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Slovo má starosta města
V Klokočově koncem roku skončil provoz prodejny potravin. Nájemkyně ještě několik měsíců po uzavření obchodu provozovala
služby Pošty Partner. Ale i ta po uplynutí výpovědní lhůty přestala fungovat. Po několika jednáních se zástupci České pošty
se podařilo zajistit služby mobilní pošty jako náhradní a dočasné řešení. Naším cílem bylo opětné obnovení poštovní pobočky
v Klokočově. Město nabídlo prostory v mateřské škole, kde pošta
historicky sídlila. Byla navázána spolupráce se společností Z + M
Logistics, spol. s r.o., která rovněž provozuje v několika obcích
službu Pošta Partner. Jen bylo nutné hledat nového zaměstnance. To se nakonec podařilo, takže od 1. 8. je pošta obnovena. Ani
obchod nezůstal uzavřený, neboť nový nájemce, kterému jsme
pronajali prostory bývalého obchodu, už má otevřeno a nabízí
své zboží nejen klokočovským občanům…
Ve Vítkově jsme letos poprvé vyzkoušeli výsev květinových luk.
Byly vybrány dvě lokality. Jedna je u křižovatky ulic Komenská

a Dělnická naproti služebně Policie ČR. Druhá je v Opavské ulici
před mateřskou školou. Pokud se tento způsob osvědčí, budeme
jej rozšiřovat i na jiných plochách.
V současné době finišujeme s přípravami podkladů pro stavební
povolení na vybudování veřejného WC v Poštovní ulici u „Rákosníčkova hřiště“. Tady bychom chtěli přestěhovat i tržnici. Zároveň počítáme se zprovozněním vrtané studny. Voda by se používala jako užitková pro WC a na zalévání. V této lokalitě hodláme
s přispěním dotace vybudovat parkoviště s 18 místy. Žádost jsme
již odeslali a čekáme na výsledek hodnocení. Předpokládáme, že
budeme úspěšní a v příštím roce získá tento prostor nové využití.
Rada města schválila darovací smlouvu, na jejímž základě se
naše město stane vlastníkem „Hrobu Jana Zajíce“, který je národní kulturní památkou. Dílo Olbrama Zoubka je významným
historickým monumentem našeho města.
Pavel Smolka

Kam s nimi…

sáčky, bublinkové fólie a proklady z polystyrénu patřící do
žlutého kontejneru. Mezi občany se ale šíří i tato „dobrá“ rada:
„Dej to ke kontejnerům, však ony to technické služby odvezou.“

V poslední době se stále častěji setkáváme s nesprávným tříděním
odpadů a jejich ukládáním mimo určené prostory. Rádi bychom
našim spoluobčanům připomněli některé zásady, které je nutné
dodržovat při nakládání s odpady, jež vznikají v domácnostech
jednorázově a ve větším množství. Tato situace nastává převážně
tehdy, když si pořizujeme nový nábytek, koberce, elektrické
spotřebiče apod. Po zakoupení a výměně vysloužilého vybavení
domácnosti za nové vyvstává již dobře známá nerudovská
otázka: Kam s ním? Tedy - kam s obalem od nově pořízené věci?
Máme dostatek různobarevných kontejnerů na odpady. Přesto
je asi vhodné připomenout pár zásad, na které by se při likvidaci
větších obalů nemělo zapomínat. Místo částečného rozřezání
jednoduché kartonové krabice tak, aby ji bylo možné vložit do
kontejneru na papír, se často setkáváme s tím, že se občané snaží
krabici dát do kontejneru v nerozloženém stavu nebo ji vedle něj
postaví či umístí do nesprávného kontejneru.

Jak je z fotografie patrné, příklady táhnou a nastává řetězová
reakce. Když pomineme fakt, že je porušena vyhláška města
a toto jednání může být posouzeno jako přestupek se všemi
náležitostmi, dochází ke znehodnocení papíru např. jeho
rozmočením apod. Pokud budou občané postupovat tak, jak
výše doporučujeme, určitě nezapomenou v krabici igelitové

Někdy s dodatkem, že je to přece jejich povinnost... Ano, ovšem
technické služby mají hlavně udržovat čistotu města, ale určitě
tím není myšleno uklízení nepořádku po občanech. Připomínáme
platnou vyhlášku města č. 1/2019, která stanovuje systém
nakládání s odpady na území města a uvádí, že odpad, jenž
svými rozměry znemožňuje odložení do typizovaných sběrných
nádob (popelnice, kontejnery), se odevzdává ve sběrném dvoře
v Průmyslové ulici. Pokud občan dá na výše uvedené „dobré“
rady, poruší ustanovení platné vyhlášky a jeho chování je
považováno za přestupek. Technické služby jsou si vědomy, že
nemá každý možnost dopravit nepotřebný nábytek, koberce
apod. do sběrného dvora. V tom případě si lze objednat odvoz
právě u technických služeb. Upozorňujeme občany, že na místa,
kde k černým skládkám dochází, budou umístěny fotopasti.
Pokud se nenajde viník, likvidaci hradí obec a následně se to
může promítnout do cen za odpady. Je v našem zájmu bojovat
proti tomuto nešvaru, přece jde o peníze nás všech!
Lumír Jüstel
TS Vítkov

Městská policie v červnu 2022
Během provádění úkonů ve Vítkově, část Zálužné, si strážníci
2. června v půl páté odpoledne všimli podezřele se chovajícího řidiče motorového vozidla, který se nezvyklým způsobem pohyboval po silnici směrem na Melč. Hlídka MP využila svého oprávnění
a vozidlo zastavila. Jelikož řidič, ve kterém byl zjištěn 58letý občan ze Žimrovic, jevil známky požití alkoholu nebo jiné návykové
látky, tak byl vyzván k provedení dechové zkoušky, jež se ukázala
být pozitivní s hodnotou 1,928 ‰ alkoholu v dechu. Strážníci dále
zjistili, že řidič nemá za volantem co dělat, neboť mu byl vysloven
zákaz řízení. Opakovanou zkoušku na alkohol již odmítl a na místo byla přivolána Policie ČR, ta si věc na místě převzala. Za přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky, maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání hrozí muži v případě uznání viny odnětí
svobody až na dvě léta.
Za přestupek spáchaný porušením povinnosti vlastníka domácích zvířat byla 39letému muži z Vítkova uložena pokuta ve výši
500 Kč, protože 16. června po šesté hodině večerní nezabránil
opakovanému pobíhání svého psa po Opavské ulici. Strážníci
volně se pohybujícího psa odchytili a umístili v záchytných kotcích, odkud si jej jeho majitel převzal.
Kolem jedné hodiny odpoledne 21. června byla hlídka MP Vítkov
přivolána do jedné z provozoven v Opavské ulici, kde došlo ke
krádeži zboží a záchytu pachatele. Po příjezdu strážníků na místo
byl v zázemí prodejny zjištěn 56letý muž z Vítkova, který se pokusil přes pokladní zónu přenést v batohu a bez zaplacení několik druhů potravin v celkové hodnotě 108 Kč. Zcizené zboží bylo
zajištěno a vráceno zpět do prodeje bez poškození. Událost byla
zaevidována jako podezření z přestupku spáchaného úmyslným

způsobením škody na majetku krádeží a postoupena správnímu
orgánu, kde muži v případě uznání viny hrozí pokuta až do výše
70 000 Kč, jelikož se stejného přestupku dopustil opakovaně.
Krátce před dvanáctou hodinou dopoledne 30. června uzavřeli
strážníci silnici III/4429 z Vítkova směrem na místní část Klokočov, kde došlo k dopravní nehodě mezi nákladním a osobním vozidlem. Úkony na místě probíhaly v součinnosti s jednotkami IZS
a silnice byla strážníky opět otevřena ve dvě hodiny odpoledne
po vyšetření nehody, odstranění vozidel a zprůjezdnění komunikace.

