a nejméně početná skupina jsou absolventi gymnázií.

28. 2. 2019

3,2

3,1

7,0

Počet uchazečů o zaměstnání podle vzdělání

31. 3. 2019

3,0

2,8

6,8

30. 4. 2019

2,7

2,5

5,9

31. 5. 2019

2,6

2,3

5,6

30. 6. 2019

2,6

2,2

5,3

Stav ke dni

Podíl nezaměstnaných v %

Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných v pololetí 2018 a 2019
podle obcí

Stupeň dosaženého vzdělání

Kontaktní pracoviště Vítkov –
stav k 30. 06. 2019
absolutně

%

Bez vzdělání

19

4,0

Základní vzdělání

238

50,0

Střední odborné (OU+OŠ)

148

31,1

Střední odborné s maturitou 44
(SOU+SOŠ)

9,2

Střední všeobecné (gymnázium) 8

1,7

30. 6. 2019

vysokoškolské

19

4,0

2,1

Celkem

476

100,0

Obec

Podíl nezaměstnaných
30. 6. 2018

Březová

3,4

Budišov nad Budišovkou

7,9

7,7

Čermná ve Slezsku

13,5

11,1

Kružberk

6,7

5,7

Melč

3,2

2,2

Moravice

4,4

5,8

Nové Lublice

4,9

1,5

Radkov

5,8

5,1

Staré Těchanovice

3,6

2,8

Svatoňovice

9,4

10,2

Větřkovice

3,3

3,5

Vítkov

6,2

5,3

Celkem Vítkovsko

6,1

5,3

Srovnání počtu uchazečů o zaměstnání na Vítkovsku v pololetí
2018 a 2019
uchazeči

30. 6. 2018

30. 6. 2019

dosažitelní

526

458

celkem

554

476

Ze srovnání pololetí roku 2018 a 2019 je patrná neustále se
zlepšující situace na trhu práce. Ukazatelé nezaměstnanosti jsou na
rekordních hodnotách za posledních více než 20 let. K výraznému
zlepšení došlo i v regionech, které se vždy potýkaly s největším
počtem nezaměstnaných a s nejhoršími ukazateli nezaměstnanosti.
Vítkovsko, které patří mezi tyto regiony, se v roce 2016 poprvé
dostalo v podílu nezaměstnaných pod hranici 10 % a s výjimkou
ledna 2017 si tuto hranici drží, neustále ji snižuje a v současné
době se blíží dokonce k pokoření hranice 5 %. Srovnáme-li podíl
nezaměstnaných za 1. pololetí roku 2019 se stejným obdobím
roku 2018, je tento ukazatel o 0,8 % nižší. Od počátku roku 2019
se o 25 volných pracovních míst zvýšila nabídka zaměstnání,
zaměstnavatelé však v některých oborech shánějí zaměstnance
s velkými obtížemi. Během 1.pololetí 2019 na Vítkovsku nenahlásil
žádný zaměstnavatel hromadné propouštění a žádný významnější
zaměstnavatel neukončil svoji činnost.
Z celkového počtu 476 uchazečů o zaměstnání je 219 žen (46%),
20 absolventů a mladistvých (4,2 %) a 70 uchazečů – osob se
zdravotním postižením, kteří se na celkové nezaměstnanosti podílejí
14,7 %.

Nejvíce uchazečů setrvává v evidenci více než 2 roky (124) nebo do
3 měsíců (115), nejmenší skupinu tvoří uchazeči s dobou evidence
9 - 12 měsíců (29). Průměrná doba setrvání v evidenci činila k 30. 6.
2019 na Vítkovsku 928 dní.
Volných pracovních míst bylo nejvíce v měsíci červnu (125), nejméně
v lednu a únoru (100). Na konci června se tak o 1 volné pracovní
místo ucházelo cca 3,8 uchazečů. Pro srovnání – v celém okrese
Opava se o 1 volné místo ucházelo 1,3 uchazečů.
V současné době je největší poptávka po zaměstnancích v regionu
Vítkovsko u zaměstnavatele Linaset a.s., kde jsou schopni okamžitě
přijmout 42 osob. Nedostatek pracovníků řeší zaměstnáváním
cizích státních příslušníků, a to jak ze zemí EU, tak i např. Ukrajiny.
Z celkové nabídky 42 volných míst je 29 nahlášeno právě pro cizince.
Druhým zaměstnavatelem s větším počtem nahlášených volných
pracovních míst je společnost CONROP s.r.o., kde poptávají 34
pracovníků.
ÚP ČR klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuální
přístup nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání,
ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí také
pořádání výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů
o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na
základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i exkurze
zprostředkovatelů ÚP ČR ve ﬁrmách či setkávání v rámci regionálních
partnerství a osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti
je ale třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence
Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu
práce. Zaměstnavatelé mají možnost přijmout na volnou pozici také
pracovníky z volného trhu práce nebo třeba ze zahraničí.
Pro Úřad práce ČR je současný vývoj na pracovním trhu impulsem
pro zavedení nových přístupů k podpoře zaměstnatelnosti
různých cílových skupin. Zároveň se ještě více zaměřuje na
zkvalitnění a zefektivnění své činnosti tak, aby zrcadlila požadavky
zaměstnavatelů. Klade důraz na přímý kontakt se zaměstnavateli,
monitoruje jejich potřeby v terénu a jeho specialisté jsou s nimi
v maximálně možné míře v osobním a pravidelném kontaktu.
Zároveň se ale snaží touto činností zaměstnavatele zbytečně
nezatěžovat a vychází jim vstříc s termíny a délkou návštěv. Veškeré
tyto a další činnosti probíhají v rámci klíčové aktivity ÚP ČR, kterou
je monitoring trhu práce. Jeho prostřednictvím zástupci Úřadu práce
ČR informují zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb a naopak
získávají informace o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti
v regionech, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců.
Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace
dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům a nemusí se
o nich dovídat zprostředkovaně.

