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MINISTR
IVAN BARTOŠ
NAVŠTÍVIL VÍTKOV
V pátek 22. dubna přijel do
našeho města na krátkou
pracovní návštěvu pan Ivan
Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr
pro místní rozvoj ČR.

str. 2
vyhlášení
národního
geoparku krajiny
břidlice
Rada národních geoparků
České republiky schválila
udělení statusu „národní geopark“ oblasti zvané
Krajina břidlice.

str. 7
Pozvání na Den
města Vítkova

Přípravy na Den města Vítkova
jsou v plném proudu. Oslavy se
uskuteční v sobotu 4. června
od 14:00 ve sportovním areálu
na stadionu v Husově ulici.

str. 10 a 11

Několik slov starosty města
Ivan Bartoš ve Vítkově
V pátek 22. dubna přijel do našeho města na krátkou pracovní
návštěvu pan Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR. Pana ministra jsme přivítali na
náměstí před budovou městského úřadu, a tak si nejdříve se zájmem prohlédl naši elektronickou úřední desku a hned vyzkoušel
funkčnost QR kódu, který nasnímal svým mobilem.
Pak jsme v mé kanceláři společně s místostarostou diskutovali
o různých tématech. Nejdříve jsme hovořili o novele stavebního
zákona, která zmrazila budování nové struktury stavebních úřadů. Ve zvažovaných variantách se hovořilo i o zrušení stavebního
úřadu ve Vítkově. K tomu však nedojde a stavební úřad zůstane
zachován v našem městě pro potřeby našich občanů.

Pana ministra také zajímaly naše zkušenosti se spoluprací
s Agenturou pro sociální začleňování. Díky této spolupráci jsme
získali v rámci různých školení nejenom mnoho informací, ale
také jsme mohli čerpat finanční prostředky na rekonstrukci dvou
bytových domů, na činnost asistentů prevence kriminality, na
provoz dluhové poradny…
Z Vítkova pan ministr pokračoval do Mikolajic, Opavy a Ostravy.

Cyklostezka do Prostředního Dvora na dosah
Začátkem dubna byly zahájeny stavební práce na cyklostezce,
která propojí Vítkov s Prostředním Dvorem. Každý týden se pravidelně účastníme kontrolních dnů přímo na stavbě, na kterých
sledujeme postup stavebních prací a operativně řešíme problémy. V dané lokalitě probíhá v současné době i generální oprava
nadzemního vodojemu, který provozuje SmVaK Ostrava. Naštěstí tyto dvě akce nekolidují.

Prvním krokem byla skrývka ornice v trase cyklostezky. Ta se odváží na dočasné uložiště, protože konečné uložení bude zpátky
na pole.
I když se slavnostní otevření plánuje až za několik měsíců, již nyní
připravujeme program pro všechny věkové kategorie.

Hřbitovní ulice se dočká nového povrchu
V loňském roce jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem, který
položí nový asfaltový koberec na ulici Hřbitovní. Před zahájením
prací jsme museli řešit navýšení ceny, protože inflace a rekordní
růst cen zasáhly všechna odvětví. Zhotovitel nám sdělil, že pokud bychom odložili opravu na podzim, tak by nám vůbec nebyli
schopni garantovat cenu, tedy raději pokračujeme.

Před samotným položením asfaltu museli pracovníci našich
technických služeb uložit betonové obrubníky v místech, kde to
bylo nutné ke svedení dešťové vody nebo k vymezení kraje komunikace. Často jsme jednali s majiteli přilehlých nemovitostí,
ať už se jednalo o rodinné nebo bytové domy či garáže.
I když jde jen o opravu a ne o celkovou rekonstrukci, jsme přesvědčeni, že výsledek bude kvalitní a bude nám dobře a dlouho
sloužit.
Pavel Smolka
starosta města

pozvánka na ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÍTKOVA
25. zasedání zastupitelstva se uskuteční

4. května 2022 od 15:30 hodin
v reprezentačním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Program zasedání naleznete na úřední desce města
Vítkova, na webových stránkách města a v Mobilním
Rozhlasu 7 dnů před konáním zasedání.
Jednání zastupitelstva lze sledovat také online.
www.vitkov.info

Městská policie v březnu 2022
Kolem půl desáté dopoledne byli strážníci přivoláni do prodejny v ulici Lidická, kde došlo ke krádeži zboží a útěku pachatele
z prodejny. Na místě bylo zjištěno, že neznámý muž v prodejně
odcizil a pronesl bez placení přes pokladní zónu 3 láhve destilátu
v hodnotě téměř 1 000 Kč, které si uložil do batohu. Poté, co muž
opustil prodejnu, rozběhl se za ním pracovník provozovny, zloděj
svůj „lup“ upustil na zem a utíkal pryč. Strážníkům se po vytěžení
kamerového záznamu v prodejně podařilo následně muže vypátrat. V muži byl zjištěn 30letý občan Velkých Heraltic. Jelikož se
prokázalo, že dotyčný byl v posledních třech letech za takový čin
odsouzen nebo potrestán, byla věc předána Policii ČR pro podezření z přečinu krádeže. Muži v případě uznání viny a odsouzení
hrozí odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta. Odcizené zboží bylo
vráceno zpět do prodeje neporušené.
Podezření z přečinu poškození cizí věci bylo zjištěno 5. března po
půl osmé večer, kdy byla na služebně oznámena škoda na osobním vozidle, zaparkovaném na náměstí Jana Zajíce. Příčinou poškození vozidla byla rozepře mezi majitelkou vozidla a 23letým
mužem z Radkova, který několikrát kopl do jejího zaparkovaného
vozidla, čímž zřejmě způsobil škodu převyšující částku 10 000 Kč.
Strážníci věc zdokumentovali a společně s kamerovými záznamy
z městského kamerového systému předali obvodnímu oddělení
Policie ČR ve Vítkově k dalšímu šetření. Za takový čin hrozí pachateli v případě uznání viny a odsouzení odnětí svobody až na
1 rok, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci.
Dva případy nesplnění povinností uložených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ve věci pohybu a pobytu ve vnitřním prostoru stavby bez nasazené ochrany
dýchacích cest, spáchané celkem deseti osobami, bylo strážníky

představujeme další
sociální službu
JINAK, z.ú.
V průběhu března 2022 zahájila ve Vítkově svou činnost formou
sociální rehabilitace nová bezplatná služba JINAK, z.ú., určena
osobám s mentálním znevýhodněním nebo duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

zjištěno v březnu 2022. Oba případy byly vyřešeny domluvou na
místě.

V dopoledních hodinách 25. března navštívila MP Vítkov děti
v mateřské školce ve Větřkovicích. Děti se seznámily s prací strážníků a s technickými prostředky, které ke své práci využívají. Na
závěr si mohly prohlédnout zblízka i služební vozidlo MP Vítkov.
Posléze předaly strážníkům vlastnoručně vyrobené poděkování.
Roman Mišáček, VS MP Vítkov

nový parčík
V lokalitě mezi ulicí Opavskou a Školní budou nově vysazeny
stromy a keře. Vznikne tady odpočinkové zákoutí, které oddělí
živým plotem hlavní cestu od obytné zóny.
Podle přiloženého nákresu budou z dotace vysazeny všechny
stromy, z rozpočtu města pak většina keřů a jeden živý plot. Některé keře se prozatím nebudou osazovat z důvodu očekávaných
oprav.
Následně se vybuduje malé zázemí s lavičkami a chodníkem.

Nabízí:
- podporu v osamostatnění se v běžném životě,
- získání pracovních návyků potřebných pro placenou práci a její
udržení,
- hledání cesty, jak bez podpory dělat to, co uživatele služby baví,
- zlepšení dovedností uživatelů.
S uživateli pracuje v malých skupinkách 2-4 lidí individuálně jeden asistent na cvičném pracovišti, v prostorách služby, venku,
nebo doma u uživatele. Přístup asistenta je zaměřen na potřeby
a tempo uživatele, pomáhá se zájmovými aktivitami a při hledání práce. Asistent rovněž uživatele učí zvládat lépe a samostatněji činnosti, které už uživatel umí.
Adresa poskytovatele služby: Jinak, z.ú., Vodní 173, 749 01 Vítkov
Kontaktní osoba: Vladimír Herman
Telefon:		
+420 603 422 270
herman@jinakops.cz
E-mail:		
www.jinkops.cz
Web:		

Chcete vědět, jak váš kotel dobře (ne)spaluje?
Kdo jsme?
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Výzkumné
energetické centrum
Co z toho budete mít?
• Změříme u vás reálné parametry vašeho kotle (max. 6 hodin)
a dáme vám informace o tom, jak dobře vám palivo hoří a jakou
část jeho energie skutečně využijete (ÚČINNOST).
• Poradíme vám, jak správně (ne)topit a co můžete zlepšit.
• Zajistíme a zaplatíme vám povinnou kontrolu kotle dle zákona
201/2012 Sb. odborně způsobilou osobou.
• Dáme vám palivo na cca 2 dny topení.
Proč to děláme?
• SMOKEMAN je chlap, který nemá rád kouř a jeho posláním je ten
kouř zmenšit. Máme projekt (SS01 010121 - Analýza skutečného
provozu zařízení pro vytápění domácností pevnými palivy), ze
kterého se naše práce u vás zaplatí.