Roman Mišáček
VS MP Vítkov

Informace o nádobách na tříděný odpad
V současnosti probíhá na území města a v místních částech čipování nádob na tříděný odpad – plast, papír a dále nádob na směsný odpad. Po ukončení čipování bude nabídnuta občanům města a místních částí možnost rozšířit počet nádob na plast, případně
směnit nádobu na papír za nádobu na plast a opačně. Tyto možnosti budou nabídnuty občanům bezplatně. Zároveň upozorňujeme,
že svévolná záměna není přípustná.
Na webových stránkách Technických služeb města Vítkov (www.tsvitkov.cz) bude oznámeno datum, odkdy je možné žádat o toto
rozšíření, a zároveň kontakt na odpovědnou osobu.
odbor služeb

Volby 2022
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí v roce 2022
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech,
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.
Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší
18 let a má v obci trvalý pobyt, občan jiného členského státu EU,
který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo
registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Hlasovací lístek - může být vytištěn oboustranně. V takovém
případě je v zápatí uveden text „Pokračování na druhé straně“.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách
nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává
na hlasovacím lístku neobsazené.
Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do
Senátu Parlamentu České republiky (ne však ve Vítkově a místních čátech, zde senátní volby budou v roce 2024). Úřední obálky
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně
odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro
volby do Senátu jsou barvy žluté.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(20. září 2022). Vzorový hlasovací lístek a informace o případných
tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Informace o vzdání se a odvolání kandidáta - Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel
prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží.
Prokázání totožnosti - Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování - Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požá-

dání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím
lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen
v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany.
Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
- Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této
volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této
volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden
hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb
musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky - Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková
volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební
schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

POPLACH VE
VÍTKOVSKÉM
KINĚ
Stand-up je umělecká forma komedie, kdy komik stojí
před publikem a mluví přímo na něj. Umělci nejčastěji
vyprávějí příběhy, krátké vtipy, předvádějí scénky…
U nás jste mohli tuto formu vystoupení zhlédnout
2. července v našem kině, kam jsme pozvali opavské
komiky s jejich Poplach Comedy show.
Na fotografii Jakub Plaskura.

TOP 10 - hlasujte s námi v anketě!
O vzhledu města rozhodujete i vy
Všichni máme možnost rozhodovat o tváři našeho města. Aktuálně k tomu můžete využít dvou nástrojů – ankety TOP 10 (podněty
z Fóra Zdravého města) a participativního rozpočtu.
Máme za sebou úspěšné Fórum Zdravého města a pomalu se nám
vracejí dotazníky, prostřednictvím kterých můžete o prioritách
směřování našeho města rozhodnut i vy.
Jen připomínám, že do užšího hlasování postupují tyto návrhy:
- Pumptrack (uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole – vlny,
klopené zatáčky).
- Vybudování bowlingu.
- Rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace na Skřivánčím
poli.
- Rekonstrukce chodníků a silnice na Skřivánčím poli.
- Revitalizace parčíku a okolí památné lípy v Husově ulici.
- Rekonstrukce suterénu školy (1. stupeň ZŠaG Vítkov).
- Rekonstrukce asfaltového hřiště u ZŠaG Vítkov.
- Podpora odlehčovacích služeb (pobytové a terénní).
- Zajištění stomatologa.
- Zvýšení bezpečnosti u ubytovny v Opavské ulici (naproti Penny).

Dotazník v elektronické podobě najdete na
https://www.munipolis.cz/app/anketa/TOP10-2022
Tištěný anketní lístek je k dispozici v informačním centru, kde ho
po vyplnění můžete hned odevzdat.
Na finanční pokrytí úspěšných projektů participativního rozpočtu je pro rok 2023 vyčleněno půl milionu korun. A to už je částka, za kterou se dá ve městě leccos šikovného vymyslet. Pravidla
i formuláře najdete na https://www.vitkov.info/mestsky-urad/
rozpocty/participativni-rozpocet/, nebo vám je rádi vytiskneme
v informačním centru.
Kontaktní osoba: Daniela Olbertová, e-mail: olbertova@vitkov.
info
Srpnové termíny pro konzultaci vašeho návrhu:
9. srpna, 8:00 - 10:00 hodin
15. srpna, 8:00 - 10:00 hod., 15:00 - 16:30 hodin
24. srpna, 15:30 - 16:30 hod.
V případě, že vám žádný z těchto termínu nevyhovuje, lze sjednat
na tel. čísle 556 312 253 nebo e-mailu olbertova@vitkov.info jiný
termín a čas.
Daniela Olbertová
ved. odd. vnějších vztahů a propagace

Moravskoslezským krajem za sportem a poznáním
V červenci jsme odstartovali nový projekt spolufinancovaný z rozpočtu Moravskoslezské kraje, jehož cílovou skupinou jsou senioři.
První část je zaměřena především na ty aktivní, kteří mají rádi turistiku, především horskou.
Během první aktivity jsme vystoupali naučnou stezkou „Po vulkanitech“ na vrchol Velkého Roudného. Věřte, že trasa vedoucí od
kostela v Roudně nám dala opravdu zabrat. Ale ani to nezabránilo
dalšímu výstupu na rozhlednu, ze které se rozprostíraly překrásné výhledy na další vyhaslé sopky, jesenické panorama a Slezskou
Hartu.
V Leskovci nás čekaly dvě přednášky, první s členem vodní záchranné služby a druhá na téma zdravého stárnutí a otužování.
Výlet elektrolodí Harta byl nejen příjemným zážitkem, ale seznámili jsme se rovněž s historií zatopených obcí i výstavbou samotné přehrady.

Vycházka k vápenné peci u Leskovce po naučné stezce „Zatopené
osudy“ tak příjemně navázala na náš výlet po hladině Harty.
Jaké další aktivity jsou připraveny pro naše seniory?
11. 8. (čtvrtek) – Slezský bard Petr Bezruč a výplaz na Lysou
horu (srub Petra Bezruče v Ostravici, výstup na Lysou horu)
22. 8. (pondělí) – Až na vrcholky hor… a tentokrát ještě trochu
výš (Pustevny – Radhošť – kaple sv. Cyrila a Metoděje – Stezka Valašska – Pustevenská zoo)
8. 9. (čtvrtek) – Společně k prameni Moravice (Karlov – Velký
kotel – pramen Moravice – Ovčárna – Nad Velkým kotlem – Temná – Pod Vápennou – Karlov)
Na přelom srpna a září připravujeme aktivitu pro seniory – houbaře „Šup hříbečku do košíčku“ a na babí léto připravujeme cvičení
venku.
Na všechny aktivity je potřeba předem se přihlásit.
Těšíme se na vás!
Daniela Olbertová
ved. odd. vnějších vztahů a propagace

Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu 2022

V letošním roce se naše mažoretky probojovaly na ME, tentokrát
do chorvatského Zadaru, a to v kategorii Classic Pom Pon Junior
a Classic Pom Pon Senior.
Cesta byla plná očekávání, některá děvčata obhajovala tituly
mistryň a vicemistryň Evropy 2018 a 2019, ale pro některá z nich
to byla premiéra.
Ve středu 22. června byly boje o co nejlepší evropské umístění
slavnostně zahájeny. Po celoročních trénincích, námaze a píli
toužila všechna děvčata mít na krku medaili.

Martina Víchová
geodetické práce
Wolkerova 485, Vítkov
Mobil: 777 613 477
E-mail: martina.vichova@centrum.cz
Provozní doba:
Po
9:00 - 16:00 hodin
Po telefonické domluvě kdykoliv.

Nabízím tyto služby:
- geometrické plány
- vytyčení hranice pozemku

Nastalo vyhlášení vítězů. Mladší děvčata se mohla radovat
z krásného 3. místa a titulu II. vicemistryně Evropy. Starší mažoretky se postavily na stupínek nejvyšší a na jejich počest zněla
česká hymna. Velké díky za reprezentaci našeho města a České
republiky patří děvčatům, paní trenérce Marii Potočárové a rodičům, bez jejichž podpory a fandění by to nešlo.
Děkujeme také všem sponzorům - město Vítkov, krejčovství Závěšická - díky nimž mohla děvčata své výkony předvést na evropské úrovni a reprezentovat tak nejen Vítkov, ale také Českou
republiku.

Navýšení ceny za pronájem
učebny v suterénu
kulturního domu
Z důvodu růstu cen energií došlo k navýšení ceny pronájmu
učebny - suterén v KD ze 100 Kč/hod. na 150 Kč/hod. v období od 1. 10. do 30. 4. a z 50 Kč/hod. na 100 Kč/hod. v období
od 1. 5. do 30. 9.
Učebna – suterén má kapacitu 15 osob a slouží pro přednášky, besedy, školící a vzdělávací akce, kurzy (umělecké, řemeslné…).