SEZÓNA NA KOUPALIŠTI VE VÍTKOVĚ
OTEVÍRACÍ DOBA: 10:00 hod. - 19:00 hod.
CENÍK NA ROK 2019:
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
Dospělí
Děti do 6 let
Děti do 15 let
Žáci a studenti do 26 let
Senioři nad 60 let
ZTP, ZTP/P
Průvodce ZTP/P
Zapůjčení lehátka
PERMANENTKY (20 vstupů)
Dospělí
Děti, žáci, studenti do 26 let,
Senioři nad 60 let, ZTP

50 Kč
zdarma
25 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
zdarma
20 Kč
600 Kč (30 Kč/1 vstup)

Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu či permanentku,
musí předložit příslušný průkaz.
Místní školy a školky v rámci tělesné výuky platí hromadné vstupné
(nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog a dozor ZDARMA. Ceny
platí v období školního vyučování.
Z hygienických důvodu je vstup do bazénu povolen pouze
v plavkách.
Odpovědná osoba:
Správce koupaliště:

Ivan Petřík
Radek Surovec

Provozovatel:
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace,
Dělnická 705, 749 01 Vítkov, tel: 556 300 454

300 Kč (15 Kč/1 vstup)

Senior point Vítkov oznamuje
Na 3. září 2019 nabízí Moravskoslezský kraj seniorům starším
60 let zájezd do tří míst v kraji: Zámek Fryštát - Archeopark
Chotěbuz - Kotulova dřevěnka Havířov.
Cena zájezdu je 200 Kč. V ceně je doprava, oběd, průvodce,
vstupné a pojištění.
Nástup bude na autobusovém nádraží ve Vítkově v 7:30 hod.
Přihlášky přijímáme v kanceláři Senior pointu ve Vítkově,
v budově kina, každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hod.
Zájemci o zájezd budou zaevidování po předložení občanského
průkazu a 200 Kč.
Pracovnice Senior pointu Vítkov

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

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

AKTUALIZACE
ŽÁDOSTÍ O BYTY
Firma SV Olšovec s.r.o.
hledá nové kolegy na pozice:
SOUSTRUŽNÍK CNC
FRÉZAŘ CNC
HORIZONTÁŘ CNC
ZÁMEČNÍK
VÝSTUPNÍ KONTROLOR/KA
Firma nabízí:
• práci v moderním prostředí
• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• příspěvek na stravováni (stravování v areálu)
• ﬁremní akce a beneﬁty
Více informací na www.sv-olsovec.cz
nebo na tel: 581 625 716

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

Nezapomeňte v srpnu
zaplatit za odpad!
Místní poplatek za komunální odpad na rok 2019 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. 2019. Poplatky, které nebudou uhrazeny
včas a ve správné výši, budou předány k exekučnímu řízení.
Jana Knichalová
finanční odbor

Z Vítkova do Bruselu ...
nanomateriálů se mi rozrostlo po doktorátu, kdy jsem nastoupila
na ústav mikroelektroniky. Tam jsem začala „vařit“ všechny možné
nanokuličky: kvantové tečky, magnetické nanočástice a nanočástice
vzácných kovů, hlavně pro biomedicínské účely: včasné odhalení
nemocí a jejich cílenou léčbu. Hrozně mě to bavilo, protože se
mi konečně splnil sen: podílela jsem se na vývoji něčeho, co má
v praxi obrovský význam pro zdraví lidí. Nanomateriály v té době
byly absolutní boom a dnes už je bereme zcela automaticky. Jsou
zkrátka všude v našem každodenním životě.

Doc. Jana Drbohlavová, Ph.D., roz. Chovancová
Narodila se ve Vítkově, kde v r. 1998 maturovala na místním
gymnáziu.
V roce 2004 absolvovala Chemickou fakultu VUT v Brně. Poté
zahájila doktorské studium pod dvojím vedením, které v roce 2008
ukončila obhajobou disertační práce v oboru fyzikální chemie na
Universitě Clauda Bernarda v Lyonu (Francie).
V roce 2015 se habilitovala v oboru Elektrotechnická a elektronická
technologie na FEKT VUT v Brně.
Od roku 2011 pracuje jako starší vědec na CEITECu ve skupině
Chytré nanonástroje. Má zkušenosti s řešením několika národních
a mezinárodních projektů v oblasti pokročilých materiálů
a nanomaterialů.
Od října 2017 do současnosti působí jako národní vyslaný expert
v oboru nanotechnologie při Evropské komisi v Bruselu.
Jak vlastně začínala tvá cesta do Bruselu?
Od dokončení mého doktorátu na univerzitě v Lyonu uběhlo už
9 let. Za tu dobu jsem už na VUT v Brně měla vybudovaný stálý
post: kromě výuky jsem pracovala se svým týmem výzkumných
pracovníků a studenty na národních projektech, ale to je v dnešní
době málo. Jako vědci jsme neustále tlačeni k mezinárodní
spolupráci. To znamená žádat o zahraniční granty, nejčastěji přímo
od Evropské komise. Jenže tam je obrovská konkurence: konsorcia
jsou složena z prestižních univerzit, výzkumných ústavů a ﬁrem,
takže aby projektový návrh mohl uspět, chce to pořádné zkušenosti.
Ty jsem začala od roku 2012 sbírat jako hodnotitel právě těchto
projektů. Ale stále se mi nedařilo žádný grant od EK získat.
V prosinci 2016 se mi ozvali kolegové z Jihomoravského inovačního
centra v Brně, že v EK hledají experta na nanotechnologie – nazvali jej
přímo „nanosuperstar“. V té době jsem ale vůbec netušila, co pozice
národního sekondovaného (vyslaného) experta obnáší. Na pohovor
jsem se snažila připravit co nejlépe, ale znalost struktury komise
jsem popravdě podcenila. Naštěstí jsem je přesvědčila v oblasti
nano. Než jsem však v říjnu 2017 nastoupila, šéf našeho ředitelství
mi poslal „čtení na léto“, jak to sám nazval. Byla to obrovská obálka
se studijními materiály o politikách našeho generálního ředitelství,
které jsem se měla doučit :-). I tak jsem se cítila půl roku po nástupu
jak Alenka v říši divů, než jsem se alespoň trochu začala orientovat
v té spoustě zkratek a spolupracujících organizací.
A nanotechnologie? Našly si ony tebe, nebo ty je? Byla to
cílená volba? Ať už tak nebo tak, byla to, domnívám se, trefa
do černého!
S nanomateriály jsem se poprvé setkala po skončení třetího
ročníku na fakultě chemické. Chtěla jsem o prázdninách zůstat na
kolejích v Brně, ale to bylo dovoleno pouze studentům, kteří měli
nějakou vědeckou práci v laboratoři. A tak jsem začala pracovat
na ústavu fyzikální chemie u prof. Veselého, u kterého jsem pak
zůstala dalších 5,5 let. Mým prvním nanomateriálem byla suspenze
oxidu titaničitého pro fotokatalytické čištění vody. Naprosto mě to
nadchlo. Další krok pak bylo jeho nanášení v podobě samočistících
a antimikrobiálních nanovrstev na skla a kachličky. Portfolio