Příprava koupaliště na letní sezOnu
Technické služby plánují otevření koupaliště podle klimatické a pandemické situace, ovšem nejpozději 15. června.
Již v lednu vyhlásily nábor na pozici plavčíků na letošní sezonu tak, aby nedošlo k problémům s personálním obsazením.
V loňském roce bylo u bazénku postaveno nové dětské hřiště. Na tento rok plánujeme úpravu oplocení s výstavbou
schodiště u hasičského hřiště. Posléze proběhne odzimování
koupaliště, pak vyčištění a napuštění plaveckého a dětského
bazénu. Budou provedeny potřebné revize a následně spuštěno strojní a chlorovací zařízení.
Navrhované 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 bude denně od 10:00 do 19:00
hod.
CENÍK na rok 2022 (jako v roce 2021)
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 hod.
PERMANENTKY (10 vstupů)
dospělí				
děti, žáci, studenti do 26 let,
senioři nad 60 let, ZTP		

400 Kč (40 Kč/1 vstup)
200 Kč (20 Kč/1 vstup)

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.

Kouři a virům zmar!
V případě zájmu nás
kontaktujte: e-mail:
martin.chmelar@vsb.cz
nebo telefon: +420 704 652 078
VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
* CENTRUM ENERGETICKÝCH
A ENVIRONMENTÁLNÍCH
TECHNOLOGIÍ * VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM
• Více informací o nás zde:
https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/

Katalog sociálních, návazných
a zdravotnických služeb města
Vítkova
Odbor sociálních věcí sděluje, že v Informačním centru
Městského úřadu Vítkov je občanům k dispozici zdarma Katalog sociálních, návazných a zdravotnických služeb města
Vítkova. V Katalogu najdete přehled všech uvedených služeb působících na území města.

Zprávy z krajského
zastupitelstva

Ve středu 13. dubna se konalo výjezdní zasedání kulturního výboru, tentokrát v muzeu nákladních vozidel Tatra. Díky aktivitě našeho kraje došlo v Kopřivnici k oddělení sbírky nákladních
a užitkových automobilů a její umístění do nově zrekonstruovaných prostor bývalé slévárenské haly. Jednotlivá vozidla jsou
vystavena podle období vzniku, samostatně jsou vystavena vozidla hasičů a armády. Expozice je doplněna interaktivními prvky
s možností využití moderních digitálních zařízení. Samostatně je
možné navštívit i nově zrekonstruovanou „Slovenskou strelu“.
Kromě krátké komentované prohlídky jsme v rámci programu
probrali individuální dotace v oblasti kultury, např. na oslavy
200. výročí narození J. G. Mendela v Hynčicích nebo příspěvek na
zahraniční aktivity Janáčkovy filharmonie v roce 2022.
V úterý 19. dubna se konalo také zasedání sociálního výboru, který projednal dotační „program na podporu financování běžných
výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně
realizace protidrogové politiky kraje“. Program bude schvalovat
zastupitelstvo v září, kdy už budou známé skutečné potřeby poskytovatelů mimo jiné v souvislosti s nárůstem cen energií.
Poté jsme byli seznámeni s harmonogramem přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2024 –
2026. Jeho příprava vyžaduje spolupráci kraje s jednotlivými obcemi a organizacemi, které jsou poskytovateli sociálních služeb.
Proto jeho příprava trvá dva roky.
Na závěr výboru jsme probrali zkušenosti se začleňováním
uprchlíků z Ukrajiny.
Alena Grosová

Odbor dopravy v roce 2021
V našem územně správním obvodu je
k 31. 12. 2021 registrováno celkem 21 460
vozidel, 7 814 řidičů, 3 autoškoly a 7 provozovatelů taxislužby.
V uplynulém roce bylo v registru vozidel
zaevidováno 483 motorových vozidel poprvé registrovaných v ČR. Trvale bylo vyřazeno z provozu 194 vozidel, 249 vozidel
bylo dočasně vyřazeno a 85 vozidlům byl
vrácen statut provozované.
Na úseku registru řidičů byl nově zaveden
úkon elektronického podání občana k žádosti o řidičský průkaz.
Do velké motoristické rodiny jsme přivítali 81 nových řidičů. Ze zdravotních důvodů nebo z důvodu udělení zákazu činnosti bylo odňato 37 řidičských oprávnění
a na základě pominutí důvodů jich bylo za
uplynulé období 42 vráceno.
Na úseku registru řidičů bylo vydáno nebo
vyměněno celkem 789 řidičských průkazů,
z toho 4 mezinárodní řidičské průkazy.
Na základě provedení záznamů v registru
řidičů o počtech bodů dosažených v bodovém hodnocení a o odečtech bodů dosáhlo

celkového počtu 12 bodů 77 řidičů. Záznam
v bodovém hodnocení má 759 řidičů.
Z celkového počtu 387 dopravních přestupků projednaných ve správním řízení
se jednalo v 15 případech o řešení přestupku ve spojení s dopravní nehodou a ve
27 případech o řešení přestupku na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxi-

komaniemi. Ve správním řízení bylo celkem na pokutách uloženo 821 200 Kč.
Zdeněk Adamec
vedoucí odboru dopravy

Sportovní aktivity v Klokočově
Za naši tělovýchovnou jednotu bychom nejprve rádi poděkovali
za finanční podporu městu Vítkov. Jsme rádi, že můžeme zároveň
prokázat velmi dobrou výkonnost našich sportovců.
V roce 2021 podpořilo město nákup trampolín pro jumping. I přes
doznívající pandemii tyto trampolíny využívají pravidelně nejen
děti, ale i dospělí cvičenci.
Také oddíl stolního tenisu se po doléčeném zranění trenéra pana
Pavla Kučerky rozjel ve starém, zaběhnutém rytmu a v určených
hodinách bývají obsazeny všechny stoly, neboť zájem omladiny
je velký.
Stále dobré výsledky má i oddíl boxu pod vedením pánů Petra
Hlavny a Václava Hrbáče. Klokočovští boxeři se zúčastnili sparingů v Polsku, 26. března jeli reprezentovat Klokočov na mezinárodní turnaj do Ostravy, který se konal za účasti 80 boxerů ze čtyř
států - Česka, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Svůj duel vyhráli Filip
Holiš, Pavel Kotlár, Alex Lederer a Kamil Valenta, duel Tomáše
Valenty skončil nerozhodně a těsně prohrál Matěj Kotlár. Za tyto
výsledky se rozhodně stydět nemusíme.
2. dubna se naši borci zúčastnili turnaje v Prostějově. Reprezentovali nás Lukáš Pekárek a Kamil Valenta. I když své zápasy nevyhráli, přidaly jim na zkušenostech, což také patří ke sportu. Ty
dobré prohra může jenom posílit. Děkujeme, že odevzdali to, co
v nich momentálně opravdu bylo.
Vrcholem minulých dnů byla mezinárodní akce s velkou tradicí
„Turnaj Felixe Štamma“ v Sokulce u Bialystoku v Polsku, na který
dostal pozvání náš Filip Holiš, aby reprezentoval ČR a svůj mateřský oddíl v těžké váze. Doprovázel ho jeho trenér Petr Hlavna.
Turnaj se konal 10. dubna a průběh byl vysílám živě na celostátním kanále polské televize. Soupeřem mu byl dvojnásobný mistr
Polska a bronzový medailista z ME Berezinski, který se přípravuje
na olympijské hry v Paříži. Po tvrdém boji byl zaslouženým vítě-

zem polský reprezentant. Pozvání na turnaj, účast a atmosféra
velkého turnaje byly pro Filipa mimořádnou zkušeností.
Děkujeme všem boxerům a trenérům za reprezentaci Klokočova.
A nyní čekáme, až se oteplí a budeme moci opravit hřiště za obchodem, kde začnou trénovat naši volejbalisté. Jsme rádi, že se
do sportovních aktivit zapojují hlavně děti, pro které je sport
v jakékoliv podobě velmi důležitý, což se snažíme podporovat.

Co se děje ve městě?
Férová snídaně
Kdy jste naposledy vyrazili na piknik? že už ani nepamatujete? Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů ve světě.
V sobotu 14. května od půl desáté se uskuteční v zahradě vítkovské městské knihovny piknik na podporu pěstitelů ve světě – Férová snídaně. Vítkov se tak přidá k mnoha dalším městům v České republice, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby vyjádřily
svůj zájem o pěstitele nejen v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky, ale také o naše regionální zemědělce.