Canisterapie v Domově
Každý měsíc k nám přicházejí canisterapeuti z našeho města. Tyto
vzácné a oblíbené chvíle zajišťuje pan Dohnal a skupina spřátelených canisterapeutů. Jejich psi jsou velmi dobře na tyto návštěvy
připravováni. Pro samotného psa je akce náročná a vyčerpávající.
Proto je jejich výcvik dlouhodobý. Navíc každý pes není schopen
splnit speciální nároky, takže výběr není jednoduchý. Ovšem psi,
kteří k nám přicházejí potěšit naše uživatele, jsou jedním slovem
úžasní. Splňují vše, co se od nich očekává. Jsou klidní i aktivní, jsou
přítulní a velmi dobře dbají pokynů svých canisterapeutů. Ti dobře vědí, jak kterému uživateli zpříjemnit chvíle strávené s tímto
pejskem, jehož vnímají hlavně hmatem. Uživatel psa hladí, a tak
nejlépe vnímá jeho srst, teplo, dýchání, čímž dochází k prohřívání a uvolnění spastických svalů končetin. Procvičí se motorika
rukou a také řeč. Pomocí psa ovlivňujeme oblast kognitivní, tedy
poznávací, která zpracovává informace přijímané našimi smysly.
Při individuálních návštěvách na pokoji trvá intenzivní aktivita
kolem 8 minut. Skupinová canisterapie je delší, zhruba 20 minut.
U našich uživatelů jsou pejsci velmi oblíbení. Vytvářejí se tak nová
přátelství i nové příběhy v domácí atmosféře našeho domova. Psi
Cyril, Ziwa, Eliška, Fox a Kelly tak tvoří nedílnou součást životů téměř všech našich uživatelů. Je krásné pozorovat pouto, které mezi
nimi vzniká. Uživatel, který málo mluví, je najednou veselý a ho-

vorný, občasný smutek mizí z tváří a radost je někdy až nepopsatelná. Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepším přítelem člověka.
Tímto bychom rádi poděkovali skupině canisterapeutů z Vítkova
za úžasné chvíle, které pro nás připravují.
Ludmila Grossmanová

SPS KOMENSKÝ BLAHOPŘEJE
8. srpna oslaví své 85. narozeniny dlouholetá členka Smíšeného pěveckého sboru
Komenský Růženka Vašátková, naše milá, laskavá a velice skromná zpěvačka.
Narodila se v Ústí nad Orlicí, kde také započala svou školní docházku. Po základní
škole ji kroky zavedly do Litomyšle, města hudby, na místní zdravotní školu.
Láska k hudbě ji nepřestala provázet během celého života. V roce 1959 se po svatbě
spolu s manželem přestěhovali do Vítkova. Zde se stala členkou chrámového sboru
a později oba stáli při založení Smíšeného pěveckého sboru Komenský. Prvním uměleckým vedoucím se stal pan MUDr. Karel Zaoral, u kterého působila jako sestřička.
Duch sboru v Růžence byl, je a bude. Po dlouhá léta je jedním z nejvzornějších členů v docházce, kterou po určitou dobu také vedla a zaznamenávala. Jen málokdy se
stalo, že by vynechala koncert a dodnes je velmi pilná a pracovitá – všechny skladby
svědomitě nacvičuje a trénuje.
Vedle zpěvu je pro Růženku velkou vášní práce na zahrádce. Své úrodě je vždy velmi
ráda a s chutí se o ni podělí. Dalším koníčkem je také pletení, či čas strávený s vnoučaty a pravnoučaty…
Děkujeme Ti, Růženko, za vše, co jsi pro sbor udělala a do dalších let přejeme pevné
zdraví, neutuchající radost z hudby a klidné a spokojeně prožité dny. Také věříme, že
nadále zůstaneš naší drahou přítelkyní a vzornou zapálenou zpěvačkou.
Eliška Halamíčková
Smíšený pěvecký sbor Komenský

VYLOŽENÍ KRONIKY MĚSTA ZA ROK 2020
Vážení občané, v době od 8. do 31. srpna 2022 bude na Městském úřadě ve Vítkově, oddělení vnějších vztahů a propagace vyložen
zápis do kroniky města Vítkova za rok 2020. Návrhy a podněty na jeho doplnění můžete vznášet prostřednictvím oddělení vnějších
vztahů a propagace.
Do zápisu do kroniky města za rok 2020 lze nahlížet v těchto dnech:
Pondělí, středa		
8:00 – 11:30 hod.		
12:00 – 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 11:30 hod.
Děkujeme vám, že nám pomáháte uchovávat historii města pro další generace.

informace z knihovny
Prázdninová půjčovní doba v Městské knihovně Vítkov
Po
9:00 – 11:30
12:00 – 17:00 hodin
Út
zavřeno
Stř
zavřeno
Čt
9:00 – 11:30
12:00 – 17:00 hodin
Pá
zavřeno
Obalování učebnic - Knihovna upozorňuje žáky a studenty, že
v době letních prázdnin mají možnost nosit do knihovny učebnice na obalování.
Výprodej vyřazených knih - V období od 15. srpna do 13. září 2022
bude probíhat výprodej vyřazených knih, vždy v půjčovní době
knihovny. Cena je 10 Kč/ks.
Seznam vyřazených knih naleznete na webových stránkách
knihovny: knihovna.vitkov.info. Seznam knih nebude v průběhu
výprodeje aktualizován. Knihy si nelze předem rezervovat.

PIVNÍ SLAVNOSTI
V sobotu 9. července proběhla v kulturním domě
a geoparku Pivní slavnost. Návštěvníci měli možnost ochutnat různé druhy piva a pochutin. Pivovar Vikštejn překvapil hosty svým novým pivním
mokem Bílá laň, pivovar Hasič nabídl polotmavý
ležák. V průběhu akce se losovala pivní tombola.
Součástí slavnosti byl turnaj v beer pongu pod
vedením pana Petra Molka. Dále si hosté mohli
zahrát stolní fotbal, šipky XXL, fotbalový kulečník.
V podvečer vystoupil se svou siláckou show Zdeněk Knedla alias Železný Zekon. A jak to na slavnostech bývá, nechyběla hudba a taneční zábava
v režii DJ Thomase.

koupaliště
v letní
sezOně
Vstupné na rok 2022 je zachováno jako v sezoně 2021. Přenosné permanentky budou opětovně platit na 10 vstupů.
V jeden den mohou navštívit koupaliště na jednu permanentku maximálně 2 osoby.

Otevírací doba koupaliště je
denně od 10:00 do 19:00 hod.
CENÍK na rok 2022
CELODENNÍ VSTUPNÉ:
dospělí				60 Kč
děti do 3 let			
zdarma
děti do 15 let			
30 Kč
žáci a studenti do 26 let		
30 Kč
senioři nad 60 let		
30 Kč
ZTP, ZTP/P			30 Kč
průvodce ZTP/P			zdarma
zapůjčení lehátka		
40 Kč
vratná záloha za zapůjčení
lehátka 100 Kč
volejbalové hřiště		
50 Kč/1 h.
PERMANENTKY (10 vstupů)
dospělí (40 Kč/1 vstup)		
děti, žáci, studenti do 26 let,
senioři nad 60 let, ZTP
(20 Kč/1 vstup)			

400 Kč
200 Kč

Všichni senioři, žáci a studenti, kteří využívají slevu, či
permanentku, musí předložit příslušný doklad prokazující
nárok na slevu.
Místní školy a školky v rámci tělesné výchovy platí hromadné vstupné (nad 10 osob) ve výši 5 Kč/žák, pedagog
a dozor ZDARMA. Ceny platí v období školního roku.
Občerstvení bude zajištěno v kiosku.