Jak je v Bruselu přijímán vědec, přicházející ze země pověstných
euroskeptiků?
Úplně normálně. Necítím, že bych nějak vyčnívala. V naší jednotce
je nás několik, kteří mají zkušenosti s výzkumem. Což je dobře,
protože jinak bychom nemohli pořádně dělat naši práci, tj. určovat
směr dalšího vývoje v oblasti nanotechnologií a pokročilých
materiálů. Kdyby tam byli jen právníci a ekonomové, to by dopadlo…
I tak se občas prosadí věci, se kterými nesouhlasíme. Ale to
už není jen zodpovědnost komise jako takové. Je to stejné, jako
všechno ostatní politické rozhodování, které je výsledkem domluvy
mezi komisí, parlamentem a radou. Tohle si moc lidí neuvědomuje
a většinou vše svádí na „Brusel“. Navíc každá výzkumná oblast,
tedy i materiály, má svou programovou komisi, jejíž členové jsou
zástupci všech členských a přidružených států a ti mohou směr
dalšího ﬁnancování výzkumu částečně ovlivňovat. Tito zástupci, říká
se jim národní kontaktní body, jsou jmenováni vládou a za ČR jsou
to většinou pracovníci Technologického centra Akademie věd České
republiky.
Jak je česká vědecká komunita v bruselských strukturách
početná? Které obory převažují? Může to být zajímavá inspirace
pro studenty?
Moc vědců v EU institucích není. Většinou jsou tam lidé
s právnickým nebo ekonomickým vzděláním. Co se týká národních
expertů (zkráceně nám říkají SNE), byla jsem první z vědeckoakademického prostředí. Od letošního jara už jsme dvě: dostala se
tady jedna paní docentka z Karlovy Univerzity. Ostatní pozice SNE
za ČR jsou obsazeny lidmi z různých ministerstev. Na podzim nás
bude celkem 26. Za včasné sdílení nabídek těchto pracovních pozic,
které EK zveřejní, vděčíme Stálému zastoupení ČR při EU, které jej
předá našemu ministerstvu zahraničních věcí.
Samozřejmě jsou tu i Češi na stálých pozicích na různých generálních
ředitelstvích komise, v radě a v parlamentu, ať už jako poradci nebo
tlumočníci. A další komunitu tvoří lidé pracující pro NATO. A nesmím
zapomenout na skvělou organizaci, kterou je CZELO: Česká styčná
kancelář pro výzkum, vývoj a inovace.
A pro studenty je to určitě výborná příležitost. Existuje několik
možností, jak se zde dostat jako „trainee“ – více je možné zjistit
v příručce, kterou nedávno vydalo právě CZELO.
V čem spočívá práce tzv. národního vyslaného experta?
Náplň práce je v podstatě stejná jako u ostatních úředníků (říká
se jim Policy Oﬃcers) v naší jednotce zaměřené na materiály.
Jedná se nejen o přípravu legislativních kroků a tvorbu politik
– v mém případě standardizaci a regulaci nanomateriálů, ale
i přípravu mezinárodních jednání v daném oboru pro všechny
země, které s komisí spolupracují. Nejedná se pouze o EU, ale
celý svět: v nanomateriálech spolupracujeme zejména s USA,
Brazílií, Mexikem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Íránem
a Japonskem. Setkáváme se pravidelně jednou ročně v Paříži
v rámci Pracovní strany pro vyráběné nanomateriály, která je součástí
OECD. Usilujeme o to, aby směrnice a standardy pro tyto materiály
byly na celém světě stejné. To v praxi znamená, že když si koupím
jakýkoliv výrobek s nanočásticemi z USA nebo z Číny, budu vědět,
že jeho kvalita byla ověřena stejnou pečlivě stanovenou metodikou,
jaká platí pro Evropu. Dosud si každá laboratoř prováděla své testy
zdravotní nezávadnosti podle sebe, protože neexistoval ověřený
způsob testování a hlavně regulace.

V práci SNE jsou ale přece jen dva zásadní rozdíly: 1. nemůžeme
přímo zastupovat komisi – tzn. na různých konferencích a mítincích
bychom neměli citovat stanoviska komise bez jejího svolení; 2.
nemůžeme být přímo správci evropských projektů – údajně kvůli
střetu zájmů. V praxi je to ale tak, že po roce a půl mě stejně

komise začala na různé mise vysílat. A projekty, které spravuje naše
jednotka, musím znát také, protože jejich výsledky potřebuji pro
svou práci.
Marie Mikulíková
... pokračování v příštím čísle

Horniny a flóra v česko-polském příhraničí
30. července slavnostně otevřeli symbolickým přestřižením pásky
starostové měst Vítkova a Głubczyce, nejen občanům tohoto města,
ale všem jeho návštěvníkům, park „Flory“.
Program začínal prohlídkou krajinářského parku, který patří
k Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Jeho součástí byl v minulosti
také velký ovocný sad, který byl přeměněn na moderní bylinkovou
zahradu s pocitovým chodníkem a altánem pro horké letní dny.
Park je od Głubczyc vzdálen cca 10 minut jízdy autem, je celoročně
přístupný veřejnosti a určitě stojí za návštěvu, především v horkých
letních dnech.
Głubczyce jsou městem zeleně. Důkazem toho je park na ulici
Sobieskiego, který byl v rámci společného projektu upraven na park
„Flora“. Aby se návštěvníci seznámili co nejlépe s rostlinnými druhy,
které se zde nacházejí, byla v parku vybudována naučná stezka.
Vstupní zóna byla doplněna o nové druhy dřevin, kvetoucích rostlin
a trav. K odpočinku i zábavě přispívají nové šachové stolky a velká
šachovnice. A to byla výzva, které nelze odolat. Po vystoupení dětí
z místní mateřské školy se do hry pustili „dospěláci“. Boj to byl velmi
vyrovnaný. Vítkovské barvy hájili šachisté Jan Jančálek, Antonín
Vlček a Petr Šauman.
Inspirováni tímto zážitkem jsme se rozhodli, že na głubczycký turnaj
navážeme vítkovským, a to hned při dalším společném setkání při
slavnostním otevření geoparku, které je naplánováno na 22. srpna.
Připravili jsme pro vás na tento den zajímavý program. Přijďte,
těšíme se na vás.

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká
republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014
– 2020 v Euroregionu Silesia.