že jim zakazuji jezdit výtahem. Jak vidíte, nemusí to ani moc bolet, stačí zvednout zadek a chodit.“
Přejeme vám krásné léto a hodně šťastných kilometrů.
-DO-

pietní vzpomínka u památníku osvobození
v oderské ulici
Blížící se fronta se ve Vítkově ohlásila dělostřeleckou palbou
v prvních květnových dnech roku 1945. Byla nařízena rychlá evakuace vítkovské nemocnice do Bruntálu. Spolu s nemocnými odjeli i lékaři a ošetřovatelky, pouze tři řádové sestry zůstaly v pohotovosti ve Vítkově.
Německá armáda ustupovala přes Vítkov a Budišov dále na Olomouc. Vítkov byl osvobozen okolo poledne 4. května.
Tichou vzpomínkou uctěme 3. května v 15:00 hodin památku
všech, kteří umírali a umírají ve válkách.
-DO-

Velikonoční slavnosti

Princip snídaně je jednoduchý. Přineste si v košíku fairtradové a lokální potraviny. Může to být fairtradový čaj, káva či džus,
domácí koláč nebo bábovka s fairtradovým kakaem a cukrem
či fairtradové banány. To vše můžete doplnit lokálními produkty jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře nebo medem od včelaře. Příjemným zpestřením mohou být
výpěstky z vlastní zahrádky, bylinky vypěstované na parapetu
vašeho okna nebo skvělá domácí marmeláda (pokud vám vůbec
z loňska ještě nějaká zbyla) nebo bylinkový čaj.
Těšit se můžete na příjemnou atmosféru, kdy společně posnídáme venku.
-DO-

10 000 kroků – vůbec jsme si nevedli špatně
Přestože Vítkov byl mezi městy úplným nováčkem, někteří
z účastníků již měli zkušenosti z předchozí výzvy.
V době uzávěrky zpravodaje jsme ještě neměli celková čísla, protože do konce výzvy scházelo ještě víc než 10 dnů. V té době bylo
zaregistrováno 30 účastníků, z nichž 26 bylo aktivních, a společně urazili cestou dlouhou 3 500 kilometrů.
Víme, že někteří měli obavy z registrace nachozených kroků, ale
pro příští výzvu jsme už snad našli řešení. Věříme, že se nás tak na
podzim zapojí mnohem víc.
Výsledky jarního kola budou oficiálně zveřejněny v prvním květnovém týdnu na facebooku města a budeme se těšit na podzimní výzvu, protože chůze a na ni navazující běh jsou nejpřirozenějším způsobem pohybu lidí. Přináší nám radost, volnost a zdraví.
A jak se na to všechno dívá zakladatel Běžecké školy a propagátor
zdravého životního stylu Miloš Škorpil? „S oblibou o sobě říkám,
že jsem hýbatel se vším a se všemi. Výzva 10 000 kroků se mi zdá
jako skvělý prostředek k tomu toho dosáhnout. Já jich dosahuji,
kromě běhání, třeba tím, že všude chodím a u svých klientů tím,

Velikonoční slavnosti se uskutečnily v neděli 17. dubna odpoledne v místním kulturním domě. Veřejnost si mohla zakoupit velikonoční dekorace, šperky z korálků, hračky a také zákusky. Pro
děti byl připraven nafukovací hrad se skluzavkou, soutěžili jsme
v hodu do zajíce, vyzkoušeli jsme si „ slepičí balanc“ či malování
na textil a kameny. Dospělí si mohli také mohli zacvičit na nářadí firmy Insportline a pro děti byla připravena odrážedla a koloběžky… Mlsání patří k velikonočním svátkům, a proto na našich
slavnostech nesmělo chybět. O výborné občerstvení se postarala
hospůdka Dohráno. Akce se vydařila a my se už těšíme na příští
rok.
Andrea Brijarová

Informace z vítkovské knihovny
VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ
Dovolujeme si vás po dvou letech co nejsrdečněji pozvat na
další setkání s jedinečnou Viktorkou Hlaváčkovou.
Tato na první pohled křehká slečna má v sobě energie jako mužstvo ragbyových hráčů a odvahy jako tucet medvědů. Je opravdu
neskutečná, vstřícná a úžasná, jak jistě potvrdí všichni, kteří se
s ní kdy setkali.

z ostatních dálkových treků, a aby o cestě znovu natočila film,
o který při první cestě přišla, když byla v Rumunsku okradena. Na
zádech si tentokrát nesla outdoorové vybavení o hmotnosti 5 kg.

pozvánka do knihovny na malou výstavku

Viktorka cestuje s ultralehkou výbavou, bez letadel a nízkonákladově. Věnuje se zejména dálkovým horským přechodům.
Dvakrát přešla karpatský oblouk s cílem v Banátu, pokračovala
přes balkánské hory do Istanbulu a přešla Kavkaz od Černého
moře v Gruzii ke Kaspickému moři v Ázerbájdžánu. Půl roku žila
na Islandu, kde pracovala na farmě jako honačka ovcí. Na cestách
fotí, filmuje, dobrovolničí a testuje vybavení pro obchod Pod 7
kilo. V nakladatelství BWT Books vydala knihu Hory a nekonečno, kterou máme ve fondu naší knihovny. Na sociálních sítích ji
najdete jako @ultraviktorka.
V úterý 24. května v 17:00 hodin nám v sále kina povykládá o své
tři a půl měsíce trvající cestě plné dobrodružství, kdy pěšky přešla přes Slovensko, Polsko, Ukrajinu a Rumunsko po hřebenech
Karpat do cíle v Banátu. V horách se setkávala s místními lidmi
i s medvědy, potýkala se s útoky pasteveckých psů a nepřízní počasí, procházela známými místy i těžko prostupnou divočinou.
Karpatský oblouk přešla podruhé po šesti letech, aby porovnala, jak se za tu dobu Karpaty změnily, jak ji posunuly zkušenosti

Pro čtenáře, kteří by se rádi dozvěděli něco více o historii zemí na
východ od nás, které v současné době vedou válečný spor, jsme
připravili malou výstavku knih s danou tématikou. Ty se pak věnují vedle historických faktů a souvislostí také životu běžných
lidí v těchto krajích v době nedávné.

Vyhlášení NÁRODNÍHO GEOPARKU KRAJINA BŘIDLICE
Rada národních geoparků České republiky schválila udělení statusu „národní geopark“ oblasti zvané Krajina břidlice. Vyhlášení
Národního geoparku Krajina břidlice je završením mnohaletých
aktivit obcí, neziskových organizací i fyzických osob na části
území pohoří Nízký Jeseník. Jedinečnost Krajiny břidlice spočívá
v pohornické krajině, která vznikala těžbou břidlice po dobu několika staletí. V místech břidlicového hornictví lidé zanechali jedinečný otisk v krajině – třpytivé odvaly břidlic, ruiny hornických
staveb v okolí jámových a stěnových lomů. Nejpřitažlivějším
tajemstvím Krajiny břidlice jsou desítky starých dolů na břidlici,
ohromujících dokladů lidské práce. Podzemí ukrývá dlouhé klenuté chodby vyskládané z břidlic, malé i nepředstavitelně velké
dobývací komory, kilometry vyražených štol.
Geograficky se území Krajiny břidlice nachází na severovýchodě
České republiky, dle geomorfologické regionalizace se nachází na ploše pohoří Nízký Jeseník. Severozápadní okraj geoparku
lemuje pohoří Hrubý Jeseník, jihovýchodní sníženina Moravská
brána. Severovýchodní okraj je vymezen městem Opava a jihozápadní městem Olomouc. Přesné vymezení hranic geoparku je
dáno zejména kritériem – těžbou a zpracováním pokrývačské
břidlice. Z důvodu celistvosti území a významných geologických
zajímavostí byla do území geoparku zahrnuta také Bruntálská
vrchovina, pro kterou těžba břidlice typická není.
Archivní prameny nás vedou do 16. století a opravdový rozmach
těžby pokrývačské břidlice se datuje od poloviny 18. století. Lidé
se rychle naučili využít přírodního daru, který se nacházel všude
kolem nich. I přes pozdější útlum těžby břidlice měla a má na život v oblasti velký vliv. Po ukončení těžby na většině hornických
lokalit krajina téměř 100 let oddychovala. Příroda si postupně
brala zpět výsledky lidského snažení. V místech bývalých dolů,
lomů, hornických staveb a odvalů zasadila nové geny života,
nová fauna a flora zde vytvořila specifická biodiverzitní společenství. Své dílo ještě nestihla dokonat, zůstala na půli cesty.
„Záleží teď na nás, na lidech v Krajině břidlice žijících, jestli se pokusíme přírodu trochu pozastavit a dochované relikty po bývalé
těžbě ochráníme, seznámíme veřejnost s překotným a mnohdy
i tragickým vývojem oblasti. Jestli povzbudíme hrdost místních
obyvatel na svou domovinu, příchozím návštěvníkům ukážeme
krásy a zajímavosti Krajiny břidlice,“ uvedla Alena Zemanová,
Krajina břidlice, z.s.
Prezentačními místy Krajiny břidlice jsou Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou, zpřístupněná důlní díla – Raabova štola
v Zálužném u Vítkova, Flascharův důl u Oder a venkovní geologické expozice v Odrách a Vítkově. Pohornická krajina je protkána téměř stovkou kilometrů naučných stezek vedených kolem
starých dolů a odvalů z odpadní břidlice. Vedou kolem starých
dolů, odvalů z odpadní břidlice, táhnou se po hřebenech náhorní
plošiny Nízkého Jeseníku, kličkují po březích hlubokých údolí řek
Odry a Moravice. Rozmanitost přírody společně s pozůstatky po
hornické činnosti a nízkou návštěvností nabízí turistům útočiště
před dnešní uspěchanou dobou.
Avšak Krajina břidlice není výjimečná jen těžbou břidlic. Ještě
před necelými dvěma miliony lety byly v severní části geoparku
aktivní vulkány, jedny z nejmladších sopek v České republice.
Dochované kuželovité vrcholy vyhaslých stratovulkánů jsou dominantami Bruntálska. Sopečnou krajinu dotváří těžbou odhalené lávové proudy a sopečné pumy povalující se volně v krajině.
Přírodní památky Velký Roudný, Malý Roudný, Uhlířský vrch, Venušina sopka a Razovské tufity jsou v kombinaci s vodní plochou
přehrady Slezská Harta vítaným zpestřením při pobytu v poklidné krajině.
Působení Národního geoparku Krajina břidlice je nepřehlédnutelné. Základ vizuálního stylu geoparku tvoří černá a bílá barva.