Ukrajinští žáci v naší škole
Válka je slovo, které by civilizovaný svět rád používal jen k popisu
událostí dávno minulých. Bohužel je však ve 21. století stále realitou, se kterou se musíme vyrovnávat, a tam, kde to jde, i pomoci ji ukončit nebo překonat její důsledky.
Stejně tak se válka na Ukrajině stala realitou i v naší škole. Nejprve pozvolnou - v březnu se začali ozývat první příchozí do našeho
města, jak to bude se školní docházkou jejich dětí, čekaly se pokyny z ministerstev, konaly se první porady, vedení školy i učitelé
absolvovali první online školení nazvaná „Strach z války“ a „Nový
žák ve třídě: zaměřeno na ukrajinského žáka“.
18. března se konala na městském úřadě pracovní schůzka - byly
vytvořeny dvojjazyčné dotazníky, které město předávalo všemožnými cestami Ukrajincům, o kterých se ve městě a jeho okolí
vědělo. Situace byla totiž zpočátku nepřehledná a cílem školy
bylo především zjistit, kolik dětí se na Vítkovsku nachází a které
rodiny mají zájem, aby jejich děti docházely do naší školy.
První schůzka se zájemci o školní docházku v ZŠG Vítkov se konala
1. dubna, zúčastnili se jí zástupci vedení města, ředitelky mateřské školy, SVČ Vítkov a Centra inkluze, ale také téměř 30 matek
se svými dětmi. Počet příchozích byl v danou chvíli překvapením
pro všechny, protože podle dotazníků se počítalo původně s 15
zájemci o školní docházku. Během schůzky se domluvil předběžný postup a zákonní zástupci budoucích žáků školy vyplňovali ve
spolupráci s kolegyněmi ruštinářkami příslušnou dokumentaci
nutnou pro administrativní přijetí do školy.
Prvních 24 ukrajinských žáků k nám nastoupilo 4. dubna ráno,
kdy přišli do školních družin a školního klubu. Až do 13. dubna,
než bylo vyřešeno, jak je integrovat a vzdělávat přímo ve škole,
docházeli s vychovatelkami školní družiny a klubu (Bc. Romanou
Ďurišovou, Janou Frankovou, Markétou Rusňákovou a Bc. Ludmilou Šromotovou) do SVČ Vítkov, kde byli v době, kdy ve škole probíhala výuka a škola zatím neměla vyřešené dostatečné prostorové kapacity pro práci s nimi v samostatných učebnách. Zatím
se tedy seznamovali s prostředím Vítkova, základními slovíčky
pro běžnou komunikaci ve škole i průběhem výuky v ČR. Mockrát
tímto děkuji paní ředitelce Ing. Šárce Medunové a jejím zaměstnancům za prostory a pomoc.
Vlastní nástup do školy pak pro děti z Ukrajiny nastal po Velikonocích 19. dubna.
Už od počátku měly ukrajinské děti zajištěny v naší škole obědy.
První týden uhradil jako dar zřizovatel - Město Vítkov. Posléze
byly zajištěny finance pomocí daru od Women for Women, o. p. s.,
v rámci projektu Obědy pro děti. Zřizovateli i o. p. s. Women for
Women patří poděkování za finance, které žákům umožnily stravovat se ve škole s našimi dětmi.
Období dubna až června pak lze popsat asi následovně – především zjišťování, jak jsou na tom jednotlivé děti po psychické
stránce, zda zvládají alespoň základní česká slovíčka, jak se socializují, jaké jsou jejich znalosti (jaký měly cizí jazyk, jak je to s učivem na jejich škole, zda se vzdělávají ještě distančně či nikoliv).
Zajišťovali jsme jim pomůcky a řešili, kdo jim zaplatí školní výlety
či exkurze. V případě exkurzí a výletů škole pomohla nadačním
příspěvkem z CTP Fondu Nadace Terezy Maxové dětem pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR, které tímto
děkujeme. Díky tomuto finančního daru, který využilo 16 ukrajinských žáků, se děti mohly podívat na některá místa v České

republice, poznaly své třídní kolektivy jinak než během klasické výuky.
Mohly se lépe začlenit mezi své vrstevníky, více komunikovat v češtině
a poznat také z jiného úhlu i své pedagogy.
Pravdou je, že také probíhala další
jednání s jednotlivými zákonnými
zástupci, aby se vše zvládlo správně
i z hlediska administrativního, protože přicházeli noví žáci a někteří zase odcházeli. V naší škole
se tak vyskytovalo v období dubna až června mezi 25 až 29 žáky
z Ukrajiny - většina dětí dochází na základní školu, jeden žák na
gymnázium, některé děti do školy nakonec nenastoupily, protože zůstaly u distančního vzdělávání z Ukrajiny, jiné se vrátily do
vlasti či změnily bydliště na území ČR.

Vladislava Ostoparčenko, Anastasija Belozerskich a Jevhen
Djačok
Po většinu vlastní docházky těchto dětí jim naše škola, která je
pověřena poskytováním jazykové přípravy pro cizince, nabízela
také zvláštní hodiny češtiny. U žáků 1. - 5. tříd se vzdělávání ujaly
Mgr. Hana Sokolová, Mgr. Jana Hanušová (1. - 3. třídy), Mgr. Štěpánka Přečková a Mgr. Zuzana Víchová (4. - 5. třídy). Žákům 6. - 9.
tříd a žákovi kvinty, rozděleným na dvě skupiny, se pak věnovala
Mgr. Naděžda Binarová. Všem kolegyním musím poděkovat, protože jejich práce rozhodně nebyla lehká - kolegyně na 1. stupni
musely zvládat běžnou výuku, a do toho si musely dělat přípravy pro oblast vzdělávání, na kterou nebyly připraveny. Všechny
musely pružně reagovat na každodenní změny ve slovní zásobě
svých svěřenců, na nálady těchto dětí, které bylo třeba motivovat, protože vzdělávání v cizím prostředí a cizím jazyce pro ně
není jednoduché. Mgr. Naděžda Binarová si pak zaslouží zvláštní
poděkování, protože škole pomohla, ačkoliv si již užívá zasloužený důchod.
Poděkování patří ale i dalším zaměstnancům školy - pedagogičtí
pracovníci zvládli integraci nových dětí, učitelé zvládli nějak vyhodnotit znalosti ukrajinských dětí, aby jim mohla být vydána
vysvědčení, zaměstnanci jídelny mezi sebe přijali nové pracovníky z Ukrajiny, což bylo impulzem k přípravě úspěšného Týdne
ukrajinské kuchyně.
Zvláštní poděkování pak náleží kolegyním ruštinářkám Mgr. Blance Váňové, Mgr. Evě Janštové, Mgr. Jitce Složilové

Platon Antsybor
a PhDr. Marii Mikulíkové - které pomáhaly při komunikaci mezi
školou, žáky a jejich rodiči, ale také kolegyním z vedení - Mgr. Dáši
Kalužové, Mgr. Romaně Fajmonové a Mgr. Lence Zychové - které
pomáhaly s všemožnými administrativními i provozními věcmi,
které před námi při integraci nových žáků vyvstaly.
Válka na Ukrajině ještě neskončila a bohužel asi v nejbližších
dnech neskončí. Mohu si jménem svým, svých kolegů, ukrajinských dětí v naší škole a jejich rodičů přát jen jediné - MÍR a návrat k něčemu, co se bude tvářit jako normální stav věcí.
Miroslav Bučánek
ředitel školy

CELOROČNÍ HRA RECYKLOHRANÍ
Žáci pod vedením členů ekotýmů všech tří stupňů naší školy jsou
dlouhodobě aktivní v celostátním projektu Recyklohraní. Zapojují se do třídění odpadů, plní ekologické úkoly v rámci celoroční hry Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Příjemnou zprávou
pro nás byly celkové výsledky v této soutěži. V Moravskoslezském kraji jsme obsadili pěkné 19. místo, v celé České republice
pak místo 192., přičemž se do hry zapojilo neuvěřitelných 1668
škol. Odměnou za dlouhodobou činnost je poukázka v hodnotě
1000 Kč, která bude použita na nákup dárků pro nejaktivnější
členy ekotýmů.
Blahopřejeme.
Milena Mačáková