Složky IZS na Úpravně vody Podhradí
Složky Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského
kraje vyrazily do terénu. Při převozu sudu s chlórem z provozního
skladu do odběrného místa v největší úpravně vody SmVaK Ostrava
v Podhradí na Vítkovsku došlo totiž k nehodě. Během ní ze zdvihacího
zařízení spadl sud se zkapalněným chlórem vážící 600 kilogramů.
Vlivem pádu došlo k proražení sváru pláště sudu, z něhož začal
unikat nebezpečný chlór v plynném skupenství do okolí. Zasažen
byl zaměstnanec úpravny, který se sudem při obsluze kolejnicového
jeřábu manipuloval a upadl do bezvědomí. Jeho kolega zasahovat
na zamořeném místě nemůže – ocitnul by se v přímém ohrožení
života. O situaci informuje vedoucího úpravny vody a rozjíždí se
záchranná akce celého integrovaného systému. Je třeba ochránit
jak zaměstnance úpravny, tak všechny osoby nacházející se v zóně
ohrožení na Vítkovsku.
Co nejblíže realitě
Zhruba takto odstartovalo 20. června cvičení složek integrovaného
záchranného systému, pro které poskytla prostory společnost SmVaK
Ostrava. „Naši zaměstnanci se do akce zapojili tak, jak pro případ
daného typu havárie udává havarijní plán pro tento areál. V něm jsou
přesně popsány postupy, jak nebezpečné a rizikové situace řešit a jak
konkrétně postupovat. Byl vyhlášen poplach, kontaktován dispečink,
rozezněly se sirény, shromáždili se zaměstnanci na určeném místě
a byly kontaktovány složky integrovaného záchranného systému,“
vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.
Tentokrát šlo vzhledem k simulaci úniku chlóru do okolního ovzduší
o třetí, tedy nejvyšší stupeň tzv. protiplynového chlorového poplachu.
Z hlediska reakce zaměstnanců vše proběhlo tak, jak udávají platné
předpisy, stejně jako koordinace s dalšími složkami systému. Je
nezbytné si uvědomit, že v případě havárie podobného charakteru
jsou do zásahu zapojeni jak profesionální, tak dobrovolní hasiči,
státní i městští policisté, krizový štáb města a členové zdravotní
záchranné služby. Vytyčena je také plocha nebezpečné zóny/zóny
ohrožení. O celé události jsou v nejkratší možné době informováni
obyvatelé v dané lokalitě. „Cvičení probíhalo s použitím technických
prostředků složek integrovaného záchranného systému. Ty do místa
havárie vyjížděly ze svých pracovišť. Pro reálnost simulovaného
úniku chlóru byl použit vyvíječ kouře, prostor pro zásah hasičů

ODEŠLA …

Střední škola, Odry,
příspěvková organizace

Jméno Jaroslava Dokoupilová zná
v Odrách i Vítkově téměř každý. Všem
místním se zapsala do mysli jako
dlouholetá ředitelka zdejší střední
školy, jako milovnice kultury a umění,
tolerantní šéfová, úžasný člověk, ale
také nekompromisní vyjednavač, jistý
organizátor a důsledný manager, jež
původně „oderské učiliště“ povznesla
na kvalitní střední školu, která má
své nesmazatelné místo v systému
Moravskoslezského školství.
V červenci 2019 po těžké nemoci
zemřela bývalá paní ředitelka oderské
střední školy Jaroslava Dokoupilová,
jež svůj život zasvětila rodině, práci
a svým koníčkům, kterými se odreagovala
od každodenních povinností a starostí,
spojených s výkonem nelehké funkce
ředitelky školy. Její profesní dráha
nezačala na půdě školství, začínala jako právnička v zemědělském
družstvu v Odrách, poté pracovala v Novém Jičíně a od roku 1986
byl její život spjat s naší střední školou, kde od roku 1997 převzala
otěže po panu řediteli Kabeláčovi. Svou inteligencí, obětavostí,

byl označen páskou, postižení zaměstnanci byli transportováni
na nosítkách a předáni do rukou zdravotníků, zajištěn byl také
inkriminovaný sud s chlórem, aby se zabránilo dalšímu úniku. Cílem
bylo vše co nejvíce přiblížit realitě,“ říká vedoucí Úpravny vody
Podhradí Marek Bereiter.
Vodaři vyšli vstříc
Vedení cvičících sborů vyjádřilo poděkování SmVaK Ostrava za
ochotu a součinnost, kterou pro možnost uspořádání této akce
poskytly. „Život přináší různé okamžiky. Některé z nich nejsou
právě příjemné, mohou se naopak velmi rychle stát nebezpečnými,
riskantními a může při nich jít během neuvěřitelně krátkého
časového sledu událostí o zdraví lidí. Nebo dokonce o to nejcennější
– lidský život. Jsme proto vždy, když je to technicky možné a nijak to
neohrožuje bezpečnost, otevřeni spolupráci s jednotlivými složkami
záchranného systému, které v našem regionu působí. Nikdy
nemůžeme vědět, kdy a kde budeme jejich pomoc potřebovat. Jejich
práce si vážíme a jsme rádi, že jsme i tentokrát mohli vyjít vstříc,“
hodnotí akci generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
pevnou vůlí, nesmírnou pracovitostí,
velkorysostí a všudypřítomnou laskavostí
pomohla překonat mnohá úskalí, s nimiž
se potýkalo její „čtvrté dítě“ střední
škola, jež pod její taktovkou dospěla do
moudrosti a krásy.
Ráda cestovala, ráda poznávala
vše nové a zajímavé. Byla duchem
domova i školy, kam se rádi vraceli její
nejbližší, přátelé, známí i zaměstnanci.
Byla neustále plná síly a elánu, životní
překážky brala jako výzvy, ale poslední
a nejtěžší z nich překonat nedokázala…
svou nemoc.
Byla hluboce lidská, proto jsme ji
měli tolik rádi, těšili jsme se z její
přítomnosti, z každého slova a činů,
jimiž se prokazovala jako čestný člověk.
Osobně jsem jí poznala před 14 lety
na pracovním pohovoru na učitelku
češtiny, a to odstartovalo moje působení
na místní škole a zahájilo dlouholetý
vztah, založený na respektu, toleranci,
kreativitě a pochopení. Přivedla mě až
do svého křesla a po mém nástupu do
funkce ředitelky školy mi byla oporou, rádcem a stabilní uklidňující
autoritou.
Jana Kellnerová

Den Klokočova 2019
Již čtvrtý rok vždy kolem svatého Jana pořádáme v Klokočově akci,
kterou nazýváme Den Klokočova. Tuto skoro již tradici odstartovaly
oslavy 60 let TJ Klokočov v roce 2016. Tenkrát se nám zalíbilo,
kolik lidí se akce zúčastnilo, byli rádi, že se zachovala sokolovna
a našli si čas se společně setkat napříč generacemi. Proto se každý
rok snažíme, aby program byl bohatý, aby se alespoň jeho část
vztahovala ke Klokočovu a aby zde vystupovali i sami Klokočováci.
Myslím, že i letos se nám to povedlo.
Program začal nádherným a dojemným vystoupením klokočovských
dětí z mateřské školky. Po školáčcích vystoupil taneční kroužek
SVČ MIX DANCE, který byl také zastoupen děvčaty z naší místní
části. Rodiče, babičky, tetičky a ostatní přihlížející obě vystoupení
obdarovali obrovským potleskem, který si plně zasloužili.

stánku pan Ettl, který namístě soustružil nádherné misky ze dřeva.
Mezi tak zvaná řemesla se dá zahrnout i bylinkářství paní Zdenky,
regionální panenky paní Ivy či ručně vyráběné šité hračky, kabelky,
papírová přáníčka či náramky paní Šárky a Renaty.