Černá barva symbolizuje barvu břidlice, bílá představuje břízu,
která jako první zalesňuje pohornickou krajinu.
„Ale není to jen symbolika břízy, představuje také čistotu nepopsaného papíru, nepopsaného místa plného inspirace, také
čistého zdravého vzduchu. Našim největším symbolem je černé břidlicové srdce. Kamenná srdíčka zdobí i rozcestníky a informačních panely, které jsou díky bílé barvě viditelné na velké
vzdálenosti, a přitom smysluplně zapadají do krajiny,“ uvedl Lumír Moučka, Krajina břidlice, z.s.
Místo, kde se zrodila Krajina břidlice, prošlo složitým historickým
vývojem. Neúrodné náhorní planiny Nízkého Jeseníku byly od
13. století postupně osídlovány německými kolonizátory. Drsné
podnebí a nepříliš úrodná půda poskytovaly jen obtížnou obživu. Za období největšího rozkvětu se dá pokládat 2. polovina 19.
století, kdy se vytěžená břidlice rozvážela se do celého Rakouska
Uherska. Mnoho významných budov je dodnes pokryto břidlicí
z Nízkého Jeseníku, vzpomeňme např. Národní divadlo v Praze.
V polovině 20. století prošlo území dalším převratným vývojem.
Po vysídlení německého obyvatelstva došlo k úbytku dělníků
a specialistů na těžbu břidlice. Až na několik výjimek se již nikdy
nepodařilo hlubinnou těžbu břidlice naplno obnovit. Největšího
úspěchu v pohornické krajině dosáhla sama příroda, která vykouzlila opravdové skvosty. Zatopené lomy s průzračnou vodou,
záhadná torza kamenných hornických staveb, odvaly odpadní
břidlice porostlé unikátními mechorosty a tajuplné historické
doly. V každém kousku vytěženého kamene je vepsána těžká
práce lidí, kteří tady žili. Krajina břidlice je krajinou zapomenutých příběhů.
Oblast bývalých Sudet byla znovu osídlena. Prázdná území vybízela k vytvoření strategických celostátních projektů, které osud
krajiny ovlivnily. Vznikl Vojenský újezd Libavá, přehrada Kružberk s okolním hygienickým pásmem a později se přidala přehrada Slezská Harta. Nejde jen o vymezení těchto území, ale těmito
projekty byla přerušena infrastruktura v celé oblasti. Vzhledem
k přerušení původních cest došlo k vytvoření odloučených lokalit. Po roce 1945 si noví osídlenci přinesli do oblasti Sudet své
tradice a zvyky. Postupně si ke krajině vytvořili vztah a jejich potomci v této činnosti pokračují, svými kořeny s krajinou postupně srůstají. Odloučenost a obtížná dostupnost mnoha míst vede
k útlumu průmyslu i zemědělství. Jednou z možností rozvoje této
oblasti je cestovní ruch.
Lidé, kteří v Krajině břidlice žijí, často neznají pohnutou historii
své domoviny a pohornickou krajinu vnímají jako všední a zanedbanou. Aktivní prezentací, terénními exkurzemi, přednáškami
či pořádáním tematických akcí jsou v místních i turistech vyvolávány prožitky zvyšující nejen znalosti, ale především kladný
vztah k oblasti Krajiny břidlice.

„Krajina břidlice měla dlouhodobý vývoj, první projekty vznikaly
na Budišovsku, Vítkovsku a Odersku, dnes již aktivně spolupracuje také Jakartovicko, Bruntálsko a další. Podařilo se nám také
založit vědeckou radu vedenou odborníky na geologii, historii,
cestovní ruch, přírodu, hornictví, stavební a technické památky. Skvělý kolektiv lidí, který nadšeně pracuje po zaměstnání ve
svém volném čase. Stejně je to i se členy spolku. Jsme vlastně na
začátku a čeká nás hodně zajímavé práce,“ uvedl Lumír Moučka,
Krajina břidlice, z.s.
„Udělení statusu národní geopark je ocenění práce mnoha lidí.

Vznikem spolku Krajina břidlice v roce 2019 se podařilo sjednotit roztříštěné propagační aktivity v oblasti Nízkého Jeseníku.
Základními principy fungování spolku je spolupráce a vzájemná
podpora,“ uvedla Alena Zemanová, Krajina břidlice, z.s.
Vznik národního geoparku vpisuje do krajiny nový příběh. Propagací území, jeho skrytých krás, je rozvíjen cestovní ruch a stranou aktivit nezůstává ani místní obyvatelstvo, které s pocitem
sounáležitosti postupně zaboří své kořeny hlouběji do skalnaté
krajiny, kde v nitru země odbíjí svůj čas kamenné srdce.

Liška obecná
Vážení čtenáři, opět se vracíme k článku o myslivosti na Vítkovsku (VZ 3/2022). Tentokrát nám bude David Machač vyprávět o lišce, vděčné hrdince četných uměleckých děl, která se
stala i pevnou součástí našeho slovníku…
Zvíře, které si tentokrát představíme, vzbuzuje v mnoha z nás
plno emocí, a to jak pozitivních, tak i negativních. Pojďme se tedy
kriticky podívat na život naší nejhojnější divoké psovité šelmy lišky obecné. Liška obecná (Vulpes vulpes), patří díky své vysoké inteligenci mezi oblíbené hrdiny mnoha příběhů a bajek, kde
představuje především mazané a vychytralé postavy. Často si
naši přízeň získá i svou typickou roztomilostí. Nebýt domestikovaných forem vlka známých jako pes domácí, byla by liška obecná nejrozšířenější psovitou šelmou světa, která úspěšně osidluje
všechny kontinenty kromě Antarktidy a prostředí od pouští přes
velehory až po městské džungle. Kromě své přizpůsobivosti v nabídce potravy a prostředí je další liščí předností vysoká plodnost.
Při dostatku potravy rodí jednou ročně, nejčastěji v dubnu, i více
než deset mláďat v norách, které si lišky buď samy vyhrabávají,
nebo je sdílejí například s jezevci. V našem rozvráceném ekosystému musíme s liškou počítat jako s vrcholovým predátorem.
Ve skutečnosti by tomu tak být nemělo. V našem „upraveném“
světě narušujeme ekologickou rovnováhu mezi liščí porodností
a nadějí na dožití liščat. Z hlediska mnoha dalších šelem ale i lidí,
je liška vnímána jako významná potravní konkurence. Liščata
mohou být již v norách jako konkurenční druh úmyslně usmrcena
kunou nebo tchořem. Mláďata mimo noru jsou oblíbeným cílem
orlovitých ptáků nebo sovy výra velkého. Ani dospělé lišky nejsou
v přirozeném ekosystému v bezpečí a jsou opět z konkurenčních
důvodů napadány rysem nebo vlkem. Kromě absence velkých
predátorů v ekosystému napomáhá přemnožení lišky také preventivní orální vakcinace proti vzteklině. Mnoho parazitů včetně již zmíněných lyssavirů způsobujích vzteklinu, jejíž infekce ze
100 % končí smrtí, reguluje nejen liščí populaci. Kromě přenosu
vztekliny, která je v našich končinách zanedbatelná, představuje
liška pro člověka velké nebezpečí jako rezervoár a přenašeč tasemnic rodu Echinococcus, jejíž dospělá stádia žijí ve střevě lišek,
ale i jiných psovitých šelem. Tato tasemnice potřebuje pro svůj
vývoj mezihostitele, který pozře vajíčka tasemnic na potravinách
kontaminovaných liščím trusem. Vylíhlé larvy vytvoří laločnaté
cysty v játrech a čekají až mezihostitele, nejčastěji hlodavce pozře predátor, v našem případě psovitá šelma, v jejímž střevě tasemnice pohlavně dospěje. U člověka, na kterého pochopitelně
liška příliš často neútočí, může echinokokóza po desetiletích infekce způsobit závažné poškození jater a také rozšíření metastáz
zapouzdřených larev do jiných částí těla. Jak již bylo zmíněno,
důležitou složkou potravy lišek jsou hlodavci, ale všežravý jídel-

níček zahrnuje téměř vše od srnčat přes ovoce až po zbytky z popelnic a domácí zvířata. V některých městech jako je např. Londýn dosahují lišky díky těmto zdrojům potravy a přemnoženým
hlodavcům obrovské populační hustoty v řádech desítek kusů
na 1 km2, což by v přírodě nebylo únosné. Je zajímavé, že ačkoliv
je liška vnímána jako samotářské zvíře, které se páruje pouze na
období rozmnožovaní a výchovu liščat od února do června, tak
v oblastech vyšší populační hustoty vytváří rodinné smečky, kde
podobně jako u vlků existuje pouze jeden dominantní rozmnožující se pár. Je vidět, že v přirozených podmínkách je populace lišky
regulována a kompenzována z mnoha různých směrů. Avšak krajina, kterou si upravil člověk k obrazu svému musí být dále člověkem udržována, aby zůstala tak říkajíc „zdravá“. Pokud člověk
vyhubí velké šelmy, automaticky potom přebírá zodpovědnost
za náhradu jejich činnosti, a to nemluvíme jen o liškách. Z tohoto hlediska je odstřel vhodnější variantou oproti norování, kdy je
ještě v noře usmrcena matka s mláďaty, a navíc máme v krajině
již výše zmíněné predátory jako jsou kuny, které za nás provádí
podobnou regulaci liščat. Při pouhém odstřelu se populace stává odolnější a pestřejší a také tato metoda přednostně vyřazuje
méně plaché a potenciálně nebezpečné jedince, což je velmi užitečné z hlediska veterinárního i chovatelského. Bohužel poslední
dobou počty ulovených lišek rok od roku klesají, nejspíš kvůli jejich nízké materiální využitelnosti. Je tedy na místě zdvižený prst
ohledně všech známých liščích neřestí. V okolí Vítkova vypadá situace kolem výskytu lišek celkem pozitivně soudě alespoň podle
obtíží spojených s jejich „spoluprací“ při fotodokumentaci, kde
z mých zkušeností dokonale vyniká plachost místních lišek.
David Machač

představujeme účinkující…
Ewa Farna - Ewa Farna je polsko-česká zpěvačka interpretující písně v češtině i polštině a moderátorka. Pochází z české části
Těšínska. Působí v oblasti populární a rockové hudby. Za svou
kariéru získala řadu českých i polských ocenění. V roce 2021 vyhrála kategorii zpěvaček v anketě Český slavík a navázala na stříbrné a bronzová umístění.