Vzpomínáme - Eva Šlofová
9. července 2022 přišla smutná zpráva. Ve věku 67 let zemřela
naše dlouholetá kolegyně - paní Eva Šlofová. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Krnově se zaměřením na sport a tělovýchovu. Od 5. srpna 1974 začala pracovat jako vychovatelka
v Domě pionýrů a mládeže ve Vítkově a v září 1981 nastoupila do
školní družiny v Základní škole Komenského ul. ve Vítkově. Tuto
záslužnou pracovní pozici vykonávala až do 31. srpna 2011, kdy
odešla do předčasného důchodu. Doma však nesetrvala dlouho,

láska k dětem ji znovu zavedla v únoru 2016 do školních lavic,
tentokrát na pozici asistentky pedagoga v Základní škole a gymnáziu Vítkov. Tuto práci vykonávala na částečný úvazek celých
5 let.
Paní Eva Šlofová celý svůj profesní život zasvětila dětem. Její kolegyně vzpomínají, jak s pečlivostí a nadšením připravovala pro
děti školní družiny sportovní soutěže, hry i velmi oblíbenou jarní
olympiádu „Buď fit“. Řadu let vedla zájmový kroužek pohybových her. Byla velmi zručná a své dovednosti předávala dětem
v kroužku ručních prací, který byl v té době děvčaty velmi oblíbený - učila dívky vyšívat, šít, háčkovat i plést. Ze společných výrobků se každoročně uskutečnila ve městě velká výstava. Pravidelně
se s dětmi zapojovala do přípravy a nácviku tanečních vystoupení na školní akademii a v období letních prázdnin organizovala
celodenní vzdělávací výlety. Na žádných školních Vánocích pak
nesměl chybět nádherný keramický betlém, který vyrobila se
svými malými umělci v keramickém kroužku.
V kolektivu vychovatelek byla Eva oblíbená pro svou upřímnou,
veselou a otevřenou povahu, byla vždy ochotná poradit či pomoci ostatním vychovatelkám. Své zkušenosti a znalosti zúročila
i v pozici vedoucí vychovatelky, kterou krátce vykonávala. Je autorkou Školního vzdělávacího programu „Cesta objevů“, jemuž se
dostalo v té době ocenění za nejlepší Školní vzdělávací program.
Vždycky říkávala, že práce s dětmi se nedá dělat pro peníze, ale
z lásky. Několik dětských generací prošlo ve školní družině jejím
oddělením, mnoho dětí na ni vzpomíná. Nikdy se nelze zavděčit
všem, ale její dobrosrdečnost, upřímnost, pečlivost a vychovatelské zkušenosti nám budou chybět.
kolegové

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11. 4. 120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Kudy tudy na odpady
Ve školním roce 2021/2022 naše škola pokračovala v monitoringu tříděného odpadu v rámci projektu Kudy tudy na odpady. Žáci
třídili odpad do speciálních sad košů na třídění (sklo, papír, plasty). Měření probíhalo v intervalech jednou či dvakrát za čtrnáct
dní. Při měření a vážení se střídali žáci ekotýmu základní školy.
Výsledné hodnoty byly zapisovány do průběžných záznamových
listů. Celkové množství odpadu vytříděného naší školou je pak
shrnuto v přiložené tabulce.

Školní rok

Plast/kg

Papír/kg

Sklo/kg

2020/2021

193,5

386,9

7,4

Z tabulky lze vyčíst, že plastu i papíru jsme vytřídili nezanedbatelné množství a třídění má určitě smysl.
Marie Blaschke

Základní umělecká škola Vítkov
Vzpomínka na Karla Slepánka (1958 – 2022)

Základní umělecká škola Vítkov, Lidická 639, p. o.
vyhlašuje ve dnech 29. 8. 2022 – 9. 9. 2022

2. KOLO TALENTOVÝCH
ZKOUŠEK
HUDEBNÍ, TANEČNÍ
A VÝTVARNÝ OBOR
V případě zájmu o studium vyplníte přihlášku v elektronické podobě na www.izus.cz a domluvíte si konkrétní termín
talentové zkoušky na tel. 556 300 456 / 604 258 275 nebo
emailu info@zus-vitkov.cz
Na případné dotazy rádi odpovíme

V pátek 17. června 2022 nás náhle a nečekaně navždy opustil pan
Karel Slepánek, učitel dechových nástrojů v Základní umělecké
škole Vítkov, ale především náš kolega a kamarád. V Hudební škole ve Vítkově studoval hru na baskřídlovku jako žák, jako
pedagog v ní působil od roku 1983, nejprve jako externí pracovník a od roku 1997 jako učitel na plný pracovní úvazek. Pod jeho
pedagogickým vedením absolvovaly desítky žáků, z nichž mnozí
reprezentovali školu na okresních i krajských soutěžích a některé také připravil ke studiu na konzervatoři. Jako dlouholetý člen
a opora dechového orchestru ZUŠ Vítkov předával své zkušenosti
mladší generaci. Byl kamarádský, vstřícný, přátelský a nezkazil
žádnou legraci. A i když mu v posledních letech zdraví nesloužilo
jako dřív, byli jsme jeho nečekaným odchodem zcela zaskočeni.
S úctou kolegové ze ZUŠ Vítkov

od srpna je v klokočově
pošta parTner opět
v provozu a na nové adrese!
Nová adresa: Klokočov 75, 747 47 (budova mateřské školy)
Upravená otevírací doba
provozovny:
Pondělí 13:00 - 16:00 hodin
Úterý 08:00 - 11:00 hodin
Středa 13:00 - 16:00 hodin
Čtvrtek 08:00 - 11:00 hodin
Pátek 08:00 - 11:00 hodin
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO

zveme k pozorování noční oblohy
Hvězdná obloha fascinovala lidstvo od samého úsvitu dějin a nejinak je tomu i na počátku nového tisíciletí, nebeská báň si stále
udržuje tajemnost, ale stejnou měrou v nás vyvolává bázeň a tísnivé pocity. Dnes si mnohé záhady umíme vysvětlit, ale hloubka
noční oblohy nás magicky přitahuje, byť tam spatřujeme i to, co
tam vyslal člověk, a to vše podivně zneklidňuje naše myšlenky…
a maně nám vytane na mysli bohatý svět umění, dávných zvyků,
mýtů, které nám jen potvrzují, že naši předkové si svoji nicotnost
uvědomovali stejně jako my. Trochu jiné pocity zažívá vědec,
jiné zase my, kteří jsme se už potřetí vypravili sledovat prostým
okem i dalekohledem půlnoční oblohu, jež nám nabídla vpravdě
nebeské divadlo, a to nám svým poutavým vyprávěním přiblížil
David Machač, kterému dáváme slovo…
„Poslední dobou se setkávám s tím, že stále více lidí sleduje spíše
nejnovější trendy virtuální reality, než pruh naší mateřské galaxie Mléčné dráhy, která provází lidský druh a kulturu po desítky
tisíc let. Stejně tak naše sousední hvězdy a sesterská tělesa Sluneční soustavy zůstávají často nepovšimnuta, ačkoliv nám mohou i při pozorování pouhým okem nabídnout neobyčejný zážitek. Obloha, souhvězdí a jejich příběhy nám dnes zůstávají jako
romantická připomínka minulosti, i když dříve měla noční obloha a její zdánlivá stálost zcela zásadní vliv na přežití civilizace
z hlediska ustanovení kalendáře nebo orientace. V rámci našeho
pozorování si zajisté každý najde to své. Uvidíte jednotlivá souhvězdí a významné hvězdy na obloze. S nimi je neodmyslitelně
spojena hvězdná mytologie o antických bozích, titánech a nestvůrách. Zároveň můžeme s pomocí dalekohledu nahlédnout do
cizích hvězdných soustav a ukázat si na nich vývoj našeho Slunce.
Stejně tak dobře uvidíte i jak bude vypadat zánik naší Sluneční

soustavy. Prozkoumáme naše sousední galaxie ve vzdálenostech
desítek milionů světelných let i nám nejbližší planety a jejich měsíce. Pokud vás tedy zajímá, co se děje nad našimi hlavami a jste
naprostý laik nebo i zkušený astronom, tak není nic jednoduššího než navštívit naše noční sledování oblohy. Nejbližší pozorování může proběhnout mezi 19. 8. – 3. 9. 2022 v závislosti na počasí
od 10. hodiny večerní. Případné pozorování bude s předstihem
několika dní oznámeno jako vždy na webu města, facebooku a v
Mobilním Rozhlasu. Budu se těšit na vaši návštěvu.“
Informace rovněž podá p. Daniela Olbertová, tel. 556 312 253,
e-mail: olbertova@vitkov.info.
Marie Mikulíková

sTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU vÍTKOV
Zájmové kroužky pro školní rok 2022 - 2023
Název zájmového
kroužku

věk

místo

jméno vedoucího

termín

čas

zápisné

informační
schůzky

Rybářský

9 - 15 let

Sokolovna klubovna

Martina Janečková

ČT

15:00 - 16:30

400

15. 9. 2022

Horolezecký dospělí

15 - 99 let

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

ÚT

18:30 - 19:30

1100

13. 9. 2022

Horolezecký SPIDER I.