Pro děti byl lákadlem aquazorbing, skluzavka a vytváření sádrových
sošek a zkouška nové techniky, tzv. pískování. Pod mysliveckou
chatou si mohly vyzkoušet také střelbu z kuše, kterou zajišťovali
3 mladí muži z Ostravy, které jsme jednou potkali na výletě na kolech
na poli. Jelikož měli dobové oblečení, tak nás zaujali, a jelikož byli
velmi vstřícní, pozvali jsme je k nám a oni rádi přijeli.

Po obvodu sokolovny byla vystavena historická rádia a televize,
ty oslovily mnoho hlavně dospělých občanů, kteří zavzpomínali,
u jakých přístrojů tenkrát mhouřili oči, aby na malých obrazovkách
viděli černobílé obrázky. Unikátními kousky byla i nádherná rádia,
která by se dnes dala klidně používat jako módní doplněk. Za to
musíme poděkovat panu Suchánkovi, který nám tyto skvosty zapůjčil
a s nadšením zodpovídal dotazy návštěvníků.
V Klokočově máme i velkou partu nadšenců jednostopých vozidel,
a tak nás při tvoření programu napadlo, že by je mohli vystavit
a předvést. Kluci nelenili a protože se zúčastňují motorkářských
srazů, oslovili i své kolegy z jiných koutů a ti přijeli se svými
chloubami, aby je vystavili. No nejen chlapce tato přehlídka zaujala,
dívky, ale i ženy se rády nechaly u strojů fotografovat.

Jelikož zde máme občany, kteří ovládají zajímavá řemesla, oslovili
jsme Lukáše Nováka, který si přivezl kovadlinu a výheň a ukazoval
krásy kovářského řemesla. Krásu kovu doplňoval ve vedlejším

Samozřejmostí byly i dobrůtky ve formě grilovaných, sladkých
dobrot, kávy a medových výrobků. Také bylo velmi dobře postaráno
o pitný režim.
Kdo ještě neviděl hrobku Badenfelderů, mohl ji navštívit, neboť byla
po celou dobu akce otevřena spolu s kostelem svatého Ondřeje.
Poděkování patří i Vítkovské zemědělské, která opět poskytla koně
s povozem a návštěvníci se tak mohli projíždět po okolí.
Nejdůležitější na celé akci bylo setkání lidí, kteří se běžně nepotkají
a hlavně zjištění, kolik šikovných lidí od nejmenších až po ty hodně
dospělé v Klokočově máme. Věříme, že tím udržujeme určitou
pospolitost, která k životu na vesnici bezesporu patří a která je ve
městech výjimečná.
Poděkování patří tedy všem, kteří se na akci podíleli a zejména těm,
kteří pomohli všechna stanoviště nachystat.
Organizátoři si vždy na konci oddechnou, že se akce podařila, ale
obávají se dalšího ročníku, s čím novým zase přijít. Tak snad zase
za rok.
Šárka Petrtýlová

Pozvání do městské knihovny
PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA V KNIHOVNĚ
Po
Út
Stř
Čt
Pá

9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
zavřeno
zavřeno
9.00 – 11.30
12.00 – 17.00
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 19. srpna
do 13. září 2019 výprodej vyřazených knih, který se koná vždy
v půjčovní době knihovny. Cena je 5 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách města.
Seznam nebude v průběhu výprodeje aktualizován. Knihy si nelze
předem rezervovat.
TÝDEN PRÁZDNIN V KNIHOVNĚ
Stejně jako v uplynulých letech jsme i o těchto prázdninách vyhradili
týden, kdy vám bude knihovna k dispozici nejen pro výměnu
zapůjčených knih, ale užijeme si i kouzlo naší zahrady.
Pondělí 5. srpna bude klasickým půjčovním dnem.
V úterý 6. srpna v dopoledních hodinách přivítáme všechny maminky
a jejich děti v čerstvě zrekonstruovaném oddělení pro nejmenší při
prázdninovém Klubíku. Začátek bude v 8:30 hod. a v 10:00 hodin
pak začne program. Vstupné je 10 Kč za dítě.
V odpoledních hodinách téhož dne se vypravíme se zvanými
dětskými čtenáři na Cestu za listinou rytíře Čtimíra. Během společně
stráveného času budeme plnit úkoly, číst, soutěžit a bude-li nám přát
počasí, v podvečer nás čeká i opékání.
Středa 7. srpna bude vyhrazena cvičení. Po úspěchu loňské lekce
jógy pod širým nebem si tuto akci rádi zopakujeme. Povede nás paní
Dagmar Snášelová a začátek bude v 17:30 hod. S sebou si, prosím,
vezměte karimatky, či jiné podložky na cvičení. Vstupné je 20 Kč.
Čtvrteční podvečer pak bude ve znamení skvělé muziky a pohody.
Na zahradě knihovny přivítáme velmi vzácné hosty, kterými jsou
Dominik Fajkus a Jan Hanousek. Tito opavští muzikanti jsou
i skladateli, koncertují nejen po celé České republice, ale také
v Německu a Polsku. Jsou semiﬁnalisty známé soutěže ČeskoSlovensko má talent a spolupracují např. s pražskou raperkou
SharkaSs, či Jarkem Nohavicou. Několik koncertů odehráli
i v pražské Lucerně.
Dominik Fajkus hraje na klávesy, Jan Hanousek (jehož rodiče
působili mnoho let na zdejší ZUŠ) na violoncello.
Tuto akci si můžete vychutnat při sklence vína (bohaté občerstvení
bude zajištěno) z pohodlí deky či přineseného lehátka, nebo můžete
využít našich židliček a lavic.
Pánové jsou mimo nesporné hudební kvality také výbornými baviči
a čas strávený v jejich společnosti určitě bude příjemným zpestřením
letních dnů.
A zlatou závěrečnou tečkou za týdnem bude v sobotu 10. srpna
představení divadelního uskupení Quo Vadis. I tentokrát si pro nás
připravili premiéru. Děj je situován do maﬁánského prostředí a hra
se jmenuje Alibi. Začínáme v 18 hodin, vstupné 50 Kč, občerstvení
zajištěno.
Pevně doufáme, že každý z vás si najde něco, co ho zaujme
a potěší. Teď už si jen společně můžeme přát, aby nám bylo sluníčko
nakloněno a my si mohli výše uvedené akce užít na zahradě
knihovny.
V případě nepřízně počasí se pak všechny akce přesouvají do sálu
městské knihovny.
Jste srdečně zváni.