Special Band - Fulnecká rocková kapela, která vznikla v roce
2000. Repertoár tvoří převážně rockové skladby 70. a 80. let
(Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones atd.), ale i několik
vlastních skladeb.
Současnými členy kapely jsou: Aleš Horák (bicí), František Reisner (zpěv), Petr Heinz (kytara), Miroslav Černoch (klávesy), Patrik Scholaster (kytara), Jan Černoch (basová kytara).

DESPERÁDO - Zakládající členové: Ivan Krajcar (Klokočov) – kytara, harmonika, zpěv a Vláďa Vlk (Staré Oldřůvky) – kytara, basa,
zpěv. Společně začali vystupovat v červnu roku 2004, původně
jen jako duo. V roce 2010 začali vystupovat se zpěvačkou Míšou
Formánkovou (Klokočov). Od roku 2012 doplnili kapelu o bicí nástroje – Ondra Petrtýl (Klokočov).
V červenci roku 2014 uspořádali koncert pod širým nebem k 10.
výročí založení kapely. V letech 2018 a 2021 zahráli několik vánočních koncertů v kostelech v Klokočově a ve Starých Oldřůvkách. Účinkují na různých akcích, oslavách i svatbách. Hrají
převzaté skladby pro radost sobě a posluchačů, převážně folk,
country, upravené lidové písně, ale i některé skladby staršího či
současného popu.
Majda z Kouzelné školky - Herectví se věnuje od dětství.
V roce 1972 vystupovala jako devítiletá v českém televizním seriálu Jana Eyrová. Poté následovala řada dalších rolí ve filmech
pro děti.
Ve filmu vystupovala i během studií herectví na Pražské konzervatoři. Po jejím absolutoriu byla v krátkém angažmá v Divadle E.
F. Buriana. Dnes účinkuje v Divadelní společnosti Háta, hostuje
v muzikálech uváděných v Hudebním divadle Karlín a věnuje se
dabingu.
Od roku 1999 je jednou z moderátorek dětského televizního pořadu České televize Kouzelná školka, kde vystupuje pod přezdívkou Majda. Na pořadu se podílí i scenáristicky. V Českém rozhlase
moderuje pořad Klub Rádia Junior.
Laura a její tygři - Na konci roku 1985 Karel Šůcha inspirován
novelou Williama Saroyana Tracyho tygr zakládá rockovou skupinu Laura a její tygři. Dívčí jméno Laura evokuje něhu a krásu,
tygři jsou symbolem nezkrotnosti a divokosti, černé brýle, bílé
košile, černé kravaty a černé kalhoty vytváří nezaměnitelnou
image skupiny.
Laura a její tygři mají v současné době na svém kontě více než
2 000 koncertů v rockových klubech a na festivalech doma i v zahraničí, 13 vydaných alb a pět velkých koncertních projektů.
Karel Šůcha ve své kapele vychoval řadu významných osobností
českého kulturního života - např. Ilonu Csákovou, Martina Poštu,
Miloše Vacíka, Dana Nekonečného, Lenku Novou a mnoho dalších. Zatím nejnovějším přírůstkem je Lucie Bakešová, zpěvačka,
která svoji pěveckou dráhu zahájila už ve 13 letech.

Základní umělecká škola Vítkov
Vzpomínka na Vojtěcha Bublíka
Dne 31. května 2022 by se
dožil 85 let pan Vojtěch Bublík - náš kolega a dlouholetý
dirigent Dechového orchestru ZUŠ Vítkov, s nímž je jeho
jméno úzce spjato. Za „dirigentským pultem“ stál neuvěřitelných 34 let, což je více
než polovina z celkové doby
trvání tohoto tělesa. Dechový orchestr převzal v roce
1974 a pomyslnou dirigentskou štafetu předal v roce
2008 kolegovi Miroslavu
Bučánkovi. V dechovém orchestru se za jeho vedení vystřídaly desítky hráčů, s nimiž dokázal pan učitel navázat velmi
kamarádský vztah, který časem přerostl v mnoha případech ve
vztah přátelský. Dokázal probudit ve svých žácích lásku k hudbě,
svou upřímností a otevřeností si je dokázal získat a ovlivnit natolik, že zůstávali i nadále členy dechového orchestru ještě dlouho
po opuštění školních lavic. Mnohá, tehdy vzniklá dětská kamarádství přetrvávají dodnes…

Umístění žáků v krajských kolech
celostátní soutěže ZUŠ

O úspěších dechového orchestru pod vedením p. uč. Vojtěcha
Bublíka již bylo napsáno mnohé, přesto bych připomenula období, kdy orchestr výrazně reprezentoval nejen školu, ale i město Vítkov a Českou republiku na mezinárodních soutěžích a festivalech jak doma, tak i v zahraničí – např. získal druhé místo
v soutěži v pochodové show v italském Roncone, stříbrné pásmo
v jevištní soutěži v polském Łobez nebo zlatou medaili v mezinárodní soutěži dechových orchestrů v maďarském Móru.
Čas neúprosně běží a nikdo jej nedokáže zastavit. Přesto jsme
všichni byli zaskočeni, když ve středu 13. dubna 2022 odešel pan
Vojtěch Bublík do hudebního nebe. Všichni jsme si totiž přáli, aby
mohl být přítomen na slavnostním koncertu k 60. výročí založení
dechového orchestru ZUŠ Vítkov. Bohužel se naše přání nevyplnilo a „Vojta“ mohl sledovat koncert už jen z nebeské výše, ale
jsem přesvědčena, že v té nejlepší muzikantské společnosti.
Lenka Šimerová
za kolegy ZUŠ Vítkov

Tomešová Alice (zpěv)		
1. místo
Dubová Eliška (příčná flétna)
2. místo
Glauder Martin (trombon)
3. místo
Gondrová Emily (saxofon)		
2. místo
Kristiánová Martina (saxofon)
2. místo
Malaník Lukáš (trombon)		
1. místo
Vašátko Richard (trubka)		
3. místo
Vlček Marek (zobcová flétna)
2. místo
Vránová Simona (bicí nástroje)
1. místo, postup do
				ústředního kola

Výsledky okresního kola soutěžní
přehlídky tanečního oboru
Zlaté pásmo s postupem - choreografie „Ovečky“ a „Evoluce“
Stříbrné pásmo – choreografie „Zkus proklouznout“ a „Hra na
ozvěnu“
Bronzové pásmo – choreografie „Takový běžný den“ a „Pavilon
E - lůžková část“
Všem žákům a jejich pedagogům blahopřejeme k umístění v soutěži, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů
v krajském i ústředním kole.

Středoškolská odborná činnost
– okresní kolo
Dne 24. března se uskutečnilo na Mendlově gymnáziu v Opavě
okresní kolo 44. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Našich
sedm septimánů soutěžilo a obhajovalo své odborné práce v pěti
oborech - biologie, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství,
lesní a vodní hospodářství, ekonomika a řízení, filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
Nejlépe si vedl Tomáš Hutník, který získal se svojí prací Kryptoměny 1. místo. Magdaléna Tomešová obsadila 2. místo s prací
Důležitost střevního mikrobiomu ve zdraví a nemoci. Alexandr
Peter získal 3. místo s prací Běh, otužování a regenerace jako cesta ke zdravému životnímu stylu. Thomas Pravda vybojoval také
3. místo s prací na téma Eskapismus. Žáci obdrželi kromě diplomů i věcné odměny.

mj. začátků jeho novinářské kariéry, studia i zajímavých kauz,
jimiž se zabýval. Setkání mělo příjemnou bezprostřední atmosféru, četné vtipné, až humorné okamžiky, byť téma debaty bylo
opravdu velmi vážné, došlo i na jeho vzpomínky na gymnaziální
studia, která probíhala v přelomové době konce osmdesátých
a nástupu devadesátých let. Velmi příznivý ohlas nám opět potvrdil, že taková „setkávání generací“ obohacují obě strany, mohou motivovat studenty a nasměrovat jejich úvahy o vlastní budoucnosti.
Zuzana Urbánková

Vítězem ceny Magnesia Litera za prózu se stal
absolvent našeho gymnázia!
Magnesia Litera je významné literární ocenění, které je od roku
2002 udělováno sdružením Litera v několika kategoriích - kniha roku, próza, poezie, překlad, kniha pro děti a mládež, naučná
literatura, literární debut, nakladatelský čin, publicistika, blog
roku, cena čtenářů.
Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme k umístění.
Jana Kravčíková