8 - 13 let
ZŠaG malá tělocvična
začátečníci

Oldřich Sladkovský

ÚT

16:00 - 17:15

550

13. 9. 2022

Horolezecký SPIDER II.

10 - 15 let

ZŠaG malá tělocvična

Oldřich Sladkovský

ÚT

17:15 - 18:30

550

13. 9. 2022

Horolezecký prťata

4 - 7 let

ZŠaG malá tělocvična

Kateřina Putko

ÚT

17:15 - 18:30

500

13. 9. 2022

Baseball Vítkov

9 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Oldřich Sladkovský

ST

14:30 - 16:00

400

14. 9. 2022

Baseball Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Oldřich Sladkovský

PO

15:00 - 16:00

400

19. 9. 2022

Mladí hasiči I.

6 - 11 let

Sokolovna tělocvična

Martina Krejčí
723 980 888

PO

16:30 - 18:00

300

12. 9. 2022

Mladí hasiči II.

11 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Martina
Angelopoulou

PO

17:00 - 18:30

300

12. 9. 2022

Judo Aikido

8 - 13 let

Sokolovna malý sál

Oldřich Sladkovský

PO

16:30 - 17:30

500

12. 9. 2022

Cvičení pro maminky
s dětmi

děti do
2 let

Sokolovna malý sál

Ladislava Sobolová

PO sudé

15:30-16:30

10 LEKCÍ
/1000

19. 9. 2022

Dramatický Březová

7 - 15 let

ZŠ Březová

Jana Hrbáčová

ST

12:25 - 13:25

250

*

Sportovní hry Březová

9 - 15 let

ZŠ Březová

Radek Čech

PÁ

13:10 - 14:50

300

*

Stolní tenis

6 - 15 let

Jančí

Miroslav Vícha

*

*

250

*

Lukostřelba

7 - 15 let

Sokolovna tělocvična

Michal Matuška

ÚT

14:30 - 16:00

450

13. 9. 2022

Střelecký kroužek

7 - 15 let

Sokolovna - tělocvična

Michal Matuška

PO

15:00 - 16:30

350

12. 9. 2022

Volejbal

9 - 22 let

Sokolovna tělocvična

Pavlína Steschnerová

ST

16:00 - 17:30

400

21. 9. 2022

Keramika Vítkov

5 - 15 let

SVČ keramic. dílna

Pavlína Steschnerová

ČT

15:00 - 16:00

600

22. 9. 2022

Keramika dospělí

18 let
a více

SVČ keramická dílna

Pavlína Steschnerová

PO liché

16:00 - 18:00

1000/10
LEKCÍ

26. 9. 2022

Keramika pro Mš Klokočov

5 - 7 let

MŠ Klokořov

Pavlína Steschnerová

PO

12:30 - 13:30

500

19. 9. 2022

Keramika MŠ Větřkovice

5 - 7 let

MŠ Větřkovice

Pavlína Steschnerová

ÚT

12:30 - 13:30

500

20. 9. 2022

Keramika ZŠ Větřkovice

7 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Pavlína Binarová

ÚT, ST

13:45 - 15:15

600

27. 9. 2022

Malý výtvarník

5 - 9 let

SVČ výtvarná učebna

Pavlína Steschnerová

PO

14:30 - 16:00

500

19. 9. 2022

Tvořivé ruce

20+

SVČ klubovna

Iveta Votočková

PO sudé

16:00 - 18:00

1000/10
LEKCÍ

26. 9. 2022

Badatelský

6 - 12 let

SVČ klubovna

Jaroslav Bureš

PO

14:00 - 15:30

200

12. 9. 2022

Instruktor - Klub PADLA

14 - 22 let

SVČ klubovna

Šárka Medunová

*

*

50

*

Vaření, pečení Vítkov

8 - 15 let

SVČ klubovna, kuchyně

Natálie Kočíb Černá

ČT

15:30 - 17:00

1000

22. 9. 2022

Deskové hry

6 - 15 let

SVČ klubovna

Lukáš Ocetník

*

*

600

říjen

*

*

Kytara

9 - 18 let

SVČ klubovna

Oldřich Sladkovský

*

*

500/
nutná
vlastní
kytara

Mažoretky Baby

4-6 let

*

Marie Potočárová /
Terezie Beková

*

*

300

Mažoretky mladší

7 - 10 let

Sokol. těl./ZŠaG těloc.

Marie Potočárová

ÚT, ČT

ÚT 15:30 - 17:00
Sok. ČT 16:00 - 900
17:30 ZŠaG

13. 9. 2022
Sokolovna

Mažoretky starší

10 - 15 let

Sokol. těl./ZŠaG těloc.

Marie Potočárová

ÚT, ČT

ÚT 17:00 - 18:30
Sok. ČT 17:30 900
19:00 ZŠaG

13. 9. 2022
Sokolovna

Taneční příprava

přípravka
4 - 5 let

Sokolovna malý sál

Ladislava Sobolová

ST

15:30-16:30

300

14. 9. 2022

Dance Up mini

5 - 7 let

Sokolovna malý sál

Natálie Kočíb Černá

*

*

500

21. 9. 2022

Dance Up děti začátečníci

začátečníci
Sokolovna malý sál
7-11 let

Šárka Medunová

*

*

500

*

Dance Up děti pokročilí

pokročilí
9-13 let

Sokolovna malý sál

Klára Ligocká /
Bradáčová

*

2x týdně

1000

říjen

Dance Up - Junior

pokročilí

Sokolovna tělocvična

Klára Ligocká /
Bradáčová

*

2x týdně

1000

říjen

Automodeláři

8 - 19 let

TZ Klokočov

Jaromír Býma

ČT
liché

16:00 - 18:00

450

15. 9. 2022

Youtubering

11 - 16 let

SVČ multimediální uč.

Ondřej Ječmenek

*

*

300

*

Základy 3D tisku Vítkov

8 - 15 let

SVČ multimediální uč.

David Jurosz

*

*

300

*

Robotika

7 - 15 let

SVČ klubovna

Petr Sobol

ÚT

16:00 - 17:30

300

20. 9. 2022

Základy 3D tisku Větřkovice

7 - 11 let

ZŠ Větřkovice

Jan Černoch

*

*

300

*

JÓGA pro děti - pro kluky
i holky

7 - 10 let

ZŠ Melč

Lenka Lebedová

*

*

250

říjen

* Políčka označená symbolem hvězdičky budou postupně doplněna v návaznosti na rozvrhy - míst, lektorů a dalších. Sledujte naše
webové a facebookové stránky.

Dopravní příprava nejen na prázdniny

A ještě měsíc prázdnin před námi!

28. a 29. června se konala v parku dopravní akce pro žáky třetích
až šestých ročníků základní školy a gymnázia, které se zúčastnilo
230 dětí.
Organizátoři ze SVČ Vítkov pro ně měli přichystána stanoviště zaměřená na bezpečnost nejen na silnici: dopravní značky, tísňová
telefonní čísla, jízdu na kole s předepsanými bezpečnostními pomůckami, neplechovi, semafor a hry s dopravní tematikou. Velký
úspěch mělo poslední stanoviště, a to u Policie ČR - otisky prstů,
dechovou zkoušku či zásahovou výstroj si mohl vyzkoušet každý.
Děkujeme za spolupráci Policii ČR a vedení ZŠaG Vítkov.