SEMÍNKOVNA
Od září tohoto roku se i naše knihovna zařadí do projektu
Semínkovna. Tato iniciativa je v České republice od roku 2015
a jejím cílem je podpora svobodného sdílení osiva, semenaření
a přírodního zahradničení.
V knihovně vám zdarma v malých dávkách a pouze pro osobní
spotřebu nabídneme semena bylin, zeleniny, květin i luštěnin. Již
v této chvíli máme k dispozici více než 70 druhů semínek.
A budeme rádi, když také vy dáte případné přebytky ze svých
zahrádek k dispozici dalším zájemcům.
Nabízené osivo je v bio kvalitě, tedy nemořené a z chemicky
neošetřovaných rostlin.
V průběhu následujících měsíců pak na téma semen a zahradničení
nabídneme přednášku.
ZVUKOVÁ KNIHOVNA
Městská knihovna nabízí vedle klasických knih (všech žánrů a pro
každý věk) lidem se zdravotním znevýhodněním také možnost
zapůjčení audioknih. Spolupracujeme se Zvukovou knihovnou KMO
v Ostravě, jejíž fond je opravdu pestrý a zajímavý. Vedle historických
a vesnických románů jsou to i knihy ze současnosti, detektivní
romány, cestopisy i životopisy.
Knihy jsou nahrány na CD ve formátu MP3, které vedle počítačů
přehrají i téměř všechny CD přehrávače (jejichž cena se pohybuje
již od 499 Kč).
Tato služba je výborná a vhodná pro ty, kteří již z důvodu nemoci
či stáří nemohou číst klasické knihy. Poslech je pro ně často
jediným zdrojem informací a zábavy. A poslechnout si milou knížku
namluvenou profesionálními herci je pak velkým potěšením.
Celá tato služba je zdarma, stačí jen přijít do knihovny a vše potřebné
vyřídíme na místě.
Doufáme, že se nám touto cestou podaří potěšit ještě spoustu
posluchačů.

Normandie slavila 75. výročí vylodění. Byla jsem při tom.
i letos při 75. výročí, jen s tím rozdílem, že naši skupinu tvořili spíše
potomci veteránů.
Všechny vzpomínkové akce v Normandii mají jedno společné. Těší
se obrovskému zájmu veřejnosti. Pláže, cesty, ulice, památníky,
muzea a další místa spojená s vyloděním jsou v obležení vojenské
techniky a lidí oblečených do dobových uniforem. Tu a tam se
objeví autobusy s turisty a milovníky vojenské historie. Okolní
domy jsou nádherně vyzdobeny v barvách francouzské trikolóry.
Vždy mě fascinuje množství vlajek, květinová výzdoba a ozdobené
kruhové objezdy. V každém městě i ve vesnicích pořádají obyvatelé
u pomníků nebo na hřbitovech pietní akty, vzdávají hold padlým
i přeživším hrdinům nebo odhalují pamětní desky. Veteráni s jejich
rodinnými příslušníky bývají poté zváni místními lidmi na malé
pohoštění. Přátelskost a pohostinnost Francouzů je obdivuhodná.
V jednom se však oslavy přece jen liší. Počet válečných veteránů se
každým rokem snižuje. Na ty letošní jich dle dostupných informací
přijelo 480. Většině veteránů je dnes už přes 90 let a kdo ví, kolik se
jich dožije dalších kulatých oslav. Z veteránů 29. divize, které jsem
osobně poznala, přijel na letošní oslavy jen pan Jindra se svými
dětmi, bez své manželky, která již zesnula. Ve svých úctyhodných
98 letech byl schopen se o sebe sám postarat. Chodil s pomocí holí
a na delší vzdálenosti používal invalidní vozík.

Před 75 lety došlo k jedné z nejdůležitějších událostí moderních
světových dějin: 6. června 1944 byla zahájena vzdušná a pozemní
invaze v Normandii. Díky podpoře více než 5 tisíc plavidel, tisíce
letadel a vozidel se na plážích Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword
vylodilo na 160 tisíc spojeneckých vojáků, aby prorazili Hitlerův
Atlantický val a osvobodili Francii a Evropu z nacistického područí.
Začala operace Overlord. Bitva o Normandii trvala tři měsíce a lidské
ztráty dosáhly obrovských rozměrů.
S panem Jindrou jsem strávila hodně času v autobuse nebo při
ceremoniích a nikdy nezapomenu, když mi česky vyprávěl o svém
dětství, emigraci, zášti, kterou měl vůči pražským úředníkům, kteří
neudělili české občanství jeho manželce, a také o jídle a o životě
na Long Islandu v New Yorku, kde nyní žije. S pokorou a úctou
vyprávěl o svých kamarádech z války. Velmi mě dojímalo, když na
závěr ceremoniálů při francouzské a americké hymně sám povstal
ze svého vozíčku a salutoval nebo pravou ruku si položil na srdce.
Bylo obdivuhodné, jakou měl v tak nabitém programu výdrž.
Bylo pro mne velkou ctí se s veterány a jejich rodinnými příslušníky
setkat. Je třeba lidem neustále připomínat, co všechno pro naši
svobodu vykonali a jaké oběti podstoupili. Děkujeme a nikdy
nezapomeneme.
Alena Zeisbergerová

PODĚKOVÁNÍ
Již potřetí jsem se přímo zúčastnila vzpomínkové akce k vylodění
v Normandii. Poprvé v roce 1999, kdy jsem jako stážistka v hotelu
Mercure v Saint-Lô měla na starost na 50 amerických veteránů,
kteří tam byli se svými rodinnými příslušníky ubytováni. Poprvé
jsem se setkala s americkým veteránem Ladislavem Jindrou a jeho
manželkou Věrou, oba mají český původ. O pět let později jsem
se opět s nimi a dalšími americkými veterány 29. divize účastnila
velkých oslav 60. výročí vylodění v Normandii. A ne jinak tomu bylo

Děkujeme starostovi města panu Ing. Pavlu Smolkovi za osobní
blahopřání a věcný dárek od vedení města k našemu životnímu
jubileu - oslavě diamantové svatby.
manželé Eva a Jaroslav Frankovi