Novinář Dalibor Balšínek mezi gymnazisty
Šéfredaktor deníku Echo24 Dalibor Balšínek navštívil 8. dubna
místní gymnázium, jehož je absolventem.
Studentky a studenti kvarty, sexty, septimy a oktávy vyslechli
přednášku na téma Jak se vyznat ve světě informací a médií.
Renomovaný novinář hovořil mimo jiné i o krizi tištěných novin,
o nebezpečí ztráty soukromí v současném digitalizovaném světě,
o riziku rychlých názorů, které si na sociálních sítích vytváříme ve
svých sociálních bublinách, aniž bychom byli schopni naslouchat
a respektovat názory odlišné.
Posluchačům opakovaně zdůraznil, že i když se cokoli ve virtuálním prostoru tváří, že je zadarmo, není tomu tak. „Pokud takové nabídky přijímáme, sami se stáváme zbožím,“ uvedl s tím, že
naše údaje, názory a postoje se poté stávají součástí veřejného
prostoru. V konečném důsledku jsme pak jako společnost snáze
ovlivnitelní a náchylní k manipulaci.
Dalibor Balšínek odpovídal také na otázky z publika týkající se

Velmi nás potěšilo, že nejlepší prozaickou knihou se v letošním
roce stal román Destrukce od Stanislava Bilera, sociologa, spisovatele a žurnalisty, jenž studoval na našem gymnáziu v letech

1993 - 2000. Dílo sleduje osudy učitele, který před složitostí světa utekl z města na venkov. Chtěl nalézt klid, řád a jistotu, místo
toho odhalil svět v rozvratu.
Stanislavu Bilerovi srdečně blahopřejeme!
Andrea Mášová
Foto: Radio Wave

Zápis pro ukrajinské žáky budoucích 1. tříd
Зарахування українських учнів
майбутніх 1-х класів

Středisko volného
času Vítkov
Velikonoční Minecraft
Na zelený čtvrtek se uskutečnila druhá akce s podtitulem známe
hry Minecraft. Děti čekal nabitý program - vyráběly minecraftové meče, vymýšlely herní strategie, stavěly velikonoční dům,
ochočily si zajíčka nebo sbíraly vajíčka. Převedení minecraftové
hry do venkovního prostředí bylo pro děti velkým zpestřením.
Celý den jsme završili zdobením velikonočních minecrafotvých
vajíček a hrou BINGO.

Srdečně Vás zveme k zápisu do první třídy, který se uskuteční
v prostorách školy 2. a 3. stupně, v kanceláři ředitele školy v pátek 3. června 2022 v době od 14.00 do 15.00 hod.

Щиро запрошуємо вас записатися до першого класу,
який відбудеться в приміщенні ДНЗ 2-3 ст., в кабінеті
директора школи у п‘ятницю, 3 червня 2022 року з 14:00
до 15:00.

Vezměte s sebou, průkaz totožnosti (vízum) zákonného zástupce
a dítěte.

Візьміть із собою посвідчення особи (візу) законного
представника та дитини.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Ми з нетерпінням чекаємо вашого візиту.

Úspěchy taneční skupiny DanceUp
Dne 27. března se skupina DanceUp pod vedením trenérky Klárky
Ligocké zúčastnila regionálního kola postupové soutěže Czech
Dance Masters v Opavě. Děvčata si vytančila krásnou stříbrnou
příčku a postup do zemského kola Moravy – Czech Dance Masters, které se bude konat opět v Opavě.
Děvčatům moc gratulujeme, držíme pěsti v dalších soutěžích
a v neposlední řadě děkujeme za skvělou reprezentaci.

Velikonoce v SVČ
V období před Velikonocemi jsme ve středisku zorganizovali
hned několik akcí. Jednou z nich bylo poznávání jarních rostlin,
kdy jsme ve vítkovském parku rozmístili cedulky s obrázky a názvy základních jarních rostlin. Účastníci získali také herbář. Akce
se dočkala pozitivního ohlasu také od náhodně procházejících,
kteří ocenili oživení parku. Sami občané také navrhovali i umístění trvalých infotabulí.
Na akci „Recyklované Velikonoce“ si účastníci zkusili vyrobit jarní dekorace z odpadového materiálu. Všem se výrobky podařily.

Šetrné a bezbolestné vyšetření v Nemocnici AGEL Nový Jičín pomůže s prevencí
rakoviny plic. Nemocní totiž přicházejí ve většině případů pozdě
Nádory plic mohou zůstat dlouhou dobu bez projevů a pacienti
většinou přicházejí už ve stadiu, kdy je nelze operovat. Komplexní onkologické centrum novojičínské nemocnice přichází s řešením, jak situaci zlepšit. Podstatné je odhalit nádor včas, proto se
radiodiagnostické a plicní oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín
zapojují do nového organizovaného programu, a to společně
s odborníky z řad praktických a plicních lékařů a radiologů. V nemocnici samotné půjde zejména o screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie (CT) s nízkou dávkou záření.
Nový preventivní program Časný záchyt rakoviny plic je určen
pro praktické lékaře, kteří budou oslovovat své rizikové pacienty.
„Jedná se zejména o současné nebo bývalé kuřáky od 55 do 74 let.
V České republice se předpokládá přibližně 500 000 osob, které jsou vhodnými kandidáty na zapojení do programu. Vyšetření
není nijak náročné a už během několika minut dokáže odhalit
nádor,“ uvádí MUDr. Ľubomír Leškovský, primář plicního oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín a dodává, že praktičtí lékaři mohou
objednávat pacienty k vyšetření do plicní ambulance na telefonu
556 773 401. Pacient bude vyšetřen pneumologem, provede se
kompletní funkční vyšetření plic, rentgen plic a následně bude
objednán na CT plic s tím, že i externí ambulantní pneumologové
mohou pacienta objednávat na CT vyšetření přímo.
„Ze zdrojů České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS
JEP víme, že v posledních letech je jenom pětina nalezených
karcinomů ve stadiu I nebo II a největší zastoupení mají naopak
pozdní stadia – zejména stadium IV,“ říká MUDr. Leškovský. „Dostupná celorepubliková data z UZIS jsou alarmující. Jen 15 až
20 % případů je zachyceno v méně pokročilém stádiu. Nemocní
přicházejí pozdě, když už nejde nádor operovat. Naopak když je
rakovina odhalena včas, nasazená léčba zvyšuje šanci na úplné
vyléčení,“ upřesňuje docent MUDr. David Vrána, Ph.D., vedoucí
novojičínského Komplexního onkologického centra Nemocnice AGEL Nový Jičín s tím, že hlavní příčinou tohoto zhoubného
nádoru je kouření. Podle počtu vykouřených krabiček cigaret
během života bude pacientům vyšetření doporučeno. „Je proto

pochopitelné, že součástí programu musí být pro současné kuřáky jasné doporučení přestat kouřit a nabídka léčby závislosti
na tabáku, včetně předání kontaktů a pro bývalé kuřáky podpora v abstinenci. To by mělo proběhnout alespoň formou krátké
intervence u odesílajícího praktického lékaře,“ pokračuje docent
MUDr. David Vrána.
„Pacienti nemusí mít obavy. Samotné CT vyšetření je nebolestivé, nevyžaduje žádnou speciální přípravu a trvá jen několik
minut. Dosavadní zkušenosti z velkých studií, které se problematikou časného záchytu karcinomu plic zabývaly, prokázaly, že
screening s využitím CT je účinným způsobem, jak zachytit u rizikových osob nádor v časném stádiu, kdy jej lze léčit chirurgickým
zákrokem a je vysoká šance na vyléčení,“ vysvětluje primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Marek Velkoborský a dodává,
že již nyní mohou plicní lékaři objednávat pacienty na vyšetření
CT plic v rámci pilotního programu na časný záchyt karcinomu
plic, v pracovních dnech od 6:30 do 14:30 na tel. čísle 556 773 172.

MĚSTO VÍTKOV
vyhlašuje

výběrové řízení
na poskytnutí
zápůjček z Fondu
rozvoje bydlení pro rok
2022
Podmínky výběrového řízení včetně účelů, na které budou
zápůjčky poskytovány, jsou stanoveny Pravidly tvorby a užití
Fondu rozvoje bydlení města Vítkova platnými od 24. 6. 2020.
Formulář žádosti a bližší informace jsou k dispozici na webové
stránce města https://1url.cz/VKwTt nebo na finančním
odboru Městského úřadu Vítkov u Bc. Jany Chorobinské nebo
Jaromíra Ambrože, IV. podlaží, blok A.
Žádosti přijímáme do 31. prosince 2022 nebo do vyčerpání
finančních prostředků vedených na fondu.

POVODEŇ 1896

8. června 1896 byl Vítkov postižen velkým neštěstím. V tento
den, mezi druhou a třetí hodinou odpolední, se v prostoru mezi
Vítkovem a Čermnou spustila vydatná průtrž mračen. Z čermenských polí vzápětí začalo stékat do obou velkých rybníků velké
množství vody. Obě nádrže, které leží západně za městem a nyní
se jmenují Pavelák I a II, byly brzy vrchovaté, hráze nevydržely
a praskly. Přívalová vlna se hnala k městu. Z čermenského potoka, kterým běžně protéká minimální množství vody, se najednou
stala obrovská a divoká horská říčka, jež odnesla vše, co jí stálo
v cestě. Hladina vody měla dosahovat výšky až 4 metry nad normálem.