Poslední červnovou sobotu jsme vítali prázdniny, které již klepaly na dveře. Společně s městem jsme připravili výtvarné dílničky, malování na obličej, hry jako např. minigolf, mikádo nebo
hledačky - zajímalo nás totiž, zda děti dobře znají letní bylinky.
Kdo správně určil alespoň polovinu květin, čekala na něj odměna - popcorn. Sobotní horké odpoledne zpříjemňovala velká
vodní skluzavka. Všem moc děkujeme za účast a budeme se těšit
na loučení s prázdninami na konci srpna. Sledujte naše stránky
www.svc-vitkov.cz

NÁRODNÍ GARDA 1848 – 1851

Revoluční vlna, která počátkem roku
1848 otřásla řadou evropských zemí,
zasáhla naplno i habsburskou monarchií. Demonstrace ve Vídni 13. března přerostly v krvavé střety. Kancléř
Klement Metternich byl donucen odstoupit a císař Ferdinand I. Dobrotivý
15. března zrušil cenzuru, povolil svolání sněmu, vznik měšťanských milicí,
reformy a přislíbil přijetí ústavy. Do té
doby se v císařství udržoval absolutistický systém, který pomocí policie,
cenzury a různých omezení potlačoval
sebenepatrnější projevy nespokojenosti a udržoval tradiční stavovské
rozdělení společnosti. Bylo potřeba
uvolnit cestu svobodnému podnikání,
řešení sociálních a národnostních problémů a prosadit základní občanská
práva.
Události dostaly rychlý spád, 16. března byl neprodleně zveřejněn císařský
manifest a obyvatelstvo bylo tak včas
oficiálně informováno. Státní byrokracie však z obav zneužití nových
svobod manifest zamlčovala. Naopak
tisk, spolky, úřady a aktivní jedinci šířili ve společnosti osvětu,
vysvětlovali, co vlastně znamená a jaký význam má konstituce,
tedy ústava, volby a ostatní novoty. U jedněch vyvovávaly změny
nadšení, u druhých obavy. Mnozí se domnívali, že je vše dovoleno, a někteří váhali a čekali, jak to vlastně dopadne!
Josef Ullrich popsal, jak se velká historická událost odehrála ve
Vítkově.
První dárek, který městu přinesl rok, byla Národní garda. Vyhlášením císařského patentu 15. března 1848 se dostalo obyvatelstvu habsburské říše právo zřídit Národní gardu. Vítkované se
iniciativně chopili věci a na Velikonoce roku 1848 již byla ustanovena ozbrojená jednotka z řad místních občanů. Nebyli sice
vůbec vojensky organizováni, zato jim nechybělo vědomí velké
zodpovědnosti udržovat a chránit veřejný pořádek. Velitelem
se stal starosta Johann Lichtblau. Za členy „gardové rady“ byli
zvoleni: Josef Lubowsky, č. p. 129, Franz Domes, Josef Hanel, Anton Pohl, Josef Lubowsky, č. p. 159, Anton Beutel, Viktorin Bauruta a Josef Enenkel. Následně si rozdělili funkce: Anton Heinz
a Johann Lubowsky, č. p. 135 zaujali místo „úřadujících velitelů“,
Anton Pohl a Josef Phillip se stali nadporučíky a Josef Lubowsky,
č. p. 159 a Franz Habel, č. p. 174 nosili hodnost poručíka. Adjutantem neboli pobočníkem byl ustanoven Johann Habel, č. p. 174.
Kolik příslušníků vítkovská Národní garda měla, se již nepodařilo
zjistit a také není vůbec známo, zda členové splňovali základní
kritéria pro službu. Požadovanými vlastnostmi byly: inteligence,
nezávislost a čestnost. Tovaryši, dělníci a čeledíni se gardisty nemohli stát.
Nosili slušivé uniformy. Stejnokroj se skládal z tmavomodrého
kabátce s vysokým černým límcem, zeleným lemováním a žlutými knoflíky. Kalhoty byly taktéž tmavomodré se zelenými lampasy. Nosili černou čáku, tedy vojenskou čepici, s koňskou oháňkou

nahoře. Na levé straně měli loveckou tašku na potraviny, př. jiné
věci. Pod opaskem na závěsníku měli připevněn bajonet a přes
pravé rameno drželi za řemen pušku pažbou dolů. Salutovalo se
levou rukou. Vojenské cvičení se skládalo z drilu na povely, pochodování v řadách, defilé malého i velkého oddílu, jeho rozvinutí a zformování, sevření do těsných
řad a nácvik střelby.
Vítkovská Národní garda založila také
vojenskou kapelu. Vedoucím a dirigentem v jedné osobě byl učitel Isidor
Bandt. Na pořízení hudebních nástrojů dostali od města finanční úpis výměnou za závazek hrát na obecních
slavnostech za nízký poplatek. Za nástroje a hudebniny utratili 58 florenů
a 54 krejcarů. K tomu koupili dirigentský pult za cenu 4 zlatých.
Národní garda brala své úkoly velmi
vážně. Bohužel hned v prvních dnech
po založení se stal smrtelný úraz. O velikonočním úterý 25. dubna vyrukovali
gardisté na církevní slavnost a rozestavěli se na hřbitově. Slavnostní salvou chtěli dát o sobě vědět a zdůraznit
radostné poselství Velikonoc. Stalo se,
že při nabíjení své předovky gardista
Schenk zapomněl dřevěnou hůlku –
pěchovadlo v hlavni. Došlo k výstřelu a pěchovadlo jako střela trefilo do
stehna gardistu Mohra. Zraněného
ihned dopravili domů a i přes nejlepší
možnou péči po deseti dnech umírá…
Národním gardám nebyl dopřán dlouhý život. 22. srpna 1851 již
nový císař František Josef je svým patentem oficiálně rozpustil!
AŤ ŽIJE KONSTITUCE!
Když císař Ferdinand národům Rakouska „propůjčil svobodu“,
propukl mezi lidmi ve Vítkově obrovský jásot! Starosta Johann
Lichtblau o tom napsal: „23. března byla také u nás v kostele sloužena děkovná oběť za naše veličenstvo císaře, který nám udělil
svobodu, zrušil censuru tisku a přislíbil ústavu. Jeho nejvyšší úřad
tak učinil s porozuměním ke svému lidu a ten vítal změny s písní
na rtech! Toho dne se sešli na náměstí snad všichni. Baron Anton Zawisch, správce Strauß, reprezentanti obce a všechen lid.
Od rána do noci se všichni opojně radovali z revoluce! Lidé zpívali
národní hymnu a ke slávě jeho vznešenosti císaře Ferdinanda I.
se provolávalo „Vivat!!!“ Odpoledne se sešla městská honorace
v domě č. p. 60 spoluobčana pana Lubowského k bohatě prostřenému stolu, aby oslavila společenské změny a občané omámeni
svobodou debatovali o nových perspektivách. Tento banket si
zúčastnění zaplatili z vlastní kapsy.
Večer byl Vítkov slavnostně osvětlen, a kdo si nedal do okna ani
svíčku, tomu chtěli bouřliváci vybít okenní tabulky! Celá noc
byla ve znamení lidového revolučního hnutí. Lidé se promenovali městem, hráli, zpívali a stříleli do vzduchu. Pivo se čepovalo zdarma na účet města a k zakousnutí se podával chléb a sýr.
„VŽDYŤ VZDUCH VONĚL SVOBODOU!“
Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl
Libor Jan a kolektiv, Osmičky

Kalendář akcí
Do konce srpna!
Prázdninová výzva SVČ Vítkov
Jsou prázdniny a my jsme si pro tebe nachystali jednoduchou
výzvu, která je ke stažení na stránkách http://www.svc-vitkov.cz/prazdninova-vyzva/. Splň co nejvíce úkolů. Každý úkol,
jenž se ti podaří splnit, doplň a škrtni. Podle bodů, které jsou
u každého úkolu v rohu uvedeny, budeš odměněn. Jako důkaz
nám zašli alespoň 3 fotografie na steschnerova@svc-vitkov.cz.
V září dones vyplněnou výzvu a vyzvedni si svou odměnu. Budeme se na tebe těšit.

Čtvrtek 11. 8.
Slezský bard Petr Bezruč a výplaz na Lysou horu
Aktivita určena seniorům starším šedesáti let. Prohlídka Srubu
Petra Bezruče a výstup na Lysou horu. Nutno se předem přihlásit (IC Vítkov nebo MěÚ Vítkov, kanc. č. 313).