Zprávy ze ZŠ na náměstí Jana Zajíce
MISS ŠKOLY

Která z našich krásných dívek se stala MISS ŠKOLY roku 2019?
Děvčata se na klání svědomitě připravovala, cvičila nástupy,
rozdávání úsměvů a také svá vlastní vystoupení dlouho před
samotnou akcí. Sešlo se početné publikum z řad rodičů, prarodičů,
kamarádů a známých.
Odborná porota, diváci a náš kamarád, bývalý žák a každoroční
čestný host, Toník, hodnotili krásu, vtipnost, pohotovost v rozhovoru
s moderátorkou, vynalézavost a šikovnost ve volné disciplíně
u sedmnácti přihlášených dívek.
Nyní již je rozhodnuto. Vyhrály samozřejmě ty nejkrásnější…,
posuďte podle fotograﬁí. Ty, které plakaly, budou mít příště ještě
mnohem krásnější oči …

POHÁDKOVÁ CESTA

Poslední den před vysvědčením jsme pozvali malé děti z vítkovské
mateřské školy, ale také z Klokočova, z Radkova a z Čermné na naši
pohádkovou cestu. Paní učitelky již akci znají, těší se na ni každý
rok. Letos jsme oslovili i veřejnost - maminky na MD, nebo babičky,
které doma hlídají dvou až pětileté mrňousy.
Cesta byla dlouhá a plná nástrah, mrzí nás, že některé maminky
s kočárky se ke stanovištím těžko dostávaly, ale všechny ty strasti
kompenzovala radost dětí ze setkání s Chasem z oblíbeného seriálu
Tlapková patrola, s Mášou a medvědem, s Míšou „Skororůžičkovou“,
Minií, královnou Lilian ze Shreka, želvou ninja Leonardem,
s Kleopatrou z Asterixe a dokonce nechyběl ani roztomilý drak
Bezzubka.
Děkujeme za účast. Napřesrok zas vymyslíme nějaké další
překvapení.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, odborné porotě a také
sponzorům, bez nichž by děvčata nedostala tak krásné ceny.

LETNÍ SPORTOVNÍ DEN

Městské koupaliště ve Vítkově je ideálním místem pro letní
sportování. Ukrutná vedra na konci školního roku nám to letos
umožnila. Všichni, od prvňáčků po deváťáky, se rozdělili na družstvo
chlapců a družstvo dívek a dali se do zábavných soutěží, ve kterých
hrála hlavní roli voda.
První disciplínou bylo předávání balonku naplněného vodou - když
spadl, družstvo prohrálo. Vyhrály dívky! Další disciplínou bylo plnění
nádoby s vodou, kterou žáci nosili z malého bazénku pouze ve
vlastních dlaních. Opět vyhrály dívky!
Poté se již všechny děti mohly v bazénu věnovat vodním radovánkám,
řádily ve vodě, skákaly, plavaly.
Akce se moc líbila a doufáme, že se stane tradicí!
Sportu zdar!

mateřská škola
Jako každoročně byl jeden červnový den věnován našim
malým předškolákům. Na školní zahradě děti plnily s rodiči
školácké úkoly – skládání písmenek, poznávání barev,
jízda na koloběžkách… Po splnění všech úkolů mohlo dojít
k tomu nejdůležitějšímu - pasování na školáka. Pokleknutím
a poklepáním mečem na rameno jsme slavnostně předali dětem
dárečky a titul školáka… Přejeme všem budoucím prvňáčkům
hodně úspěchů!

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 2. srpna v 16:30 hodin
DIEGO MARADONA
Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou
velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým
i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel
potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv a
slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod
masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody,
kokain ani pletky s maﬁí. Zničující spirála se roztáčí.
Přístupný 12+. Délka 130 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 2. srpna v 19:00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Po osmi ﬁlmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou
jízdu, v níž se Dwayne Johnson a Jason Statham vrací jako Luke
Hobbs a Deckard Shaw ve ﬁlmové akci Rychle a zběsile: Hobbs a
Shaw.
Přístupný 15+. Délka 100 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pro více informací se podívejte na www.svc-vitkov.cz,FB stránky:
SVC Vítkov
Zahrada SVČ Vítkov
Sobota 10. srpna v 16:30 hodin
LETNÍ HOKEJ
Ve ﬁlmu stojí po celou dobu v centru pozornosti náctiletí hokejisté
z marockého Salé a českého Náchoda, kteří se zúčastnili
zvláštní sportovně-kulturní výměny. Film od prvních chvil v přísně
observačním modu zobrahzuje jejich postupné sbližování, první
konﬂikty i občasné chvíle porozumění a napojení. A nutno říci, že
přes dílčí temnější momenty je po většinu času jejich vzájemná
interakce úsměvná, nezřídka i vyloženě komická.
Přístupný. Délka 75 min. Dabing. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 10. srpna v 18:00 hodin
ALIBI
Divadelní představení Quo Vadis
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově

Sobota 3. srpna od 12:00 hodin
VÍTKOVSKÁ LÁVKA
12:00 – vstup do areálu, klaunské vystoupení, bohatý program pro
děti, minikross, malování na obličej + tetování, skákací hrad, kapela
Narcis. 14:30 – přejezdy přes lávku, tančíme s Klárou (pro děti i
dospělé). 16:00 – soutěže družstev, kapela Ajdontker, vyhodnocení
soutěže družstev, Turbo, taneční zábava + DJ Honza Gavelčík +
moderátor.
Vstupné: 50 Kč, děti do 120 cm zdarma
Pro více informací se podívejte na www.svc-vitkov.cz, FB stránky:
SVC Vítkov
Vítkovské koupaliště

Sobota 10. srpna v 19:00 hodin
FLORENCINO KNIHKUPECTVÍ
Film oslavující lásku ke knihám je adaptací slavného románu
Penelope Fitzgeraldové z roku 1978, odehrávající se v ospalém
anglickém městečku 50. let. Právě tady se Florence Greenová
rozhodne otevřít knihkupectví s progresivní moderní literaturou,
aby se po smrti manžela jen neutápěla v žalu. Tiché městečko
Hardborough, nedotčené sociální či sexuální revolucí, které
probíhají ve vzdálených velkoměstech, ale není na provokativní díla
současné literatury připraveno.
Přístupný 12+. Délka 113 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov

Úterý 6. srpna od 8:30 do 11:30 hodin
PRÁZDNINOVÝ KLUBÍK PRO MAMINKY S DĚTMI
Městská knihovna ve Vítkově

Pátek 16. srpna ve 21:00 hodin
CO JSME KOMU UDĚLALI
Letní kino Střediska volného času Vítkov
Komedie Francie. Cena: 65 Kč. Pro více informací se podívejte na
www.svc-vitkov.cz,FB stránky: SVC Vítkov
Zahrada SVČ Vítkov