Ničivá síla vody v blízkosti břehu potoka vážně poškodila dvacet
domů a stavba číslo popisné 22 musela být skoro celá odstraněna. Dvě stodoly a velké množství dřevěných kůlen povodeň vzala
s sebou. Opodál stojící domy byly zaplaveny do půli oken a v jednom případě až po strop. Zařízení domácností, dřevo, zemědělské stroje a nářadí, povozy, šaty, prádlo a zásoby byly vlnou
odplaveny až ke Klokočůvku a pár věcí doplavalo až do Oder. Majitelé poškozených objektů utrpěli významné škody na vybavení, které v některých případech byly odhadnuty na 1500 zlatých.
Ušetřeny nezůstaly ani okresní a obecní cesty. Na pastvinách
a loukách pod městem se vytvořily naplaveniny a koryto potoka
si tu a tam našlo novou cestu. Dřevěný most na Čermenské ulici
(dnešní Budišovská) a železný most spojující Oderskou s Nádražní (dnešní Švermova) byly poškozené, ale vydržely. Hůře dopadly dva dřevěné mosty přímo ve Vítkově a čtyři železné mosty na
okresní cestě do Oder, které povodeň strhla. Poškozen byl i kolejový násyp a spojení do Suchdolu nad Odrou bylo skoro na čtrnáct
dní přerušeno. Škody mimo železniční trať byly vyčísleny celkově
na 70 000 zlatých, poničené domy na 20 000 zl, stodoly 4 800
zl, dvě úplně zbořené stodoly 1 200 zl, újma na vybavení 12 000
zl. Výčet škod pokračuje: okresní cesta a mosty 25 000 zl, obecní
cesty 2 000 zl, a zemědělské pozemky 10 000 zl. Povodeň postihla ponejvíce chudé lidi.
Na záchraně dětí a majetku se vynikajícím způsobem podílelo c.
k. četnictvo, jmenovitě: strážmistr – Wachmeister Franz Rohleder, velitel stanice – Postenführer Albert Grimme a četník čekatel – Probegendarmen Adolf Nitsch. Dále městští dobrovolní
hasiči spolu s kolegy z Faßholdovy tužkárny a neohrožení vítkovští občané: Konrad Meier, August Amsler, Reimund Christ a Karl
Honrich.
Hned druhého dne 9. června se sešlo mimořádné zastupitelstvo,
aby projednalo možnosti pomoci postiženým povodní. Rozhodli

se oslovit slezského zemského prezidenta Manfreda von Clary - Aldringen (viz foto) se žádostí o finanční podporu pro město
v neštěstí. Delegace složená ze starosty Dr. Zimmera, zastupitelů Josefa Lichtblaua a Karla Habela z tohoto důvodu odjela do
Opavy. Sešli se se zemskou vládou, která jejich žádosti velkoryse
vyšla vstříc. Sněm se sešel a odhlasoval pro Vítkov částku 8 000
zlatých. Mezi další velké dárce patřili: firma na hedvábí S. Trebitsch & Sohn 1 000 zl, biskup z Breslau – kardinál Georg Kopp 500
zl, slezský zemský hejtman hrabě Heinrich Larisch 200 zl, hrabata Kamilo a Marie Razumovsky 100 zl, Eduard Friedmann 100 zl,
bankovní dům S. & M. Rothschild 100 zl, Dr. Karl Zimmer 100 zl,
rodina slezského zemského prezidenta hrabata Clara - Aldringen 50 zl, a Franz Faßhold 50 zl. Do sbírky se zapojil i vítkovský
pěvecký sbor a uspořádal 14. června vystoupení, které vyneslo
úžasných 100 zl. Klub vítkovských dam (Damenklub) 12. července zorganizoval lidovou slavnost na zámecké zahradě a vyzískal
neuvěřitelných 538 zlatých a 87 krejcarů.
Díky přispění pana zemského prezidenta hraběte Clara - Aldringen stát uvolnil pro potřeby postižených obcí sumu 3 000
zl. Z této částky obdrželi povodní poškození Vítkované 1 700 zl
a 1 300 zl se rozdělilo pro Čermnou, Klokočůvek a Heřmánky,
kde byly také nějaké škody. Rozdělování finančních prostředků z veškerých sbírek provádělo městské zastupitelstvo. Přímo
k postiženým se dostalo 5 900 zl, na opravy cest, uliček a mostů
2 200 zl. Městské zastupitelstvo 30. srpna rozhodlo 400 zlatých
investovat do odvodnění a regulace potoka. Na zasedání 6. listopadu uvolnilo 418 zl. a 26 kr. na přestavbu domu č. 149.
Pavel Kučerka
Zdroje: Josef Ullrich, Geschichte der Stadt Wigstadtl, str: 436 438

Keramika V Domově Vítkov
Raději bych tento článek nazvala třeba „staronová keramika“,
jelikož poslední keramické tvoření v Domově Vítkov proběhlo na
podzim roku 2014. Od roku 2015 začala totiž u nás rekonstrukce
a všechny pomůcky, které patřily k této zajímavé činnosti, jsme
důkladně zabalili do krabic. Dalo by se říci, že snad „čekaly na
svůj pravý čas“. Pravdou je, že jsme byli docela na pochybách,
zda tyto aktivity ještě vůbec obnovíme. Nebyli jsme si jisti, jak na
ně budou reagovat naši uživatelé. Keramickou hlínu jsme v plné
míře totiž nahradili těstem, a to jakýmkoli! Hlavně se s ním muselo dobře pracovat. Mezi ta nejoblíbenější patřilo kynuté, linecké, perníkové, ale také nudlové a vizovické. Keramická hlína se
nám zdála pro ruce našich uživatelů už příliš tuhá. Nakonec nám
pomohla naše paní ředitelka, která nás inspirovala velmi milými,
jednoduchými a přitom kreativními výrobky z tohoto pro nás už
trochu pozapomenutého materiálu. O pomoc také požádala SVČ
Vítkov a díky jejich vstřícnému postoji, za který velice děkujeme,
nám mohla představit skvělou paní Mgr. Pavlu Steschnerovou.
Ta nás bude po nějakou dobu tvořením z hlíny vést. Naučí naše
uživatele vyrábět krásné a přitom jednoduché věci. Paní Pavla
pracuje sice s dětmi, ale s našimi uživateli si doslova „padli do
oka“. A tak se každý druhý týden společně setkáváme a tvoříme.
Do práce s hlínou jsme se ponořili naplno, ani s nanášením glazury nebyl sebemenší problém. Vše dopadlo nad naše očekávání.
V březnu jsme se zaměřili na výrobky s velikonoční tematikou.
Výsledkem byli zajíčci, košíky, motýli či slepičky a samozřejmě
vajíčka. Domov už je zase otevřen návštěvám, a tak tyto výrobky
máte možnost vidět v prostorách celého domova v rámci velikonoční výzdoby.
Ludmila Grossmannová
aktivizační pracovnice

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

Kalendář akcí
Úterý 3. 5. v 15:00 hodin
Osvobození Vítkova
Pietní vzpomínka u památníku osvobození
Památník v Oderské ulici
Úterý 3. 5. v 17:00 hodin
Absolventský koncert a výstava
Koncertní sál ZUŠ Vítkov
Čtvrtek 5. 5. v 16:30 hodin
Morbius
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nejrozporuplnějších hrdinů filmového světa značky Marvel, jehož
představitelem je Oscarem oceněný Jared Leto, který se ve
snímku mění v charismatického antihrdinu Michaela Morbiuse. Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se
Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch
přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama
smrtelná choroba, neboť promění léčitele v lovce.
Akční / Horor / Sci-fi / Thriller. Země původu: USA
Režie: Daniel Espinosa
Hrají: Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Al
Madrigal, Tyrese Gibson, Michael Keaton
👨 12+ ⏰ 108 min. Český dabing. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Panorama Vítkov