Čtvrtek 4. 8. v 19:00 hodin - čtvrteční premiéra
Střídavka
Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských zmatků. Její hrdinové
si uvědomí, že když se ze tří
rodin stane jedna velká, budou potřebovat pořádný plán.
Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti
v rodině, ať už jsou jejich nebo
ne, plán, jak se v tom všem
neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou dělá,
co chce a co nečekáte.
Komedie.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin
Hofmann, Anna Polívková, Eva
Holubová
👨 Přístupný ⏰ 90 min.
Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov

Pátek 12. 8. v 10:00 hodin
Zahájení výstavy „Fenomén cyklistika“
Výstava bude instalována v prostorách městského úřadu a potrvá do 18. září. Bude přístupná dále každé pondělí a středu od
8:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin; úterý, čtvrtek a pátek
od 8:00 do 11:30 hodin.
Prostory Městského úřadu Vítkov

Pátek 5. 8. v 20:30 hodin
Řekni to psem
Řekni to psem je
romantická komedie
z roku 2022 režiséra Roberta Sedláčka a scenáristky
Ireny Obermannové.
Zábavu a vtip v ní totiž mají
na starosti především chytré
a radostné border kolie, jejichž
schopnost bavit nikdy neselže.
A jsou tu i další psí plemena
a lehce komická komunita
pejskařů. Dita (Berenika Kohoutová) místo vytouženého
miminka dostane od svého
přítele Filipa (Igor Orozovič)
mladou border kólii, přestože
nikdy žádného psa nechtěla. Navíc Ditě pejskařská komunita
připadá směšná a nesnáší psí exkrementy. Celý příběh začíná
tím, že do jednoho šlápne. Opravdu to znamená štěstí?
Komedie.
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vagnerová, Jiří
Lábus, Taťjana Medvecká, Igor Orozovič, Veronika Žilková
👨  Přístupný ⏰ 85 min. Vstupné: 60 Kč
SVČ – letní kino

Čtvrtek 11. 8. od 19:00 hodin
Jóga s Janou
Vstupné: 50 Kč
Městská knihovna Vítkov

Pátek 12. 8. v 19:00 hodin
Hádkovi
Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého dědy, který je v nemocnici a už
to s ním vůbec nevypadá dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný,
ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou součástí života. Ve vzduchu visí dědictví po dědečkovi, ale na schůzku
dorazí i otec obou bratrů s důležitou novinkou. Dědeček chce
s nimi se všemi jet k moři, aby ho jednou v životě viděl. Mají se
tedy o čem bavit, ale naráží na jeden problém. Nikdy se neshodnou a pokaždé skončí tím, že se pohádají.
Komedie.
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek
Čermák, Ondřej Pavelka
👨 12+ ⏰ 98 min. Vstupné: 60 Kč
Kino Panorama Vítkov - Klub Panorama
Pátek 19. 8. v 20:30 hodin
Zpívej 2
Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít
vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal,
bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož
abyste zazpívali.
Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 110 min. Český dabing. Vstupné: 60 Kč
SVČ – letní kino
Neděle 21. 8. v 10:00 hodin
Princezna rebelka
Mladý sirotek Pil žije ve středověkém městě Misty Rock. Jednoho dne krutý regent Tristain prokleje následníka trůnu Rolanda
a promění jej ve stvoření, které je napůl kuřetem a napůl kočkou. Pil se v doprovodu Graubarta – nemotorného strážce s dobrým srdcem – pustí kvůli záchraně Rolanda a celého království
do pátrání po protijedu. Na cestu s sebou vezme ještě mladého
bláznivého šaška Chucklyho a tři ochočené lasičky. Všechny je
čeká největší dobrodružství, které si kdy mohli představit.
Animovaný. Země původu: Francie
👨  Přístupný ⏰ 89 min. Český dabing. Vstupné: 120 Kč
Před promítáním je pro děti připravena soutěž s princeznou.
Kino Panorama Vítkov

Kalendář akcí
Pondělí 22. srpna
Až na vrcholky hor… a tentokrát ještě trošku výš
Pustevny, Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje, Pustevenská zoo, Stezka Valašska… Aktivita určena seniorům starším
šedesáti let. Nutno se předem přihlásit (IC Vítkov nebo MěÚ
Vítkov, kanc. č. 313).
Čtvrtek 25. 8. v 19:00 hodin
Koncert Pavly Barákové
Zpěv / piano / kytara / basskytara / cajon / hoboj
Vstupné: 100 Kč
Městská knihovna Vítkov
Pátek 26. 8. v 16:30 hodin
Prezidentka
Kateřina Čechová (Aňa Geislerová), historicky první česká
prezidentka, má za sebou rok
v úřadu. Je zahlcená prací: její
program je každý den nabitý
k prasknutí. Občas by si chtěla
v klidu odpočinout bez pozornosti celé republiky. Jednoho
dne se odhodlá k riskantnímu kousku. Vezme si paruku
a v dokonalém převleku se
v noci potají vytratí z hradu.
Komedie / Romantický
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj, Denisa Biskupová,
👨  12+ ⏰ 97 min. Vstupné 60 Kč
Ochutnáte „prezidentskou bábovku“.
Kino Panorama Vítkov - Klub Panorama
Pátek 26. 8. v 19:00 hodin
Nene
Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo
to UFO? Nebo je vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic
neví. Zjevné je jen to, že to, co se děje v okolí malé koňské farmy, na níž OJ (Daniel Kaluuya) a Emerald (Keke Palmer) žijí,
je čím dál znepokojivější a nabírá to na obrátkách. Zatímco
oči senzacechtivých amatérských ufologů a záhadologů se
upírají k nebi ve snaze alespoň krátce zahlédnout kousek létajícího talíře, Haywoodovi klopí zraky k zemi. Kdo se na ně
nedívá, toho přece neunesou. Nebo že by pravidla neplatila?
Horor / Sci-fi / Mysteriózní. Země původu: USA
👨  15+ ⏰ 130 min. Titulky. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov

Sobota 27. 8. od 14:00 hodin
Do sedel – Od kostela k vodojemu
Komentovaný okruh nejzajímavějšími místy Vítkova, slavnostní otevření cyklostezky Vítkov – Prostřední Dvůr.
Sobota 27. 8. od 13:00 hodin
Ahoj, prázdniny!
• 13:00 hodin - aqua zorbing, tvoření, hry a dílničky pro děti,
střílení z luku a vzduchovky, projížďky na tříkolce aj.
• 14:00 - 16:00 hodin - tvoření a animační program pro děti
• 15:00 - 16:00 hodin - Drápalíkův pohár – jízda zručnosti
malotraktorů
• 17:00 hodin - Bubble show, vodní klouzačka
• 18:00 hodin - hraje skupina Desperádo
• 21:00 hodin - ohňostroj
Občerstvení, cukrová vata, káva a zmrzlina zajištěny.
Hřiště TJ Sokol Klokočov
Neděle 28. 8. v 10:00 hodin
Cesta do Tvojzemí
Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a krkavci tu mluví lidskou řečí a po
zlatých pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s přírodou. Desetiletý Riki uteče
do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě, protože
zachytí signál vysílaný tajemným zářivým kamínkem. Tento
kamenný zdroj velké síly, který chce každý získat, se ukryje
v Rikiho srdci. S kým může Riki sdílet toto tajemství? Se svou
novou drzou kamarádkou Emmou? S opičím generálem Tidlingem? S Kovomanem, mocným robotem a poradcem Prezidenta Tvojzemí či s kapitánem parní lodi? Rikiho dobrodružná výprava za záchranu nejen vlastního života, ale i celého
světa fantazie, může začít.
Animovaný
Země původu: Česko / Slovensko
👨  MP ⏰ 86 min Český dabing. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Neděle 28. 8. od 9:00 do 17:00 hodin
DEN ZDRAVÍ ve Vítkově
Klub zdraví Vítkov vás srdečně zve na DEN ZDRAVÍ! Zdarma
vám rádi poskytneme široký výběr našich služeb - měření
podkožního i viscerálního tuku, kosterní svaloviny, BMI, test
životního stylu, Harvard step test, individuální poradenství
a jiné. Jako dárek si můžete odnést nejen knihy zdarma, ale
také radost z masáže šíje. Přijďte se dozvědět, jak je na tom
vaše kondice a zdraví. Těší se na vás tým dobrovolníků z celé
ČR.
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
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