Úterý 6. srpna od 15:00 do 19:00 hodin
CESTA ZA LISTINOU RYTÍŘE ČTIMÍRA
Zábavné odpoledne pro zvané malé čtenáře.
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Středa 7. srpna v 17:30 hodin
JÓGA S DÁŠOU SNÁŠELOVOU
Zahrada Městské knihovny ve Vítkově
Čtvrtek 8. srpna v 16:30 hodin
JE MI FAJN S.R.O.
Monique vede společenství Emauzy poblíž městečka Pau. Po letech
se z ničeho nic vrátí její bratr Jacques - budižkničemu, kterého
zajímá jediné: jak zbohatnout. Takže spíš než o rodinné shledání tu
půjde o střet dvou odlišných světů.
Přístupný 12+. Délka 103 min. Titulky. Vstupné: 100 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 8. srpna v 19:00 hodin
KONCERT NA ZAHRADĚ KNIHOVNY
Dominik Fajkus (piano) a Jan Hanousek (violoncello)
Čtvrtek 8. srpna v 19:00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
Po osmi ﬁlmech má značka Rychle a zběsile svou první samostatnou
jízdu, v níž se Dwayne Johnson a Jason Statham vrací jako Luke
Hobbs a Deckard Shaw ve ﬁlmové akci Rychle a zběsile: Hobbs a
Shaw.
Přístupný 15+. Délka 100 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 9. srpna ve 21:00 hodin
VŠECHNO NEBO NIC
Letní kino Střediska volného času Vítkov
Romantická komedie ČR. Cena: 65 Kč

Sobota 17. srpna v 16:30 hodin
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (3D)
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A
tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku
novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným
kamarádům docela nový velký svět.
Přístupný. Délka 99 min. Dabing. Projekce ve 3D.
Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 17. srpna v 19:00 hodin
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem
60. let. Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick
Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér Cliﬀ Booth
(Brad Pitt). Slávu si slibují od slavné a krásné sousedky, jíž není
nikdo jiný než herečka Sharon Tate (Margot Robbie). Její manžel,
režisér Roman Polanski, je na natáčení v Evropě. Sharon je ale
zanedlouho zavražděna fanatickým sériovým vrahem Charlesem
Mansonem (Damon Herriman) a jeho „rodinou“.
Přístupný 12+. Délka 159 min. Titulky. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
19. srpna – 13. září
VÝPRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH
Vždy v půjčovní době knihovny, cena 5 Kč za knihu.
Knihovna Vítkov – multifunkční sál
Čtvrtek 22. srpna
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO GEOPARKU
Parčík za kulturním domem

KALENDÁŘ AKCÍ
Pátek 23. srpna v 16:30 hodin
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života.
A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku
novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným
kamarádům docela nový velký svět.
Přístupný. Délka 99 min. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 23. srpna v 19:00 hodin
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT
Držitel Oscara Guillermo del Toro přichází s novým děsivým
příběhem, tentokrát ne jako režisér, ale jako producent a scénárista.
Společně s tvůrci několika pokračování krvavého trháku Saw, se
pustil do zﬁlmování knižní předlohy od spisovatele Alvina Schwartze.
Přístupný 12+. Délka: 90 minut. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 24.8. v 16:30 hodin
HODINÁŘŮV UČEŇ
Hodinářův učeň je pohádkou o hrátkách osudu, který zastupují „tři
sudičky“: bratři Rodovoj a Rodovít a jejich sestra Lichoradka. Je to
příběh o lásce, hamižnosti, lidské malosti, ale také o šikovnosti a
odvaze hodinářského učně Urbana, který na cestě za hodinkami, jež
dokáží varovat před Smrtí, díky svému dobrému srdci a hodinářské
šikovnosti překoná mnohé nástrahy a tak zachrání svou milovanou
Lauru.
Přístupný. Délka: 100 minut. Dabing. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 29. srpna v 19:00 hodin
PŘES PRSTY
Příběh ﬁlmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích,
ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa
Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno.
Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické
hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět.
To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim
podařilo kvaliﬁkovat na mistrovství Evropy…
Přístupný. Dabing. Délka: 100 minut. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Sobota 31. srpna od 15:00 hodin
AHOJ, PRÁZDNINY
15:00 – soutěže a hry pro děti, skákací hrad, prohlídka techniky
hasičů i hasičská show, lezení na hříbek a možná přijde i kouzelník.
Pro více informací se podívejte na www.svc-vitkov.cz, FB stránky:
SVC Vítkov. Vstup zdarma.
Středisko volného času Vítkov - zahrada
Sobota 31. srpna ve 21:00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA
Letní kino Střediska volného času Vítkov
Animovaný dobrodružný rodinný ﬁlm USA. Cena: 65 Kč
Pro více informací se podívejte na www.svc-vitkov.cz, FB stránky:
SVC Vítkov
Zahrada SVČ Vítkov
PROGRAM NZDM TUNNEL – SRPEN 2019
KLIENTI 6 – 13 LET

Sobota 24. srpna v 19:00 hodin
ANNA
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky,
se skrývá tajemství, díky kterému se ocitne v centru nebezpečné
operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb.
Film Anna je strhující a nervy drásající jízda plná překvapivých
zvratů, vášnivých vztahů a dechberoucí akce.
Přístupný 15+. Délka 118 min. Titulky. Vstupné: 90 Kč
Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 29. srpna v 16:30 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (3D)
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve ﬁlmu 2. Když
se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího
ostrova, spojí Rudohněv (alias Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun
a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho
asistentkou Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem
Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává na
misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
Přístupný. Dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

5. 8.
6. 8.
12. 8.
13. 8.
19. 8.
20. 8.
26. 8.
27. 8.
29. 8.
30. 8.

VÝTVARNÉ DÍLNY - KRESLENÍ PŘÍRODY
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
BESEDA - MEZINÁRODNÍ DEN MLÁDEŽE
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
DEN ENERGY DRINKŮ
PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZDRAVÍ
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - SOUTĚŽE
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA

KLIENTI 14 – 26 LET
1. 8.
2. 8.
7. 8.
8. 8.
14. 8.
15. 8.
21. 8.
22. 8.
28. 8.
29. 8.

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
BESEDA - MEZINÁRODNÍ DEN MLÁDEŽE
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
DEN ENERGY DRINKŮ
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZDRAVÍ
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA
BESEDA - BUDOUCNOST
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY/ZKUŠEBNA

Uzávěrka příštího čísla: 1 9 . s r p n a 2019 v 9:00 hodin
www.vitkov.info
www.facebook.com/mestovitkov

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

měsíčník
500 ks
8 / 2019
5. srpna 2019
Vítkov, ČR
MK ČR E 10175
Optys, spol. s r. o.
6 Kč