Čtvrtek 5. 5. v 19:00 hodin - Čtvrteční premiéra
Láska hory přenáší
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po
pánské jízdě předešlé noci je nezvěstný ženich. V patách má
neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma a bohémského
otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž připravuje opravdové rande. Celý bláznivý den vypráví
komedie „Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima.
Komedie. Země původu: Slovensko
Hrají: Anna Fialová, Marek Lambora, Natalia Germani
👨 12+ ⏰ 90 min. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 6. 5. v 16:15 hodin
Zlouni
V příbězích bývají za obvyklé podezřelé – zlý vlk, žralok, piraňa,
jedovatý had, tarantule. Co se může stát, když se pro změnu
rozhodnout páchat dobro, ukáže hravá animovaná variace na
Dannyho parťáky.
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný. Země původu: USA
👨  Přístupný ⏰ 100 min. Český dabing. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Panorama Vítkov
Pátek 6. 5. v 19:00 hodin
Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
Ve snímku Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství filmový
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svět studia Marvel otvírá brány do paralelních světů a dává do
nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma
s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných paralelních
světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Akční / Dobrodružný / Mysteriózní. Země původu: USA
🕶  3D 👨 12+ ⏰ 115 min. Český dabing. Vstupné: 150 Kč
PRODEJ SUVENÝRů ZNAČKY MARVEL
Kino Panorama Vítkov
Neděle 8. 5. od 14:00 hodin
den matek
Připravujeme pro maminky (a babičky) k jejich svátku příjemné
nedělní odpoledne. Předvedou se všechny naše taneční kroužky: Mix dance od nejmenších po nejstarší, taneční skupina DanceUp a mažoretky. Menší děti se mohou zabavit v dílničkách
a něco pro maminku vyrobit. Maminky mohou využít kosmetických, kadeřnických a masážních služeb. V ceně je jedna služba
a welcome drink - pouze pro předem přihlášené účastníky. Cena
za vstup: 50 Kč za dospělou osobu. Přihlašování přes klientské
centrum nebo e-mailem: orlikova@svc-vitkov.cz
Pořádá: Středisko volného času Vítkov
Sokolovna Vítkov
Pátek 13. 5. od 18:00 hodin
ELZBIETA GROSSEOVÁ - výstava obrazů
Povrch je obrazem vnitřního světa
Výstava potrvá do 15. 6. 2022. Možnost prohlídky Po–Pá od
10:00 do 16:00 hodin, po telefonické domluvě 603 365 256, e-mailem: t.g.mikulik@seznam.cz lze domluvit i jiný termín.
Galerie Suterén
Pátek 13. 5. v 19:00 hodin
Ženy a život
Eliška je hodná holka. Možná až moc. Chybí jí ostré lokty a přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská,
všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se společně vrhnou do
budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi
ke zdi”.
Komedie / Romantický
Režie: Petr Zahrádka. Hrají: Eva Salvatore Burešová, Jakub Kohák, Jiří Lábus, Veronika Freimanová, Petr Buchta, Aneta Krejčíková, Jaromír Nosek, Barbora Mottlová
👨 Přístupný ⏰ 87 min. Vstupné: 140 Kč
V CENĚ LÍSTKU SKLENIČKA SEKTU (ALKO I NEALKO), SERVÍROVANá MANEKÝNEM MARTINEM
Kino Panorama Vítkov
Sobota 14. 5. od 9:30 hodin
Férová snídaně
Kdy jste naposledy vyrazili na piknik? Že už ani nepamatujete?
Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů ve světě. Více informací uvnitř zpravodaje.
Městská knihovna Vítkov - zahrada
Neděle 15. 5. od 15:00 hodin
Tůdle Nůdle aneb Rošťačíme s dětmi
Město Vítkov vás zve na pohádkové představení plné písniček.
Dva skřítkové Tůdle a Nůdle provázejí děti kouzelným lesem,
kde se může stát cokoli a seznamují je s pohádkovými postavičkami - Dášenkou, Rákosníčkem, kocourkem Mikešem a M. čarodějnicí a zebrou. Po skončení pohádky bude pro děti připravena
překážková dráha Tůdle a Nůdle v geoparku. Prodej občerstvení
zajištěn. Vstupné: 100 Kč
Kulturní dům Vítkov

Středa 18. 5. v 16:00 hodin
On-line setkání s občany po zastupitelstvu města
Setkání s občany v on-line prostoru po zastupitelstvu prostřednictvím Google Meet. Bližší informace o programu a připojení
v týdnu před setkáním.
Čtvrtek 19. 5. v 16:00 hodin
Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert
Grindelwald je na cestě převzít moc nad kouzelnickým světem.
Protože není schopen ho zastavit sám, pověří magizoologa Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků, čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné
misi, kde potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se
s rostoucí armádou Grindelwaldových následovníků.
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy. Země původu: USA
👨 Přístupný ⏰ 143 min. Český dabing. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 19. 5. v 19:00 hodin
Film roku
Penélope Cruz se představí jako slavná a excentrická režisérka,
která dostala za úkol natočit ten zaručeně nejlepší film všech
dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké ambice, ovšem
jejím největším úkolem bude zkrotit své herce v hlavních rolích.
Komedie / Drama. Země původu: Španělsko
Hrají: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Melina Matthews,
Oscar Martínez, Irene Escolar
👨 15+ ⏰ 114 min. Titulky. Vstupné: 120 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 20. 5. v 19:00 hodin
Co jsme komu všichni udělali?
Nová komedie volně navazuje na dva úspěšné filmy Co jsme
komu udělali? a Co jsme komu zase udělali? Tyto velmi podobné otázky si kladou Claude a Marie Verneuilovi, kteří v prvním
filmu provdali poslední za čtyř dcer, a protože jejich zeťáci, Rachid, David, Chao a Charles, jsou z nejrůznějších koutů světa,
museli v druhém filmu vyvinout velké úsilí, aby je všechny udrželi ve Francii. A teď se na ně chystá jiná pohroma. Slaví čtyřicet let společného života a to je příležitost k tomu, aby se k nim
vypravili i rodiče jejich zeťáků. Tento „rodinný“ sraz slibuje, že
bude hodně bohatý na nejrůznější události.
Komedie. Země původu: Francie
👨 12+ ⏰ 98 min. Český dabing. Vstupné: 140 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pondělí 23. - čtvrtek 26. 5., 14:00 - 17:00 hodin
Dny otevřených dveří ZUŠ Vítkov
Jedinečná příležitost nahlédnout do výuky ve všech oborech
ZUŠ Vítkov
Úterý 24. 5., 14:00 - 17:00 hodin
Pohádková cesta školou
Procházka po třídách školy netradičníhravou formou
Výtvarná dílnička, setkání s pohádkovými postavičkami a jejich
kouzelnými hudebními nástroji.
ZUŠ Vítkov
Úterý 24. 5. v 17:00 hodin
KARPATSKÝ OBLOUK - PĚŠKY DO BANÁTU
Cestovatelský stand-up Viktorky Hlaváčkové
Vstupné: 50 Kč
Kino Panorama Vítkov
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Čtvrtek 26. 5. v 16:30 hodin
Známí neznámí
Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel,
kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod Nového
roku. Znají se už dlouho a i toto setkání by se neslo v duchu
klasické silvestrovské oslavy, kdyby…
Komedie
👨 12+ ⏰ 95 min. Vstupné: 60 Kč
Klub Panorama - Kino Panorama Vítkov
Čtvrtek 26. 5. v 19:00 hodin
Chinaski: Každej ví kulový
Nebývale otevřený dokument Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také
deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se
se smrtí kapelníka Pavla Grohmana. Režie časosběrného dokumentu, který vznikal pět let, se ujal režisér Pavel Bohoněk.
Dokumentární / Hudební
👨  Přístupný ⏰ 97 min. Vstupné: 130 Kč
Kino Panorama Vítkov
Pátek 27. 5. v 19:00 hodin
Tři tygři: Jackpot
Populární komediální skupina Tři tygři se se svým nevázaným
humorem vydává dobýt velká plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy,
ale v patách mají hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou
nebezpeční sami sobě.
Komedie / Akční
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák
👨 Přístupný ⏰ 110 min. Vstupné: 150 Kč
PŘED PROMÍTÁNÍM FILMU JE PŘIPRAVENA DIVOKÁ
PARKOUR SHOW
Kino Panorama Vítkov
Neděle 29. 5., 15:00 - 17:00 hodin
Den Dětí - “Pirátská stezka”
Pochod rodičů a dětí naší pirátskou cestou, okruh má
cca 3,5 km. Trasa je vhodná pro rodiny s dětmi, po cestě pro
vás budou připravena pirátská stanoviště a odměny. Trasu
lze projet i na kole, případně s kočárkem (je to náročnější).
Vhodné je oblečení do přírody (pevná obuv). V cíli bude zajištěno občerstvení a atrakce. Akce se koná jen v případě příznivého počasí, sledujte FB SVCVitkov / stránky www.svc-vitkov.cz. Kostýmy vítány.
Pořadatel: Středisko volného času Vítkov
START u nádraží Vítkov

Pondělí 30. 5., 14:00 - 17:00 hodin
ZUŠ OPEN
Celostátní happening základních uměleckých škol. Připravujeme pro vás hudební i taneční vystoupení a výtvarné dílny.
Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově
Sobota 4. 6., 14:00 - 24:00 hodin
Den města - vítkov 2022
Více informací ve zpravodaji nebo na www.kulturavitkov.cz
Sportovní areál Vítkov

INFO Z KINA:

„Klub Panorama“ znamená, že film hrajeme podruhé
a tím pádem za sníženou cenu.
Nově si můžete rezervovat lístky v systému i v den promítání. Rezervovaný lístek si pak můžete vyzvednout i v kině
před promítáním filmu. Rezervace je platná do doby, než
se film začne promítat.
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2022
Základní kynologická organizace Vítkov pořádá
II. příměstský tábor zaměřený na výcvik psa
Termín: 11.– 15. 7. , vždy od 8:00 do 15:00 hodin
Stravování zajištěno. Cena 400 Kč/den
Bližší informace: https://zkovitkov.estranky.cz/
tel: 777 881 446, e-mail: j.danickova@seznam.cz
Naučíme vás:
• jak správně psa učit, jak rozvíjet jeho přednosti a předcházet
problémovému chování,
• jak učit poslušnost,
• jak na stopařské dovednosti,
• jak využít přirozenou chuť psa k obranářským činnostem,
• jak zúročit radost psa a jeho chuť do práce třeba při sportu,
• jak vyrobit jednoduchou a levnou hračku,
• jak upéct zdravé domácí pamlsky a další…
Ale hlavně vás zkusíme naučit, jak se svým čtyřnohým
parťákem vytvořit dokonalý tým a společně si užívat života!
Asociace TOM ČR Vítkov pořádá ve dnech 30. 7.– 6. 8. 2022
Letní tábor pro děti od 6 do 15 let
v krásném turistickém areálu v Kamence u Vítkova. Cena táboru: 3 300 Kč. Počet volných míst: 6. Na programu: celotáborová hra Čarodějná škola, dále výlety, táboření, hry, soutěže. Přihlášky si vyžádejte na e-mailu: Dr.vanasek@seznam.cz
nebo telefonicky 608 444 722.
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